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 ןופ ןָאקיסקעל ,

 "ףךעטַאעט ןשידיי

 ןופ החגשה רעד רעטנוא ןבעגעגסױרַא

 עינוי ןרָאיטקא רעשידיי רעד

 רָאטקַאדער -- גייווצרעבליז ןמלז

 סקלָאפ רָאטקעריד - טישזאב סלַאמ

 ןיּפמַאק

 .ט ע טיטַאק

 רעציזרָאפ -- ַארנוקעס םולש

 רעריסַאק - ךילאס בקעי
 רַאטערקעס - םהטנשוש דאר

 ןרעּפלַאה הניד

 גרעבנייוו ירעה
 יודרי יכדרמ
 ןסחי יכדרמ

 רוקרעמ ףלָאװ
 ןַאמדירפ סַָאיליוװ

 ראוויּפ לעזאר

 ןעהאק זלרַאשט
 טייבטכער ראיס

 לעבַאר ינֲאפ -- גנונעכייצירעש

 ןבעגעגסױרַא ןוא טיירנעגוצ זיא ךוב סָאד
 "נָאקא רעד ןופ ףליחה רעד טימ ןרָאװעג
 עלעירעטַאמ עשידיי ןגעװ ץנערעפ
 "ףנַאלשטיײד ןגעק תועיבת

 דחס טזסק8ז8זוסװ 8חס0 ןקטס//ס8זוסח 0? -
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 ס6זזחּבחץ-

 | רעדנעלדירפ ססַאמ

 "יךנַאנ םישודק , ןרַאּפ טרעדנוה ןוּפ טעטימָאק
 (*קרָאי וינ ,עליג רעלדַא
 קרָאי וינ ,"גניר רעטעברא;
 ײדעטיימעגלאמַא ,

 ײמניײרס ןוא ןטסיטרַא

 יטיס עקיסקעמ ,הלהס עשיטכשא
 עיפלעדַאליפ ,עלהיח שא
 ירעמ ןוא סירָאב ,וָאמַארבַא

 גרובסינַאהָאי
 סקַאמ קישזאב

 לזייר סישזַאב

 -טלעװ רענעזלעב ןעגרעב

 ײדנַאברַאֿפ

 ןעב סטאב

 יױימ ןרעב

 סוילוי ןייטשנראב

 ןָאעל רעזיירג
 לשרעה לעדנעג

 יטיס עקיסקעמ ,,2שרעה דרַאבלָאג
 בָאקײשוד סבָאקײשוד

 ירעה לעד

 לואס ןייטשסיד

 ָאגַאקיש ,הניד ןַאמוינ-ןרעּפלַאה
 סעלעשזדנַא סָאל ףלָאדַא ןַאמפָאה

 ביבא לת דוד טרַאה |

 א .ל ,ץשזדי ךא יסעב סײװ
 סעלעשזדנַא סָאל ,- - טָארבײװ

 טעלעשזדנַא סָאל ,ןילוֲאּפ ןאמטייהוו
 ,בעשוד ןחא ירעה גרעבנײװ

 .טיֵארטעד
 יטיס עקיסקעמ ,םעס ץטַאינשיװ
 םייח רעטסגיצניוו
 יטיס עקיסקעמ - ' רעבעוטעדךייז

 סעלעשזדנַא סָאל ,עליצ גייוטרעבליז
 סעלעשזדנַא סָאל ,ןמלז גייווצרעב ליז
 סעלעשזדנַא .ל ,םולשבא גייווגרעבליז
 סעלעשזדנַא סָאל ,חבוהא גייוטרעב ליז

 ילָאמ ןוא ינעב יַארט
 בקעיןַאמקיט
 יקָאװלימ ,,עטיג א קחצי רעּפעט
 טינוי ןרָאיטקַא עטשידיי

 סנעײלע לסירטַאעט עשידיי
 בולק ןָאיטקַא רעשידיי

 לארשי ,ןייארַאפ ןטסיטרַא רעשידיי
 ךעטעברא רעלַאנָאיגַאנ רעשידיי

 דנַאברַאֿפ
 טעטימָאק רעטעברַא רעטשידיי

 טערגנַאק רוטלוק רעשידיי

 יכדרמ ןסחי
 א ל בולק לשאס רעשזדָאל
 שובייל יקסנעל
 קחצי יקסניּפיל
 .רד לאכימ רענילבול
 הדסמ
 סירָאמ רהעטשנעגרָאמ
 א ל ,רד לאכימ רענילבול

 יטיס עקיסקעמ ,עטנעבצ טרָאּפס

 | סעלעשזדנַא סָאל ,בטעי ןַאמונ

 -עשזדנַא סָאל ,באלְס סרעיעלּפ רַאטס
 סעל

 יפעב ןוא םולש ַאדנקעס

 ַאננַא וא השגמ סיבלוקס
 עטעיב ימַאימ ,רד ?אכימ ןיסָאס
 גילעז טיגדאבאלס
 יקָאולימ ,טפיהרעפ

 ילָאמ ןאקיּפ
 | י װוָאלרעּפ

 יטיס עקיסקעמ ,ַאקעבער יָאנטרָאּפ
 .סאסא סטרעווראפ
 ימיס עקיסקעמ ,ושמש ןַאמדלעפ
 ןַאטײג ןאמראפ

 ןַאמרַאנ ןאמראפ
 .ַאליפ ,,רַא ןַאטרופ
 לאפר ןַאמרעדעפ
 א ל ,איבַאמ טא סירָאמ רעבראפ
 .א .ל ,אלעב ,ןַאמנייפ
 א .ל ןעב א ילרױש ריעפ
 ןָאבי סרעקעב ץיעק
 בקעי ךילאק
 ביבא לת ,םחרבא םױבנעשריק
 דיויעד טאלוק
 סעלעשעזדנַא סָאל ,בײא ראק
 עקיסקעמ ,'כדר ַאנַארָאק

 טאקסמאווס ,דנָאפ יסעב ןוא ילע ןהאק
 ירעה לרױּפטַאר

 יפלעיר סעבייר

 יטיס עקיסקעמ ,?אירבג לַאטנעזָאר
 דוד רָאגָאר
 עקיסקעמ ,השמ ןייפשנגיבור
 תאר הנטשוש
 שטעיב ימַאימ ןָאעל רעטכעש
 טיַארטעד ,אוע רעװיעש
 ַא .ל ,סטעלַא ףּפאקצראוש
 זירַאּפ ,חכלמ סיויעד-רענפעש

 .קרָאי וינ ןיא ךיז ןעניפעג ,טָאטש ןייק ןבעגעגנָא טינ טרעװ סע עכלעװ ייב עלַא (*

 ווו



 קנעדנָא ןקיבײא םוצ
 ךס ַא ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ
 טעברַא ןוא טלענ ,ימ ,טייצ
 ןכַאמ וצ ךעלנעמ ןבעגעגקעװַא
 ןופ דנעב 5 יד ןופ ןעניישרעד סָאד

 יירעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיטקעל
 רעלדַא טילימע

 ןיקסוג ןבואר
 קעדאלוװ .ב

 גרעבנייו ךורב

 גרעבנײװ .ד ס

 לטסעמ בקעי

 לעזיימ ןמזנ

 שטיװַאקרַאמ סיאול

 ףאקניס בייא

 ןילדע םָאיליװ

 ןיקלע לדנעמ

 רעדנעלדירפ ססַאמ

 ןאהאק .בָא

 םיױבנעשריק בקעי

 יקטגנישצמור ףסװי

 שטיװָאניבַאר לארשי
 ראש לשנא

 ףיש ר בקעי

 ץרַאװש סירָאמ



 רעשידיי רעד ךָאנ ץרָאי וינ ןיא יסעסנעילע לקירטַאעט עשידייג יד ןופ םלוע-חיב ןפיוא הבצמ
 סיבַאנ יד ךרוד טָאטװעג טכַארבעגמוַא ,החּפשמ-רעטַאעט

: 



 ַא ךרוד טריפ ,ץיּפש רעד יא סינלוסס השנמ רַאטס ןטימ ,קרָאידיגנ ןץא עפרהט-רעטַאעט ןקסניקפָאה

 ןירַאבראב רעלטיח ןעס סרַאי יג ןופ ןסַאג יד רעביא עיצַארטסנַאמעד-טסעטַארּפ



 א ןגעו קנַאדעג רעד ןבעװ רימ ייב ןבױהעג:ַָא ךיז טָאה סע ןעוו 1914 ןי
 עג טינ עױַאטנַאפ רעד ןיא וליּפַא טָאה ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,
 ןוא רעטקַארַאכ ,םענרַאפ ןייז ,תוהמ ןייז ןגעוו דליב א ןלָאמּפָא רימ ךיז טנַאק
 -כיורטש יד ןגעװ ,ןבעל ןיא ןינע םעד ןריפוצכרוד ױזַא יוװ ןפוא םעד ןגעוװו

 טעברַא יד ,געװ ןיא ןעייטש טָאװ ,תועינמ ןוא ףמַאק םעד ,ןעננורעטש ןוא ןעגנול
 ַאזַא זַא ןרעװ ןבעגעגּפָא ףרַאד סע סָאװ ,טייצ יד ןוא ,טרעדָאפ סע סָאװ ,ימ ןוא
 .ןרעװ טקידנערַאפ ךיוא רָאנ ,ןבױהעגנָא רַאנ טינ לָאז טעברַא

 לָאז טקעיָארּפ רעד זַא ,טרעטשעג ךעלריטַאנ טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 ןעלמַאז ןטָארטעגוצ שיטקַאפ ןיביכ ןעוװ ,1918 זיב ןעמרַאפ עטערקנַאק ןעמעננַא
 עשידיי וצ ןגױביעטעקנַא ןַא טקישעגרעדנַאנַאפ ךיא בָאה 1922 ןיא טשרע .ןלַאירעטַאמ
 -סורַא ןבױהעגנָא ףיורעד ךיא כָאה ,החלצה רעּפַאנק רעייז ַא טימ רעכָא ,רעליּפשיוש
 ןוא /"טסנוק ןוא רעטַאעט ,, טַאלבנכַאװ-רעטַאעט ַא שזדָאל טַאטש-ןיוװ ןיימ ןיא ןבעג
 ךָאנ ױזַא ןוא ןרָאיטקַא ןופ סעיפַארגָאטַאפ ןוא סעיפַארגָאיב טכעלטנפ;רַאפ טרַאד
 ."רעטַאעט ןשידיי ןופ סקנּפ, טרילוטיט בָאה ךיא ןכלעוו ,טקעיַארּפ םעד רַאפ טריטינַא

 רעבמעטּפעפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ויא טעברַא רעד ןיא ךורברעביא רעטשרע רעד
 רַאפ ןריברעוו וצ ןעגנולעג רימ זיאיס ואוו ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןיביכ ןעו 6
 רעטעּפש זיאיס עכלעװ ןופ רעננעהנַא עקינייא "ןַאקיסקעל , םעד ןופ יידיא רעד
 ןבואר ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד רעטנוא ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ייב ,ןענַאטשטנַא
 -עּפש ,טנעדיזערּפ (רעטשרע) סלַא ליבעג סקַאמ טימ טעטימַאק-טגַאלרַאפ רעד ,ןיקסוג
 .רעריּפַאק -- ךילַאק בקעי ןוא ץרַאװש םירָאמ רעט

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיאיס ןעו טלָאמעד ןיוש וליּפַא זַא ,ןייז חדומ ךיז רימָאל ןוא
 ןיוש זיאיפ ןעוו ,עיצקַאיטלעג יד ןבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאהיפ ןעו ,טעטימַאק רעד
 ,רָאטקַאדעריףליהעג פלַא לעטסעמ בקעי טימ עיגעלָאק-טעיצקַאדער 8 ןרָאװעג ןפאשטג
 ןיוש בָאה ךיא ןוא ,עטעקנַא רעד ףיוא סרעפטנע ןעמוקניײרַא ןביױהעגנָא ןבָאהיס ןוא
 טינ ץלַא ךָאנ ןײלַא רימ זיא ,ןלַאירעטַאמ ךס ַא ןטעברַאַאב ןוא ןעלמַאזוצנָא ןזיװַאב
 ױצ סָאד ןעמענרַאפ טעװ סע טייצ לפיוו ,ןייז טעװ ךוב סָאד סיורג יוװ ןעוועג רָאלק
 ןעגנילשנייא טעװ סע סָאװ עמוס יד ןייז טעװ סע סיורג יוװ ןוא קרעוװ אזא ןלעטשנעמַאז
 ,עבַאנסױא יד

 ןָאקיסקעל, ןופ דנַאב רעטשרע רעד ןענישרעד קרָאי וינ ןיא ךעלדנע זיא 1931 ןיא
 .םידומע 800 טלַאהטנַא ןוא ,ח"א תויתוא יד ןײרַא טמענ סָאװ ,"רעטַאװט ןשידיי ןופ
 .זקע 3000 ןוא עגַאלּפיוא עטשרע .וקע 2000 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא דנַאב רעד
 .טפױקרַאפסױא גָאט וצ טנייה ןענייז רעכיב עלַא ןוא ,טגַאלפױא טטיײוװצ

 טעװ דנַאב ןטשרע ןופ ןעניישרעד סָאד זַא ,ןעמ טָאה ןטרַאװרעד טפרַאדעג
 "יישרעד טעװ דנַאב רעטייוװצ רעד ךיוא זַא ,גנונעּפָאה יד ןוא ןביולג םעד ןרילומיטס
 ַא ןטייז עלַא ןופ יורטוצמוא :ךּפיה רעד ןעוועג זיא טייקכעלקריוװ .יד רעבָא ,ןענ
 סָאװ ,סיזירק רעשימָאנָאקע רעקידלַאװג ַא -- ץנעװקעסנַאק יד ןוא ,עסַאק עקידייל
 יד ןרענעלקרַאפ וצ טייקכעלגעמ א ןכוז טזומעג טָאהימ זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה
 ןקורד ֹוצ רָאנ יו הרירב ערעדנַא ןייק ןעוועג טינ רעבירעד זיאיס ןוא ,ןבַאגפיוא-קורד
 סָאװ ,דנַאב רעטייװצ רעד 1924 ןיא זיא ױזַא ןוא ,ןליוּפ ןיא דנַאב ןטייווצ םעד
 תוירבדמ יד ןיא ןרָאװעג טצעזעג ,עיט תויתוא יד ןופ ,םידומע 800 ךיוא טלַאהטנַא
 גנונעפָאה רעד טימ .וקע 1300 ןיא ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא טיטטלָאּפ ןופ
 לָאמנײק וצרעד רעבָא זיא תובכ עשינכעט בילוצ .עבַאגפיױא עטייווצ ַא ןקורדוצּפָא
 -רַאפסױא קידנעטשלופ עבַאגסױא יד זיא טייצ עסיוװעג ַא ןופ ךשמ ןיא .ןעמוקעג טינ
 | -  .ןרָאװעג טפיוק

 ןרָאװעג ליײוװרעד זיא טלעוװירעטַאעט רעשידיי רעד ןיא עגַאל עשימַאנַאקע יד
 טזומעג טָאה "ןָאקיסקעל, ןופ רָאטקַאדער רעד זַא ,ױזַא ,רעגרע ןוא רעגרט ץלַא
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 -קירוצ ךיז ןעגנואווצעג ןעוװעג רעבירעד ןוא ,רַארָאנַאה םוש ןָא קידנעטשלופ ןטעברַא
 ןלַאפעצ םייב ןטלַאחעג טָאה ןינע"ןָאקיטקעלא רעצנַאג רעד .טעברַא רעד ןופ ןעיצ
 ,טעברַא יד ןריזילַארטנעצעד וצ לַאפנייא סרָאטקַאדער םעד קנַאד א רָאנ ןוא .ךיז
 ןיא -- דנַאב ןייא ןיא לָאמַא טימ טָאטשנָא לייט ןקידרעטייו םעד ןבענוצסיורַא
 טכַאמעג ךעלנעמ טָאה ,"ןטפעה"רעטאעטח ערעדנוזַאב ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןטפעה
 ךשמ ןיא ."ןָאקיפקעלרעטַאטט םענעברַאטשעגּפָא םעד ןבעל םוצ ןעגנערב וצ קירוצ
 ןפ ןוא פ תוא) "ןטפעה"רעטַאעט, 11 ןענישרעד קרָאי וינ ןיא ןענייז 1944-47 ןופ
 טגײלעגקעװַא רעטעלב ערעדנוזַאב יו ןענייז .זקע 1000 עכלעוו ןופ .(םידומע 4
 ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק 1948 ןיא ןרָאפּפָא ןיימ בילוצ רעבָא .רעגַאל ַא ןיא ןרָאװעג
 -רעטַאעט, יד ןופ ןעניישרעד עקידרעטיײװ סָאד זיא ,טצעזַאב ךיז בָאה ךיא אוו
 "רעטַאעט/ רעד זַא ,ןעזעגסיוא סע טָאה רעדיוו ןוא ,ןרָאװעג טלעטשעגּפַא "ןטפעה
 .קיבייא ףיוא ןברָאטשעג זיא "ןָאקיסקעל

 ןיא ןעגנוטַארַאב ערעגנעל ךָאנ ,עינרַאפילַאק ןיא ראי עכטלטע ןעניוװ ןכָאנ

 ןטימ ,טעטימָאקיָאקיסקעל ןופ רערילגטימ יד טימ ,ןָאינוי ןרָאיטקַא רעד טימ קרָאי וינ

 ייברעד .טעברַא יד ןעײנַאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,לעטסטמ בקעי רָאטקַאדערטימ
 :ןפיצנירּפ עכעלטע ןרָאװעג ןעמונטעגנָא ןענייז

 קידנעטשלופ ןלַאירעטַאמ יד ןריטקַאדער ןוא ןלעטשנעמַאזוצ רעטייוו לָאז ךיא (1
 ,רַארָאנָאה םוש ןָא יירפ

 .רעטלעגיםימולש יד ןופ הטורּפ ןייק ןעמענ וצ טינ (2

 עקידרעירפ ןופ סעיּפַארגָאיב ןבעגנײרַא רָאנ ,םעטסיס-ביא ןופ ןײנוצקעװַא (3
 סָאד יװ תויתוא עקידרעטייוו ןוא (ּפ"א תויתוא יד וצ ,קיטיינ ביוא ןייגקירוצ .ח .ד)

 לסילש ַא דנַאב ןטירד ןיא ןכעגנײרַא ןוא ,ןייטש ןבילבעג זיא ןעמ ןכלעוו ייב ,ּפ תוא
 .ךיז ןעניפעג סעיפַארגָאיב יד ואוו רעזײװנָא ןַא טימ

 ןקעד ןלָאז ,ןײגנײרַא ןלעװ סע סעיפַארגָאיב סנמעוו עקידנפערטַאב יד זַא 4
 םוש ןייק רעבָא קידנבָאה טינ ,עיפַארגָאיב ןייז רַאפ רעדעי ,ג .דא ,תואצוה-קורד יד
 רעטייוו טביילב סָאד .עיפַארנָאיב רעד ןופ םיורג רעד ןגעװ ןעמיטשַאב וצ טכער
 ,רָאטקַאדער ןופ טכער עכעלסילשסיוא סָאד

 "יעּפ יד ןופ טייקיטעט רעד ןופ רָאטַארטסיגער ַא רָאנ זיא "ןָאקיטקעל, רעד (5
 ןגעוו זיִלַא:ַא ןשיטירק ןייק טינ טיג רע רעבָא ,טגנערב רע עיפַארנַאיב סנמעוו ןענָאז
 ,דנַאב רעטירד רעד טלַאה ןעמַאזוצ ןוא ,סעיפַארגַאיב עיינ ןרָאװעג ןבעגענוצ ןענייז
 "רעטַאעט ןופ ןניוצעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעװ עכלעזַא יב רעדָא ענעברָאטשעג
 .טייקיטעט

 ,דנַאב ןטירד םעד ןקידנערַאפ וצ טעברַא יד ןרָאװעג טײנַאב רעדיוו זיא ױזַא ןוא
 זיא סָאװ ,("ןטפעה-רעטַאעט, יד) 2076 דומע ןופ ,םעטסיס-ביא ןופ קעװַא זיא סָאװ
 ,טלָאמעד זיב רָא: םעטַאד טלַאהטנַא ןוא 1947 ןיא קורד ןיא ןרָאװעג טקידנערַאפ
 ױזַא ,רעטירד רעד טלַאה ןעמַאזוצ ןוא ,סעיפַארגָאיב עיינ ןרָאװעג ןבעגעגוצ ןענייז
 בילוצ) קרָאי וינ ןיא 1959 ןיא ןענישרעד זיא רע .םידומע 800 ,עקידרעירפ יד יו
 ,טפוקרַאפפױא ןיוש ןענייז סָאװ .זקע 750 ןיא רָאנ (תוביס עשינכעט

 רערעווש ץלַא זןיא סע םנה זַא ,ןרָֿפװעג רַאלק זיא ױנַאב םעד ףיוא טעברַא רעד ןיא

 -סױרַא קיטיינ ןייז טעוװ ,ןבעגוצסיזרַא םיא ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןכַאש וצ ןרָאװע;

 עקידרעירפ יד ןופ קיטקַארּפ רעד ןופ טנורג ןפיוא ןוא ,דנַאב ןטרעפ ַא ךָאנ ןבענוצ

 .רעטצעל רעד ןייז ןיוש טעוװ סָאד יצ ,קפפ רעד ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא ,דנעב
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 ןיא זיא ,1958 טסוגױא 6 םעד ,ןענישרעד זיא דנַאב רעטירד רעד רעדייא ךָאנ
 רערעווש ךָאנ טָאה סָאװ ו ,לעטפעמ בקעי רָאטקַאדער"ףליחעג רעד ןברָאטשעג קרָאי וינ
 .טעברַא רעד ןופ גנַאג ןקידרעטייוו םעד טכַאמעג

 ,טלעוװירוטלק רעשידיי רעזדנוא ןיא טײקיטנעהּפַָא רעצנַאנ רעד ץַארט ,ךָאד
 ןשיריי ןופ ןָאקיטקעל, ןופ דנַאב רעטרעפ רעד קרָאי וינ ןיא סױרַא 1903 ןיא זיא
 ןדנַאב רעד טָא זיא ,רעקיניצ ןוא רעקיטפעקפ יד םיעכחל ףיוא יו ןוא ,"רעטַאעט
 "רעירפ יד יבגל רעטסכייר ןוא רעטסקרַאטש רעד ,תומכ ןיא ייט ןוא תוכיא ןיא ייס
 טימ לײטּפָא ןַא רעסיוא םידומע 1280 רָאנ ,800 טינ טלַאהטנַא רע .דנעב יירד עקיר
 ןבעגסױרַא ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ "רעיוב ערעזדנוא}, ןעגנוצַאשּפָא טשיּפַארגָאיב
 םעד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ,ןברוחירעלטיח םעד טכַא ןוא קידנעמענ .דנַאב םעד טָא
 רעטרעפעבעגסיוא רעטייווצ ַא ןופ ןטכיזסיוא יד זַא ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ בצמ
 טימ רימ ןבָאה ,עיזַאטנַאפ טימ ךיז טצענערג ןָאקיסקעלירעטַאעט ַא ןופ עבַאנטיױא
 קידנצונסיוא ,סעיפַארגָאנַאמ יד סרעדנוזַאב ,סעיּפַארגָאיב יד ןבעגעג טנַאה רעטיירב ַא
 יד רימ ןבָאה ייברעד ןוא ,ןכווּפָא טנָאקעג רָאנ טָאהימ ןכלעוו ןלַאירעטַאמ רעמ סָאװ
 ,טרירטסוליא רעכייר סָאװ ןלַאירעטַאמ עלַא

 ךָאנ טָאה סָאװ ,תואצוה עסיורג ןיא ןבירטעגנײרַא תובחר ַאזַא טָאה ךעלריטַאנ
 -סױרַא ןעלטימ יד ןפַאש וצ ןעגנוגנידַאב ערעווש גונעג ךיוא-יױזַא יד טכַאמעג רערעווש
 סעיצַאזינַאגרַא עשידיי עסיוועג סָאװ םעד קנַאד ַא זייוולייט רעבָא ,דנַאב םעד ןכעגוצ
 קנעדנַָא םער ןרעַאב וצ ןעגנורעייטשייב טימ ןפורענּפָא ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא ןוא
 ,(1951 רעבָאטקָא 4 ןברָאטשעג) ןיקסוג ןבואר רעריפירעטעברַא םענעברָאטשרַאפ ןופ
 ןופ רערעייטשייב יד קנַאד ַא זייוולייט ןוא ,טעמדיוועג ןעוועג זיא דנַאב רעד ןעמעוו
 ,.וקע 1000 יד ןופ ןבַאנסױא יד ןקעד וצ ןעגנולעג זיא ,"רעיוב ערעזדנוא} לײטּפָא םעד
 ,טפוקרַאפ ןיוש גָאט ןקיטנייה םייב זיא לייט רעטפערג רעד עכלעוו ןופ

 טימ עגַארפ יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא טייקפרַאש רעצנַאג ןייז ןיא זיא טציא
 ןגעװו עגַארפ יד :דנַאב ןטרעפ ןיא המדקה יד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא סע רעכלעוו
 ."ןָאקיסקעלא םעד ןקידנערַאפ

 . שי

 ןשידיי ןופ ןַאקיפקעלע םעד ןקידנערַאפ םוצ ןטַארטעגוצ זיאימ ןעוו רעבָא
 ַא טקורעגפױרַא ךיז טָאה ,דנַאב ןט5 ןטימ טלעטשעגרַאפ ךיז טָאהימ יװ ,?רעטַאעט
 סָאד ,ןבעל שידיי רעזדנוא ןיא ןברוח ןסיורג םעד ןופ םעלבָארּפ סָאד .םעלכָארּפ יינ
 ןואידרָאמ רעשיצַאנ רעד -- טלעװ רעשידיי רעזדנוא ןיא ןעשעג זיא סָאװ ,קילנמוא
 6 יד טימ ןעמַאוצ ,טכַאמעג בורח ןוא ןסירעגפױרַא טָאה סָאװ ,דָאירעּפ"הטיחש
 .רענידַאב ענייז ןוא עּפָאריײא ברעמ ןוא חרזמ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד ,ןדיי ןָאילימ
 רעבָא ,טנַאמרעד עטכארבעגמוא יד ןופ לייט ןרעוו רעכיב"רוכזי עסיוועגנ ןיא זַא ,תמא
 ןייק ,טינ רעבָא ןעמ טמוקַאב הדבא רעטיורנ רעד ןופ ףירנַאב ןייק .בגא ךרד רַאנ
 "רעטַאעט רעשידיי רעד ןעשעג זיאיס סָאװ ,קילנמוא ןסיורג םעד ןופ דליב דנ:סַאפמוא
 סָאד ןַאק ןעמ ןוא ,רעכיב עקיזָאד יד ןופ טינ ןעמ טנירק ,טרָאװ ןשידיי םעד ,טסנוק
 ,ןטרַאװרעד טינ ייז ןופ

 ץיַאלפ "ןָאקיטקעל,, ןיא ןעמדיוו ןופ ייריא יד ןרָאװעג טקורעגפױרַא רעבירעד זיאיס
 טָאה דלַאב .,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז סָאװ ,םישודק יד טָא רַאפ
 "ליש ןוא םישעמ ערעייז ןעגנערבוצסיורַא קירעהעג יוװ ידכ זַא ,טלעטשטגסױרַא ךיז
 דנַאב ןייא ןיא ןבעגוצנײרַא ייז ךעלנעמ ןייז טינ טעװ םוקמוא ןוא ןבעל רעייז ןרעד
 טקורדעג טינ ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,סעיפַארנָאיב רעטרעדנוה יד טימ ןעמַאזוצ

 ןלעיצעּפס 8 ןעמריוו ייז זומימ זַא ,ןרָאװעג רָאלק רעבירעד זיאיפ ןוא דנַאב ןטיפ ןרָאפ

 א



 ןעמדיוו ןופ קנַאדעג רעד טריזילַאטסירקסיױא זייווקיצנייא ךיז טָאה ױזַא ןוא ,דנַאב
 לכ םדוק ךיא בָאה קנַאדעג םעד ."דנַאב םישודק , ןלעיצעּפס ַא יװ דנַאב ןט5 םעד
 רַאפ ךיז טָאה רעכלעװ ,רעטשרע רעד ןוא ,"טעטימַאקיָאקיסקעלא םוצ טכַארבעג
 ןעוװעג זיא ,שפנו בלב ןטעברַא וצ םיא רַאפ טגָאזענוצ ןוא טרעטסײנַאב שממ םיא
 ,קישזָאב טקַאמ רעליּפשיוש רעד

 "רַאפ"רעטעברא ןלַאנָאיצַאנ שידיי ןופ ראטערקעפ לָארענעג רעד ,לַאגיס םיאול
 ןַאמדלָאג םוחנ .רד חיה יד טימ ןדניברַאפ וצ ךימ לַאטנעמורטסניא ןעוועג זיא ,דנַאב
 טעטימָאקיםימולש רעד זַא ,ןקריוו וצ גנואימַאב רעייז ךרוד ןוא רעליווּוי קרַאמ ןוא
 יד רָאנ יװ ערעדנַא ןירַא טינ טמענ דנַאב רעד זַא ,טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ,לָאז
 ןיא זיא 1964 ינוי 10 םעד .עידיסבוס ערעסערג ַא רַאפרעד ןרעײטשַאב ,תונברקייצַאנ
 לײטנָא ןטימ ןואשטנָאל ַא ןעמוקעגרָאפ ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיי רעד ןיא קרָאי וינ
 םינקסע-רוטלוק ןסעיצַאינַאגרָא עלַאנַאיצַאנ עשידיי ענטדיישרַאפ ןופ רעיײטשרַאפ ןופ
 רַאפ דוסי רעלעירעטַאמ רעד ןרָאװעג טניײלעג זיא טרָאד ןוא ןלַארטַאעט ןוא
 ,רנַאב םעד

 "יז עקידרעטייוװ יד / ייב
 יַאב ויא טעטימָאק ןופ ןעגנוצ
 ,ןרימַאלקָארּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלש
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 יקַאיסקלָאפ א ,קישזַאב טקַאמ
 ןופ ןעמָאנ רעד זַא ןוא ,עיצ
 -?ײרַא לָאז רערעייטשייב ןדעי
 רעד ןיא .ךוב ןופ ףוס ןיא ןייג
 "קא רעקיזַאד רעד ןופ טעברַא
 "נָא טָאה קישוָאב עכלעוו ,טיצ
 רעקידלַאװו א טימ טריפעג
 יַאב רע טָאה ,טייק:בענרעביא

 ןוא ׁשַא עלהיח רעליּפשיוש טרָאװגגעק ןיא עזָאּפסקע ןייז טלַא; צרעבליז |

 ןוא ןַאמרופ ירוא ןַאמ ריא קישזָאב סקַאמ ןוא טייצטכער ראמיס ןופ
 ןעב ,הנשוש רעליּפשיוש יד ןופ ךיוא יװ ,קינדאבאלס גילעז טניירפ-רעטַאעט םעד ןופ
 .ןרעב ינימ ןוא םונָאב

 ײנ א ןענַאטשטנַא זיא ,רנַאב םוצ לענָאיצקַאדער ןטָארטעגוצ זיאימ ןעוו
 סָאװ ,רעלטטניק ענעמוקעגמוא יד טימ ןייז גחונ ךיז ןעמ לָאז ױזַא יוװ ,םעלבָארּפ
 ןופ דנעב יירד עטשרע יד ןיא טקורדעג ןעװעג ןיוש ןענייז סעיפַארגָאיב ערעייז
 םישודק יד ןוא ייז ןשיװצ הציחמ ַא ןרעװ טכַאמעג לָאז ."ןָאקיסקעל רעטַאעט,
 ןיא ןעמענ ןעמ לָאז רעדַא ,טקורדעג ןעוװעג טינ ךָאנ ןענייז סעיּפַארגָאיב טנמעוו
 ילערַאפ טימ ןיוש סעיפַארגַאיב .עטקורדעג יד ןענייז ,סנטמשרע ,זַא ,טכַארטַאב
 ָאטינ רעמ ןענייז דנעב .יירד עטשרע יד יװ תויח זַא ,סנטייוװצ ,ןוא ,סעטַאד עטרעט
 ,ןבילבעג זיא סעיסוקסיד עגנַאל ךָאנ ?טינ שיטקַאפ ייז ןריטסיזקע ,קרַאמ-רעכיב ןפיוא
 .ןלַא ןופ םטיּפַארנָאיב יד ןײגנײרַא ןלָאז "דנַאב םישודק, ןיא זַא

 ;ןרַאװעג טצונַאב ןענייז "דנַאב םישודק, ןרַאפ סעיפַארגָאיב יד רַאפ דוסי סלַא

 ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיטקעלע ןופ דנעב יירד עטשרע יד ןופ סעיפַארגָאיב יד (1
 סרעכַאילב .ש (3 ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ, סװָאקרוט סַאנָאי ןופ רעכיב ייווצ יד (2
 טיצקַאדער רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד (4 ,"רענייא ןוא 21,
 רעבַא ,ןַאזרעּפ 220 יו רעמ טינ ןעמונעגמורַא טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד ."ןָאקיטקעל, ןופ
 רעדָא סעטַאד עיונעג ןייק ,ןלַאירעטַאמ עדנגונעג ןייק ןעוועג טינ זיא ייז ןופ ךס ַא ייב



 ווירכ ץַארט ןייז וצ אלממ עדנלעפ סָאד ןעגנולעג זיא ןטלעז רעייז ןוא ,םעיפַארגַאטַאפ

 ןיא רעבָא .ןעגנוטייצ ןיא ןסנָאנַא רעדָא םעיצוטיטסניא עקירטהעג רעדָא םיבורק וצ
 "לעדַאליפ ןופ ׁשֵַא עלהיח ןופ ףליח עוויטַאמרַאפניא ןעמוקעג זיא טעברַא רעד ןופ ךשמ
 ןופ ץרַאװש סוילוי ןוא ,עשרַאװ ןופ ןַאמלעמ ריאמ ,טניר ןופ װַאנידַאר הנוי ןופ ,טיפ
 ןיא םטעיצַאמרָאפניא עלַא ןרָאװעג טצונעגסיוא ךיוא ןענייז ךעלריטַאנ ,טשערַאקוב
 ןבָאה עטכַארבעגמוא יד ןגעװ סעיצַאמרָאפניא עקיטכיוװ .עילַארטַאטט רעשידיי רעד
 ךרוד) "תואטיגה ימחול} ןיא ,לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב רעזדנוא תעב ןעמוקַאב רימ
 ןשידיי ןיא ,(ךָאברעױא לחר ךרוד) "םשו .דיק ןיא (רענש ןוא "קעטנַא טניירפ יי
 םהרבא ,טרַאה דוד םענעברָאטשרַאפ ןשיװצניא רעדייל ןכרוד) ןײארַאפןטסיטרַא
 יד) קרָאי וינ ןיא "אוויי, ,(װָאקינשעלַאק ןמלו ןוא ןיישטַאר עשירג ,םיובנעשריק
 ,(יקסנעל שובייל ןוא ווָאנָאר דוד ,קַאז לטפעש ,שטיװָאמַארבַא ח!יד ,ץישפיל .י טניירפ

 םהרבא .רד) קרָאי וינ ןיִא קעטַאילביב רעכעלטנפע רעד ייב לײטּפָא רעשידיי רעד
 .סעלעשודנַא סָאל ןיא יועטנעס יטינוימַאק םייב קעטָאילביב יד ןוא (רעגרעּב

 "נעװע יד ןופ ןניטשעג סעיפַארנַאנַאמ ןוא סעיפַארנַאיב לָאצ יד זיא ךַאנ ױזַא
 ןוא עקידנעטשלופ ןייק טינ רעכיז זיא לָאצ יד ךיוא םנח ,300 רעביא וצ 320 עלטוט
 רימ ןכָאה ערעדנַא יב .ןעמענ ךס  ַא טוָאלענסױא רימ ןבָאה ךעלניישראווטפכעה
 טינ רעמ רימ ןבָאה התע תעל לייוו ,עיצַאמרַאפניא ןבענעג "רעסעמ ץיּפש ןפיוא,
 ןגעו ןבעגנייא ךיז טייצ רעד טימ טעװ סע זַא ,ןפָאה רימ רעבָא ,ןכיירגרעד טנַאקעג

 .ןסיוורעד וצ רעמ סעּפע ךיז יז

 :סעיפַארגָאיב יד וצ גנַאג:צ רטודנוא ןגעװ ןעננורעלקפיוא רָאּפ ַא טציא ןוא
 וצ ךיוא ,םישודק ערעזדנוא לָאמקנעד א ןלעטש וצ רעסיוא ,ןעוועג זיא קעווצ רעזדנוא
 טיבעג ןלַארטַאעט ןפיוא גנופַאש רָאי 70 יד ןגעװ דליב שירָאטפיה-רוטלוק ַא ןכענ
 ןייק ןייז טשינ דליב סָאד ןָאק ךעלריטַאנ .עּפָארײא-חרזמ ןיא רעטַאעט שידיי ןיפ

 -כעלנעזרעּפ ייר עצנַאג א ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ןענייז סע םערַאװ ,סעקידנטטששפ
 עינעמור ןוא ןליוּפ ןיא טנייח ךָאנ ןפַאש ןוא ןבעל ןבילברַאפ ךָאד ןענייז סָאװ ,ןטייק
 ,טיט ןכעלריטַאנ א טימ ןברָאטשעג ןענייז רעדָא ,ןצענערג טרטייז רעסיוא רערַא
 זדנוא זיא סע סָאװ ,קילגמוא םעד ןופ ,טסולרַאּפ ןסיורג םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא רעבָא
 רימ ןכָאה ,זדנוא רעכיא טריפעגכרוד ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,ןברוח םעד ךרוד ןעשעג
 יד ,םישעמ יד ,תוכיראב רעמ סָאװ ,ןטקַאפ רעמ סָאװ טימ ןענעכייצרַאפ טלַאװעג

 סָאװ ןעגנוקריוו יד ,קורדנייא םעד ךיוא ןוא ,עטכַארבעגמוא יד ןופ ןטעטיװיטקא
 ,טעטילַאניגירָא יד ןזײװַאב טלָאװעג ןבָאה רימ .טזַאלעגרעביא ןבָאה םישעמ ערעײז
 :ןטיבעג עלַא ףיוא ןלױוּפ ןיא טײקשילַארטַאעט רעשידיי רעד ןופ טייקשירעפעש יד
 -- ןוא ,עטכישעג ,ישזער ,קיוומ ,ײרעליּפשיױש ,ײרטלַאמ ,קיטירק ,עיגרוטַאמַארד
 ןגרוטַאמַארד עכלעוַא טלדנַאהַאכ ךעלריפסיוא ױזַא רימ ןבָאה רעבירעד .גנויצימ
 "רוטלוק רעצנַאג רעד טימ) ןײטש:;רַא קרַאמ ,ענזיצַאק רעטלַא ,ןַאמסקַאװ בקעי יו
 ןרוּפצ .רד ,ןָאסלענעצַאק קחצי ,(רעטַאעט שילױּפישידיי ןגעװ עיסוקסיר רעשירָאטסיה
 עכלעוַא ,איא לַאטנעקנַארפ ןוא שטיװַָארדיוװ יװ ןפיט עכלעזַא טלעטשננעקַא ןוא
 .מ ןוא ןילטייצ ןנחלא ,ןרָאהניײא ןרהא ,רענוא היעשי ,םינּפיק םחנמ יװ רעקיטירק
 סקילעפ ,ביורטניײוװ ווַאלסידַאלװ ,רעניורב קחצי יוװ רעלָאמ עכלעזַא ,(עוואק) דליוונאוו
 יַאנעפ ַארַאלק יװ רעליּפשױש עכלעזַא ,קֿאינװילש ףפוי ,ןַאמניילק ץירפ ,ןַאמדירפ
 ,עּפמַאיל סירָאמ ,רענטוק .ש ,רעצעזטפירש .ל ,ױדנַאל .ש ,גרעבמַאס קיזייא ,שטיװַאל
 םוחנ יװ רעטכידיסקלַאֿפ עכלעזַא ,ַאקסעלרָא םירמ ,טילש אינטג ,רעלדנַאס םייח
 עשטיא ,דניקסיוו טקַאמ יװ ורעסישזער עכלעוַא ,גיטריבעג יכדרמ ןוא םייחנרעטש
 יװ ןרָאטיזָאּפמָאק עכלעזַא ,װעשַאילע ײלָאקינ ןוא עדייוו השמ ,שטיװַאקשַאמ ריאמ
 לארשי ,ןַאמלעז ןָאעל ,גרעבנייו לאומש ,ןײטשטַאלג לארשי ,ןַאמלעגײב דוד
 -- ןוא שטיװָאניּפרַאק השמ ,הָאזַאמ יכדרמ יװ ןלַארטַאעט עכלעזַא ,שטיװעיַאש
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 בקעי .רד יװ ןטַאנעצעמירעטַאעט עכלעזַא ןוא ,דלָאנרַא --- ןוא ,רעגיצנַאד עלעקנַאי
 ,רלעפנייז םחרבא ןוא יקפדָאניװ

 עלַא יד טיובעג ןוא ןפאשעג סע ןבָאה רעלטסניק טשידיי ערעדנַא יד ןוא יד
 םיוק ןכָאה ייז ןופ לייט .רטסעינד םוצ זיב לסייוו רעד ןופ סרעטאעט עשידיי ןפיט
 ןוא דנַאלסורטעיװַָאט ןיא ןלוש"חכולמ עלַארטַאעט עשידיי יד ןקידנערַאפ וצ ןזיװַאב
 דנַאלרעטַאפ רעייז ןקידיײטרַאפ וצ ןפראוועגניײרַא םנבעל עגנוי ערעייז טימ ךיז ןכָאה
 ןופ ןעגנַאגעגסױא ןענייז ערעדנַא .סיצַאנ יד -- טייחשטנעמ רעד ןופ אנוש ןגעק
 ערעדנַא ,ןרעגַאלעיצַארטנעצנָאק יד ןיא ,סָאטעג יד ןיא ןטײקנַארק ערעדנַא ןוא רעגנוה
 ואוו ץעגרע רעדָא םנוויוא יד ןיא ןטסירעלטיה יד ךרוד ןרָאװענ טכַארבעגמוא ןענייז
 ןופ טַאטלוזער סלַא ןענייז ערעדנא ןוא ןגעוו עטנַאקַאבמוא ןוא רעדלעפ עטסיוו ףיוא
 ןבָאה עלַא ייז --- םזירעלטיה ןכרוד תונברק עטקעריד יוװ ןלַאפעג עיצַאוקַאװע רעייז
 טצירקענסיוא זיאיס ןכלעװ ףיוא ץנַארק ןכעלרעדורב ןייא טימ ןעמונעגמורַא רימ
 .םישודק טרָאװ סָאד

 גייווצרעבליז ןמלז
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 עפיצ ןַאמלעבַא
 ןויצ ןב ןָאסלעבא

 רתסא רעלדַא

 ַאיטַאק רעלדַא
 והיעשי רעגוא

 ימַאס ךירוא

 יפעפ ךירוא

 עליצ ךירוא
 קינלאכאנ עקרוא

 קחצי ךרַאזַא

 אנידיא

 אווע .,ןײטשנערָא-ןעזייא

 ןרהא גרעבנעזייא

 םארווא גרעבנעזייא

 םירמ טאטשנעזייא

 המחנ טאטשנעזייא

 ןרהא ןראהנייא

 אינָאס םיובטלא

 השמ ןַאמטלַא

 קַאסיא שטיוװָארעּפלַא

 עמוא יקצינעקלָא

 ַאינָאס ןיטַאמַא
 ,ףלָאװ לעזמַא

 דורב סַא

 .בכ יקסווָארטסָא

 דוד-םייח לעירא
 ַאינָאס לעירא
 לחר לעירא
 םירמ אקסעלרָא

 דלָאנרַא

 קרַאמ ןײטשנרַא

 ףסוי (ןערָא) ןײטשנערָא
 םארבא ׁשַא

 החמש רעדאב

 ירעה יקסריבלאב
 טגומגיז קלָאב

 עשטנָאב

 ןרהא יקסמאטסַאב

 עשימ ןיסאב
 אנעריא אקסוועשטראב

 לרעב וואסיראב

 וועשירָאב

 אזיל רעשיפ-אקסראב
 ַאילַאמ אקסוואקרָאב
 לסָאי יקסיידוב
 לאיחי םיוב
 אזָאר אקסליװָאטנַא-אדרוב

 אנימ ןיטשרוב

 סעיפַאונַאינ יד ןופ המישרו
 דנַאב ןטפניפ ןופ

281 
4285 
2273 
1780 
2)05 
2715 
217 

2716 
2284 
2998 
2719 
24 
2322 
261 
2016 
2287 
220 
2047 
444 
2277 
2408 
1204 
2017 
2277 
2854 
2019 
2027 
287 

- 4183 
2737 
2414 

2857 

2828 

234 

248 

2012 

2046 

1359 

284 

2112 

2280 

2806 

2012 

2845 

2214 

254 

205 

2018 

 עלהשמ ןיטשרוב

 לקנַאי-םייח יקסוואטסושזב

 דוד ןַאמלעגייב

 המלש רעדניב

 ןיגעיב

 דוד םיובנריב

 יתבש רעכַאילב

 הנח םולב

 ַאננַא אקסוואלאגאלעב

 םוחנ יקסוואזעלעב

 בקעי יקסלאגרעב

 לאוי ןאמגרעב
 לעשאר רעגרעב

 ףלָאדַא ןַאמרעב

 יקסדארב

 איסומ אקסדארנ

 הנח זארב

 לאירתכ אדיורב

 קחצי רעניורב

 אזאר הירב

 סקַאמ ןירב

 הרש זערב

 ג

 ןסינ-לאומש רענידָאג

 אזאר לעזאג

 ַאנעלעה בילטָאג

 םהרבא יקסנַאכַאג

 םירמ יקסנַאכַאג

 יליל גרעבדלָאג

 רתסא גרעבנעדלָאג

 השמ-בקעי גרעבנעדלָאג

 לאומש ברַאפדלָאג

 רתסא ווארעמאג

 השמ שזראבראג

 אלעפ שזראבראג

 הקבר רעבראג

 לשרעה ןָאדרָאג
 רזעילא וואלעיראג
 םייח ןַאמטוג

 סוילוי ןַאמטוג

 עשטלאס ןאמטוג

 ןמלק ןַאמטוג

 אזאר ןַאמטוג

 השמ שטיוורוג

 בייל-השמ שטיווערוג
 הילדג ןאמרוג

 המלש טרעבליג

 לטָאמ יקסניליג

 ףלָאדַא לעּפמיג
 לימע לעּפמיג
 םייח גרובזניג

 אווו

2044 

2123 

3125 

2052 

2763 

2127 

2883 

20 

210 

454 

254 

20+}13 

1209 

2134 

2544 

2023 

2216 

2201 

218 

230 

49 

2064 

296 

209 

2898 

2236 

2034 

2500 

215 

2211 

2125 

2142 

2003 

201 

2854 

4544 

2050 

2229 

258 

228 

2019 

2227 

2219 

2803 

280 

2764 

4148 

2016 

277 

2520 

 לארשי ןייטשטאלג

 לאוי ץנַאלג

 ארואל ןַאמסקילג

 אשאי רעזעלג

 יבדרמ גיטריבעג

 עיניּפ דלודעג

 בייל-השמ ןַאמרעכילטעג

 ַאדיא דנַאפלעג

 לארשי ןַאמרעג

 השמ ןָאסנעשרעג
 קחצי:ןרהא יקסנעזדארג

 שריה ןייטשנירג
 לווייפ ןַאּפשנירג

 לארשי ןוּפשנירג

 ןימינב דראבוארג

 לעװַאּפ ןַאמסארג

 רתסא רעבורג

 רשא רעגנימירג

 דיוואד וואדיוואד

 ףלָאדַא רעבואד

 םאדא במָאד

 עלעקנַאי רעגיצנַאד
 ןבואר יקסניבוד

 םהרבא-הירכז רעביוד

 ַאינַאמ איאקצילוד
 ףלָאװ ןיקשאמרוד
 עייש שטייד

 אזיל סעכייד

 לעונאמע רעססעד

 ַארַאלק רעססעד
 ,מ וואנארד

 בייל רעקורד

 ַאלואּפ טאלביירד

 עינעשז ןיזיירד

 וָאעל סרוקיירד

 .ה

 ַאטעי גרעבכָאה
 בייל רעדנעלָאה

 םהרבַא ןרעּפלַאה

 סירָאב ןרעּפלַאה

 ןַאמּפָאה
 רעב ץיווָארָאה

 דרַאנרעב טרַאה

 הרובד גרעבסליה

 קיציא רעלעה
 דוד ןַאמפלעה

 (וואטס עז) ןָאעל טסברעה
 השמ ןילאמרעה

250 

282 

2083)1 

425 

211 

2141 

2126 

284 

214 

2169 

439 

4844 

252 

2854 

2861 

2782 

2007 

4377 

4544 

20 

2164 

432 
4364 

4763 

454 

2019 

2926 

4208 

2010 

2019 

1258 

2162 

2087 

2846 

2067 

2101 

2281 

2839 

287 

.4367 

4497 

 3822 - בה

4257 

2839 

2206 

4043 



 םולש גרעבצרעה

 עניגער ךילצרעה
 עלעשרעה

 ךלמ שטיווָאקשרעה

 המלש שטיוװָאקשרעה

 לאומש ןַאמלואוו

 אוואג יאוו

 קחצי גרעבדלאוו

 םהרבא טאטשפלאוו

 בקעי ןַאמרעסַאװ
 עשימ ךיײרעסַאװ

 לרעב ןַאמסקאוו

 בקעי ןַאמסקַאװ
 ר"ד בקעי יקסדאגיוו

 דוד השמ שטיווערדיוו

 עדירפ ןילַאטיװ

 לשיפ רעוואקטיוו

 השמ עדייוו
 ןַאמרעה גרעבנייוו

 השמ גרעבנייוו

 ַאינָאס גרעבנייוו

 לרַאק גרעבנייוו

 (טסברעה םייח)

 לאומש גרעבנייוו
 המלש דלָאגנייװ
 .וװ ביורטנייוו

 האל ףַארג-ביורטנייוו
 בייל רענייוו
 החמש קָאטשניײװ
 םייח ןייבסייוו

 לחר גרעבסייוו

 אוויא ןיוו

 ריאמ רעדניוו

 ַאינַארפ רעטניוו

 בייל רעניוו

 סקַאמ דניקסיוו

 איטיוו ווָארָאטקיװ

 לוולעוו רידאלוו

 ַארַאלק ןייטשטעוו

 אשימ רעלסקעוו

 טי } *

 ןועמש יקצאלבאז

 ןמלז ןירָאגַאז
 בוד יקזדאוואז
 הירכז ווָארַאכַאז

 יזיא קאיגזולאז
 השמ גרעבדנַאז

 אשעצ גרעבדנַאז

 ןיראז
 לארשי קאבוז

 עראס קאבוז
 םואנ לעגיז

,717 

2214 

2365 

2168 

3843 

2060 

282 

2229 

2041 

2543 

2469 

261 

2846 

3111 | 

2790 

201 

81 

2332 

2021 

2021 

2024 

280 

2024 

2841 

2138 

2320 

2024 

2049 

428 

2950 

2840 

211 

2531 

2046 

2189 

2113 

213 

2018 

2088 

2054 

188 

234 

2499 

1338 

4408 

2842 

2186 

202 

2014 

2013 

203 

 231 עיניּפ םיובלעגיז

 2025 ףוח עדייז

 2195 דוד ןַאמרעדייז

 2026 ירַאה ןַאמרעדייז

 2026 השמ ןַאמרעדייז

 2076 םהרבַא דלעפנייז

 206 השמ גרובליז

 239 דבכוי גרעבליז

 287 שונייב ןייטשרעבליז
 206 וועל ןיוועז
 2011 השמ רעוולעז

 4544 וואקַאי שטידלעז
 2799 הרמז דלעפגילעז

 182 ןָאעל ןַאמלעז
 2257 עקניּפ טרעבלישז

 ח

 203 אשימ ןיסאח

 ,ֿט

 2854 .כ ןיקראמאט

 2258 לעקנַאט

 23 רעדנַאסקעלַא ןַאמקָאט

 2073 סירָאב לעגרוט

 2886 דיוואד יקסווערוט

 2006 לחר ווָאקרוט
 2071 ענאכ שטייט

 210 ףלָאװ רענפעט

 280 - לבייל יקסוָאנַאיָארט

 211 היח רעניקָארט

 263 בייל ןַאמיורט

 2088 לקנַאי יקסנאיפורט

 2854 קילַאצ רעגערט

 4469 םארווא יקצינלעשטעשט

/ : 
/ 

 2002 ַאניװלַאמ לעּפמיג-סעלאי
 2262 בוקאי עּפָאי

 2286 השמ עּפָאי

 2807 בקעי שטיווָאבולַאי

 2335 דלָאּפָאעל טריווגנוי

 2006 עניטסענרע טריווגנוי
 : ןיא רעטַאעט שידיי

 1849 ןעזלעב-ןעגרעב

 יד ןיא רעטַאעט שיערבעה ןוא שידיי

 2731 (רעדליב) סָאטעג

 ןופ ָאטעג רעד ןיא רעטַאעט שידיי

 1784 ,גובירט ווָאקירטעיּפ
 ןיא רעטַאעט-רעדניק שידיי

 1735 ָאטעג רעשזדָאל

 יכ

 261 רעזייל ןיסאכ
 2809 ףסוי שאכ

 2845 השמ יקצַאװעשטאכ

 2812 לאכימ ץכ

 8ן+

5 

 ירנעה רעגיטכאל

 סירָאמ עפמאל

 לאירבג ןַאל

 ןועמש ַאדנַאל

 ר"ד בייל ױדנַאל

 לאומש יױדנַאל

 עיַאנ קינרעקאל
 אניגער אקסוואקשאל

 דוד יאול

 הבלצ יקסוואטראבול

 ַאינָאס רענדול

 עיסאב דלָאגביל

 ןמלז דלָאגביל

 ,,ב ןידיל

 גרעבנעזיל

 ץרעה שטיווָאביײל

 יטָאמ שטיווָאביײל

 עליצ שטיווָאביײל

 קרַאמ רעקיצּפיײל

 ןייטשנעטכיל

 תיליל

 רתסא ַאקסווָאּפיל

 אשאס יקסווָאּפיל

 אקנא יקסניּפיל

 ץישפיל
 דינָאעל ווָאנָאעל

 קַאשז יוועל

 האל אקסווארביוועל

 הנח ןיוועל

 אבול אקציוועל

 ,.א ןַאמרעל

 בקעי ןַאמרעל
 הנח רענרעל

 ַאלעדַא אקסערעל
 לעומַאס אקסערעל

 ,ב

 הניד סוטַאמ

 הנח יקסווָארַאכַאמ

 בקעי טילבלעדנַאמ

 אלעינאמ

 םהרבַא סָאמ

 וּפַאמ

 ַאשירג ץַאמ

 ,,מ 'וָאמיסקַאמ

 ,מ יאקאּפדװָאמיסקַאמ
 הירכז ןילָאגרַאמ

 לאומש ליװרַאמ

 לארשי אקוועכראמ

 אשירג ָאמרַאמ
 ,,ר ווָאלַאסרַאמ

 ריאמ-עשטיא שטיוװָאקשַאמ
 רתסא שטיװָאקשָאמ

 לדוי טומ

 לסָאי קארומ

206 

1238 

2544 

2500 

2940 

2510 

2002 

2880 

2814 

2183 

2010 

210 

2007 

2853 

21 

2334 

2334 

4553 

1265 

219 

2815 

2817 

1208 

2902 

454 

2133 

2065 

200 

2340 

2785 

2099 

2890 

230 

4528 

2231 

2126 

2824 

2366 

2806 

2039 

2251 

2821 

2822 

4555 

4556 

2787 

.,.,3 

2027 

2075 

2027 

2224 

20 



 יכדרמ האזמ

 סירָאב ןַאמלעדיימ

 עיצנעב םאטכימ

 קַאסיא ןישטלימ

 יזיא ץיווענימ

 אלעה (ןַאמלעמ) לעמ

 דוד שטיוועלעדנעמ

 ריאמ לעטסעמ

 .ב

 המלש ווָאמואָאנ

 ימענ ןַאטַאנ
 שטיוװָאמוכַאנ

 המחנ

 ףלָאװ זיוהיינ

 עדלעז רעלימיינ

 בקעי םיובנעסינ

 רעיימ יקסוװעיַאלָאקינג
 השמ ןעקלענ

 הרענ

 ןמלק ןַאמלַאס
 קיזייא גרעבמַאס
 םייח רעלדנַאס

 ַאזָאר רעלדנַאס

 יזיא ווָאקינשזָאּפַאס

 עקיורפ ןיקָארָאס
 אשעצ אנראס

 השמ ץירוס

 האל-עזָאר ץירוס
 םהרבַא רעבאטס

 קענאל וואטס
 שטיוועקראטס

 עליצ ןושארטס
 ןויצ-ןב לאגיס

 ַאניװלַאמ אקצארעיס

 אינאפ אניוואלס

 לאפר יקסנָאגרַאמס

 ַארַאלק שטיװָאלַאגעס

 טרעבלַא אקסעלַאגעס

 בקעי יקסברעס

 קַאסיא וװַאקיּפס

 ןמלז קינברַאקס

 יע

 אינוינ .ַאװָאנאבעלק:ןַאמלעדע
 יײלָאקינ וועשאילע

 ןעדנע
 ןימינב ןיײטשּפע
 ,ב .מ ןײטשּפע
 עיפָאס ידרע
 ַאדיא טסעוורע

 עייש ךַאלטַאּפ

 םייח יקסנַאלָאּפ

2514 

2544 

2339 

2542 

2854 

2147 

2804 

2801 

2843 

2175 

239 

2003 

2892 

2384 

2850 

4737 

20 

2003 

2794 

2037 

231 

2185 

203 

2003 

2896 

2971 

2257 

3900 | 

2001 

2703 

2366 

2005 

2211 

2854 

2184 

2281 

49 

2372 

2854 

2097 

262 

2158 

2560 

2195 

2846 

2813 

209 

2810 

2059 

 ַאטיר יקסנַאלָאּפ

 ןאז ווָאקַאילָאּפ

 השמ שטיװעקַאלָאּפ

 ינומ ראטסַאּפ

 השמ ןירעיּפַאּפ

 ,,ה יקסרַאּפ

 בקעי קינראקעיּפ
 והילא קינליּפ

 עשוהי עלרעּפ

 .פ

 החמש לעטסָאפ

 ַארָאד לעקַאפ
 * קינליטסופ

 אשזור סקופ

 ןַאמלעדיפ

 ןַאמרעה רעשיפ

 אבול רעשיפ

 לטָאמ לַאטנעקנַארפ

 שרעה שטיווַאמיורפ

 ךענעה ןַאמדירפ

 סקילעפ ןַאמדירפ

 לימע סעדירפ

 ַאניגער רעקוצ
 םולש רעקוצ

 ןנחלא ןילטייצ

 לרַאק טסילַאבמיצ

 לרעב ךילמיצ

 האל ךילמיצ

 ַאינַאפ אניקּפיצ

 ַאניר רַאזלעצ

 רוד רעטסיימלעצ

 קַאסיא ןיסעצ

 ר"ד .ב .י רוּפצ

 .ק
 לארשי ןַאהַאק

 בייל-המלש אוואק

 עלעסָאי ינדאלאק

 ןָאעל שילאק
 לארשי יאמאק

 ןרהא וואנָאימַאק

 לארשי ץעענאפמאק

 אידאוו וואקאיסָאק

 עשיז ץַאק
 לטאמ ןאק
 המלש ןאק

 עיגוז ןַאהַאק
 רעטלַא ענזיצַאק

 קחצי ןָאזלענעצַאק
 עשימ סָאלרַאק
 ,.ס רעייטנראק

 .השמ שטיוָאניּפראק

 ַארָאד שטיווָאניפראק

 א/

,4 

201 

2161 

2841 

201 

2092 

2082 

2994 

276 

2545 

2177 

2083 

2854 

2053 

2853 

2087 

2781 

2504 

2513 

2143 

2001 

2057 

2853 

2033 

2574 

2858 

2013 

213 

2384 

2842 

2842 

2848 

2744 

211 

2405 

2349 

259 

2093 
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295 

2581 
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2020 

2030 

 שידק

 בייל ווָאצעינזוק

 המלש רענטוק

 לעומַאס ןַאמרעּפוק

 עלעטָאמ קיצוק

 םהרבַא ץרוק

 איסומ יקסנאגראמס-ץרוק

 עלעקייכ רינשוק

 ףסוי לעגיק
 ןויציזב טיק

 ַאינַאמ שטיװַארעזייק
 ףסוי-םייח ןַאמייק

 םחנמ סינּפיק

 ץירפ ןַאמניילק

 הסּפ ןַאמרעק

 האל רעלימ-עזיורק

 ןמלז (טאטשניורק) ןיורק

 קַאסיא רעמערק

 לאלצב רעמערק

 ףסוי רעמערק

. | 

 לדנעמ-םחנמ ןיבאר

 ןַאמרעה שטיווָאניבַאר

 אבויל שטיוװָאניבַאר

 ַאידַאנ ןידאר

 רעזייל ךואר

 שאיזא יקצעינאזאר

 ר"ד םהרבַא ןעזָאר

 החמש ןעזָאר

 םייח-בקעי םיובנעזַאר

 םהרבַא גרעבנעזָאר

 הילדג-היבוט גרעבנעזָאר

 אבויל גרעבנעזָאר

 בייל לַאטנעזַאר

 ןאמאר לַאטנעזָאר

 ןַאמרעה ברַאפנעוָאר

 אניגער גייווצנעזָאר

 אניגעס גייווצנעזָאר

 ןושרג טאר

 לארשי םולבטאר

 עינַאמ רענטַאר |
 היעשי ןײטשטָאר

 אילעפ ןייטשטאר

 רעזייל וואנאמכאר

 וואנאמכאר

 השמ ןַאר

 סוילוי ווָאקַאר

 ךלמ ןיבור

 םוחנ ןייטשניבור

 לאיתוקי גרעבנעטור

 ןויצ"ןב ןַאמטיור

 ןמלז ןַאמטיור

 קירנעה אביר

 קאביר

 ַאטענַא רעזייר

 בקעי רעדעפזייר
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 ןַאמכייר
 ןתנ ,גרעבנעכייר
 סירָאב יקסייר
 רעלסניר

 בקעי סעלער

 .ש

 סקַאמ יקסוואדאש

 הניד שטיװעיַאש

 לארשי שטיוװעיַאש

 עמאיפ ָאריּפַאש

 לאינד ָאריּפַאש

 קירנעה אראש

 האל ץרַאװש

 הימחנ ןיאמש 2257 ַאטרעב קָארוש 2380
 .מ רואינש 2095 השמ רעדעפקאטש 2033
 שטיוואטוועש 281 ַאוע רעדעפקאטש 2513

 בָאקַאי ןַאמסכעש + 23 ףלָאדַא ןייטש 2544

 לעונַאמ ןַאמטכעש 170 ימאס ךַאברעטש 2060

 לא מט רעטכעש 201 לארשי ןרעטש

 עלעסַאי .ןַאמקנעש 2269 םוחנ םייהנרעטש

 לאומש לטפעש 9 השמ ביזבַאטש 2045
 בקעי רענפעש 204 המלש ןַאמקרַאטש 438

 דוד ןַאמרעש 60 ַאינַאמ ןייש 110
 ַאננַא ןַאמרעש 202 ַאזָאר גניליש 2211
 ראילקש 2807 ר"ד קחצי רעּפיש 1726

 .כ ענארש 2130 ףסוי קאינווילש 225

 בייל רעצעזטפירש 2072 אינעג טילש 2044

 .רעלעפקורד עטקרעמַאב

 ןעגנונכייצ סנַאמדירֿפ רעטנוא ןטפירשרעטנוא יד ןרָאװעג טשיוטרַאפ ןענייז :3904 דומע

 ,טרעקרַאפ ןוא ,סווָאקרוט ןייז טפרַאדעג טָאה ןעמָאנ סנילטייצ רעטנוא

 עידוטס סטרעכייוו ןיא .רעצינבָאטס ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז .רֶע בָאטס :3900 דומע

 ,1929 ןיא רָאנ ,1926 ןיא טינ ןטָארטעגנײרַא רע זיא

 ןייז טעװעטַארעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רעדניק ענייז ןופ .הֶׂשמ שטיוװַאניּפרַאק :3932 דומע

 עטצעל , גנוטייצ רעשידיי רעביבא לת רעד ןיא רָאטקַאדער-טכַאנ ַא יו טעברַא רעכלעוו ,דוד ןוז

 ,"סעיינ

 .רענכיב גרָאעג ןופ רָאנ ,גייווצ דלָאנרַא ןופ ןרָאװעג ןבירשעג טינ זיא 'קעצַאוו,, :3984 דומע

 רעגַאל:סטעברַא ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא עשרַאװ ןופ זיא ,.מ ןואלעידאנ :4050 דומע

 ,ווירב ןעמוקַאב וויטַאריּפנָאק םיא ןופ טָאה טרעכייוו .מ .רד ןענַאװ ןופ אננעימַאק-ַאקסישזרַאקס

 רָאנ ,םיױבלעּפַא .מ ןופ ןרָאװעג טנכייצעג טינ זיא רוטַאקירַאק ןייז .ל .ׁש עוואק :4408 דומע

 .יוועלרעב קירנעה ןופ

 ןגעװ עטַאד עשלַאפ ַא ןבעגעגנָא עיפַארגָאיב סנַאסלענעצַאק קחצי טרעוו :4626 דומע

 ,טרובעג סרעטָאפ ןייז
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 היעשי ,רעגוא
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1873 .בעג}

 ,ןילָאװ ,יקשָארָאה ןיא 1872 ןריובעג

 ןטימ סחיתמ ךיז זיא סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא

 רעד ןייז לָאז סָאװ) רעגייא אביקע ןואג

 ןגיוצרעד .(ןעמָאנ-עילימַאפ רעכעלטנגייא

 ןייז ןופ זה ןיא ואוו ,רימָאטישז ןיא

 טנָאקעג ןעמ טָאה ,ליכשמ ַא .רעטָאפ

 .קָאטשניב ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןפערט

 .א"א ,רעשילוק ,לפייווצ
 טכַארטַאב רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 רעכלעוו ןוא ,דימלת ַא םענייז רַאפ ךיז
 :טביירש ,טקַאטנָאק ןטנָאנ ןיא םיא טימ ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא

 רעטסירפ ןייז ןופ רוחב רעגנוי רעד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא,
 עלַא יד רַאפ סערעטניא סעד ךיז ןיא ןגיוזעגנייא ןױש טנגוי
 רעד ףיוא ןענַאטשעג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עשידיי
 ןופ סעיסוקסיד יד ןיא ןרעוו טלדנַאהַאב ןגעלפ ןוא גנונדרָא-גָאט
 ,טיילעגניי עשידיי עלַא יו ,רעבָא .רעלעטשטפירש עשידיי יד טָא
 -נוי רעד טָאה ,רעזייה ערעסעב ןופ טמַאטשעגּפָא ןבָאה עכלעוו
 זיא רע ןוא ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ טבערטשעג רעגוא רעג
 טָאה רע ואוו ,עווקסָאמ ןייק רעירּפ ןרָאפעגּפָא םעד בילוצ
 ןקיטלָאמעד םעד ןיא רעטעּפש ןוא ,עיזַאנמיג ַא ןיא טנרעלעג
 דוטש טָאה רע ואוו ,דנַאלשטייד ןייק -- טּפַאשנסיװ ןופ ןדע-ןג
 -כעט ןוא גרעבסגינעק ןופ לושכיוה רעד ןיא עיגָאלָאליפ טריד
 עכלעוו ,גניצרעד עשידיי יד .גרובנעטָאלראש ןיא עיגָאלָאנ
 ןרָאװעג טדמערפרַאפ טשינ רעבָא זיא ,ןעמוקַאב טָאה רעגוא
 רעששידיי-טכע ןַא ןיא ןענפעג טשינ רעמ ךיז טָאה רע שטָאכ
 ןטנעדוטס עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא טָאה רע .הביבס
 ןלַאנָאיצַאנ-ששידיי םוצ ןרעקַאב ייז ןוא ןלושכיוה עשטייד יד ןיא
 טירש עטשרע עני טכַאמעג רע טָאה קיטייצכיילג .קנַאדעג
 ןביירש ןבױהעגנָא רע טָאה ױזַא .טיבעג ןשיטסילַאנרושז ןפיוא
 טוג ףרַאד ןעמ .שידיי ףױא ןוא שיערבעה ,שטייז ףױש
 ,ןָאגרַאשז ןסייהעג ךָאנ טָאה שידיי ןעוו ,עכָאּפע ענעי ןעקנעדעג
 ןיא גתטייצ עכעלגעט עשידיי יד ,ידניירפ רעדי וליּפַא ןוא
 ןטעברַא עטשרע ענייז טקורדעג טָאה רעגוא ואוו ,גרוברעטעפ
 .ןָאגרַאשזי ןימרעט םעד טצווַאב ןילַא ךָאנ טָאה ,שידיי ףױא
 רעששידיי רעטנעגילעטניא ןַא סָאװ ,טײדַאב םעד ןצַאשוצּפָא ידכ
 ַא ןרעװ וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,טנעדוטס
 רעזעידי רעד טעמדיױועג ךיז טָאה ,שטייד ןיא טסילַאנרושז
 ןיא ןביירש ןבױהעגנָא טָאה רעגוא טניז ,ןָא 1904 ןופ .ךַארּפש
 רעייז ןוא ,רעדעּפ עשידיי ןייז טיהעגּפָא ןיוש רע טָאה ,ידניירפי
 רעדי -- ןעגנוטייצ עכעלגעט עקיטלָאמעד יד ןיא ןבירשעג טּפָא
 .עשרַאוו ןיא יףַארגעלעט רעדי ןוא גרוברעטעפ ןיא יגָאט

 ַא טרעוו רע ואוו ,שזדָאל ןיא רעגוא ךיז טצעזַאב ןכיגניא
 גנוטייצ רעוװיסערגָארּפ רעשטייד רעד ןיא דילגטימ-עיצקַאדער
 ןרעדנוזַאב ַא סױרַא רע טזייו טרָאד .'גנוטייצ רעשזדַאל עיוני
 טביירש רע .שידיי ןוא רוטלוק רעשידיי רעד וצ סערעטניװ

2705 

 ןגעו ןוא ײרעלָאמ רעש'דיי ןגעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו רדסכ
 -רילימיִסֲא יד ןפוא אזַא ףיוא טנעקַאב ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןדער ייז עכלעוו ,ךַארּפש רעשידיי רעד טיונ שזדָאל ןיא ןדיי עט
 .ּפָארַא ןביוא :ופ ןקוק יז רעכלעוו ףױא ןוא טשינ

 א ןיא ןעװ .טשינ ךיז רע טנגונגַאב ןילַא טימרעד רעבָא
 םהרבא ,ןַאמסַאק ָאבַא :םיליכשמ רעשזדָאל עקינייא ןוֿפ זיירק
 טרעוו ,גיווצרעבליז שרעה יבצ רעטָאֿפ ןימ ןוא םיבנענעט
 ,עזדָאל ןיא גנתטייצ עשידיי ַא ןזנירג וצ קנַאדעג רעד ןֿפַאשעג
 טור רע א עפורג רעד טָא וצ ןגצעגוצ ךיילג רעגוא טרעוװו
 -קַאדער רעד טרעוו רע .טריֿפעגכרוד טרעוו ןַאלּפ רעד זיב טשינ
 גנוטייצ רעכעלגעט רעשידיי רעשזדָאל רעטשרע רעד ןוֿפ רָאט
 רעשזדָאל ןיא עיצולָאוװער ַא ןעוועג זיא סע .ױעטכירכַאנ !עזדָאלי
 םשה ה.שמ רעטעפוע ךיז טָאה סָאװ ,גוטייצ יד ןבעל ןשידיי
 ינַאגרָא ןבױהעגנָא טָאה ,י'טַאלבעגָאט רעזדָאלי ףױא ןעוועג
 רעשידיי רעטסערג רעטיױוצ רעד ןיא ןבעל עשידיי סָאז ןויז
 וצ ןבױהעגנָא טָאה גנטייצ יד .שזדָאל ןיא ,ןלױפ ןיא טָאטש
 (עידיי לַאנָאיצַאנ ַא רַאֿפ ןסערעטניא עשידיי רַאֿפ ףמַאק ַא ןריֿפ
 ַא רעייז ןליפשש וצ ןעמוקעגסיוא ךיוא ריא זיא סע ןוא ,בעל
 רעשזדָאל ןוֿפ גנוטלַאטשעג רענרעדָאמ רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו
 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז גנוטייצ רעד קנַאד ַא ןבעל ןשידיי
 ןעניײרַאֿפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,סעיצוטיטסניא עשידיי רעקילדנעצ
 טנעקַאב ייז ,רעוט-ללכ עשידיי טעדליבעגסיוא טָאה גנוטייצ יד
 יו רעזייוגעוו ַא יז רַאֿפ ןעועג ןוא ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ
 רעד טָאה םעלַא םעד ןיא ןוא .ןעמעלבָארּפ יד טָא ןזעל וצ יױזַא
 ןיק ןעועג טשינ .לָאר-טפיוה יד טליפששעג רעגוא רָאטקַאדער
 רע רעכלעוו ןיא ,טייהנגעלעגנָא ןייק ,עגַארֿפ ןייק ,םעלבָארפ

 -ָאלק רעבָא רעֿפרַאוע ןייז טימ ןוא ,טרָאוװ ַא ןעמענ טשינ לָאז

 טנעלַאט-רענדער ןלוֿפטנַאלַאט ןייז טימ ךיוא ןוא רעדעֿפ רער

 -ַאנ שידיי ןטסעֿפ ַא ףױא ןייטש ןוא ןכַאז עלַא יד ןעלדנַאהַאב

 .טקנוּפדנַאטש ןלַאנָאיצ

 ןטסנידרַאֿפ עסיורג רעייז רעגוא טָאה םעד רעסיוא רעבָא

 ףרַאד ןעמ .טיבעג ןשיטסילַאנרושז-שידיי ןֿפיױא גָאגַאדעּפ סםלֲא

 -רעד וצ ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו ,1907 ןיא זַא ןעקנעדעג טוג

 עלענַָאיסעֿפָארּפ ןייק ךָאנ ןענייז ,יןעטכירכַאנ רעזדָאלי יד ןענייש

 -ידיי יד ןוא ,ליױּפ ןיא ןעוועג טשינ טעמכ ןטסילַאנרושז עזעידיי

 -גָאט רַאֿפ ןקורדסיוא ןיא םערָא ןעוועג ךױא זיא ךַארּפש עש

 ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו ןיא רעמ ךָאנ רעבָא ,ןשינֿפרעדַאב עכעלגעט

 טָאה רעכלעוו ,גָאלָאליֿפ סלַא ,רעגוא .םינינע ערעכעה טלדנַאהַאב

 ַא טַאהעג וצרעד טָאה רעכלעוו ןוא ,ןכַארּפש עכעלטע טנעקעג

 ןייז טפרַאדעג ָאד טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ עביל עקידלַאוג

 -כיילג .ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו רַאפ רעדניפרעד רעד ,ששדחמ רעד

 גָאגַאדעּפ ַא וא רעיצרעד ַא ןייז טפרַאדעג ךיוא רע טָאה קיטייצ

 -עברַאטימ סלַא ןטָארטעגנײרַא ןענייז עכלעוו ,טיילעגניי יד רַאֿפ

 -כרוד טשינ שממ גנַאל ןרָאי טַאה רע .גנוטייצ רעד ןיא רעט

 טשינ רעירֿפ סע לָאז רע זַא ,טרָאװ ַא גנוטייצ ןיא זזָאלעג

 -לעוו ,רעטעברַאטימ עגנוי עכעלטע יד ןוֿפ וליֿפַא ,ןענעיילרעביא

 שזַאטס ןשיטסילַאנרושז ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש ןבָאה עכ

 טָאה רעגוא .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ןיא רָאי עכעלטע ןוֿפ

 -לעוו ,םידימלת עפורג עסיורג ַא טלעטשעגֿפיױא ןֿפוא ַאזַא ףױק
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 דג ַאב -םיטשודלק

 רעוטידיי רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא טנייה ןעמענרַאֿפ עכ

 ןילַא קרָאי וינ ןיא .טלעוו רעשירַארעטיל ןוא רעשיטסילַאנרושז

 יבצ .רד -- םידימלת ענייז (1943) גָאט וצ טנייה ךיז ןעניֿפעג

 רעד ,ןברָאטשעג ןשיוװצניא) םיובלפע .ב ,דניקביר קחצי ,ןהכ

 -שריק .י ,ןרעּפלַא .א ,טַאילּפ .מ .י ,תורוש יד ןוֿפ רעביירש רעד

 יקצישָאדַאר .ה .י ,(לארשי תנידמ ןיא טצעזַאב ךימ סיױב

 ענייז ןוֿפ לייט רעטסערג רעד רעבָא .ןברָאטשעג ןשיווצניא)

 רעסירג רעד רעביא טייוּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז םידימלת

 טנעה יד ןוֿפ ןלַאֿפעג ,רע יװ ױזַא ,ענייז ייז ןוֿפ עכנַאמ .טלעוו

 ןיא םָאטעג ענעדײשרַאֿפ יד ןיא סיצַאנ עשירעדרעמ יד ןֿפ

 ןרָאװעג טּפעלטרַאֿפ ןענייז יי ואוו ,קליוּפ

 ,טגרָאזעג ךיוא רעגוא טָאה ,ָאזרעּפ עלערוטלוק-ךיוה ַא סלַא
 -גָאט םעד ןיא זיולב ןרעוו ןעגנולסנרַאֿפ טשינ לָאז גנוטייצ יד זַא

 גנוטייצ רעד ןיא ןגױצעגניײירַא טָאה רע ןוא ,ַאה-וה ןכעלגעט
 :װװ רעלעטשטֿפירש עשידיי עטסואווַאב רעטעברַאטימ סלַא

 ןָאסלענעצַאק קחצי ,רואינש .ז ,ןָאזעניד בקעי ,םכילע-םולש

 -עטשטפירש עשידיי עגנוי עּפורג עצנַאג ַא ןגױצרעד ןוא .א .א
 -ײצ רעד ןיא טלעטשעג טירש עטשרע ערעייז ןבָאה סָאװ ,רעל
 ןוא ןינב קחצי:םייח ,םױבלּפע .ב ,שטיוָאלַאגעס . יו .גנתט
 .ערעדנַא ליֿפ

 ןרעגוא זיא המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא
 -וקֲא עשטייד יד .שטייב עשטייד יד ןליֿפ וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש
 ַא ןעמעננָא לָאז גנוטייצ ןייז זַא ,טגנַאלרַאֿפ טָאה טכַאמ-עיצַאפ
 ךיל קירביא טשינ טָאה רעגוא שטָאכ .עיצַאטנעירָא עשטייד
 -סױרַא ריא ןגעק לָאמ ערערעמ ןוא טכַאמ עשירַאצ יז טַאהעג
 -כרוד זַא ןטלַאהעג רעבָא רע טָאה ,גנוטייצ רעד ןיא ןטָארטעג
 -עסיטנַא ענעדיישרַאפ יד הּפ ןוחתפ ַא ןבעגניירַא ןעמ ןַאק סעז
 רעד ןיא גנורעקלעֿפַאב עשידיי יד ןגלָאֿפרַאֿפ וצ רעמ ךָאנ ןטימ
 -עג ןָאטעגנָא טלָאמעד טָאה עכלעוו ,הנידמ רעשיסור רעסורג
 רעד ,רעבעגסױרַא רעד יװ ױזַא ,רעגוא דיי עק תושיגנ גונ
 -עד ךיז ןבָאה ,יקסרובמַאה לאונמע רענעברָאטשרַאֿפ-טציא ןיוש
 רעשטייד ַא גנוטייצ רעייז ןבעג וצ טגָאזעגּפָא שעירָאגעטַאק רעביר
 סעקנושַארטס יד ןֿפלָאהעג טשינ וליֿפַא ןבָאה סע .עיצַאטנעירָא
 יד .ןקישרַאפ ןוא ןריטסערַא טיא ןלעוװו יז זַא ,ןשטייד יד ןופ
 ןײרַא זיא רעגוא ןוא ,גנוטייצ יד טלעטשעגּפָא ןַאד ןבָאה ןשטייד
 ףָארטש יד טָאה רע רעבָא ,עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש ַא ןיא
 יו גנוטייצ יד טָאה רעטעּפש רָאי ַא טשרע .ךיז ףױא ןעמונעג
 ,עיצַאּפוקָא רעשטייז רעד רעטנוא ןעניישרעד ןבױהעגנָא רעד
 עֶלַא טעמכ) .עיצקַאדער יד טריזינַאגרָא רעדיוו טָאה רעגוא ןוא
 -עברַא רעבירַא ןשיווצניא ןענייז רעטעברַאטימ ענעזעוועג ענייז
 -נָא טָאה טכַאמ עשטייד יד סָאװ ,גנוטייצ רעשידיי רעד ןיא ןט
 םעד טַאהעג ךיא בָאה טלָאמעד .(שזדָאל ןיא ןבעגסױרַא ןביוהעג
 .עיצקַאדער ןיא טנַאה עטכער ןייז ןרעוו וצ דובכ

 רעגוא טָאה המחלמ(טלעוו רעטשרע) רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 "קַאדער רעד ץוחמ טייקיטעט עכעלטֿפַאשלעזעג ןייז ןבױהעגנָא

 רע טָאה ,ובירט רענעריובעג ַא ,רענדער רעדנצנעלג ַא .עיצ

 עזעידיי יד טרעטנומעג ,סעדער ךרוד ייס ,סעיצקעל ךרוד ייס

 .דָאירעּפ ןרעוװע םעד ןעמוקרעביא טעוװ ןעמ זַא ,גנורעקלעֿפַאב
 עלוֿפטרעוו עקינייא טריגַאדער ךיוא רע טָאה טייצ רענעי וצ
 רעשזדָאל ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ועכיבילמַאז
 ילַא ןַא) טַאר -טָאטש ןוֿפ דילגטימ ַא ךיוא טרעוו רע .יסע תיבי
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 ןגעק ןסערעטניא עשידיי יד טרָאד טקידיײטרַאֿפ ןוא (ןַאמרעד
 .רעטערטרַאֿפ עשטייד ןוא עשיליפ עשיטימעסיטנַא יד

 ןיא ךוזַאב ןצרוק ַא ףיױא ןרָאֿפעגּפָא רעגוא זיא 1920 ןיא

 ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןוֿפ רעירֿפ ויוע טָאה רע ואֹוט עקירעמַא

 דנַאל סָאד טכוזַאב רע טָאה ָאד ... (ילַאנרועז ןעגרָאמי ןיא

 רע טָאה טיצ עצרוק ַא ןבעל ןשיזיי ןטימ טנעקַאב ךיז ןוא

 'טלעוו סענזיב עשידיי ידי לַאנרוועז ַא ןבעגעגסױרַא ָאגַאקיש ןיא

 זיא רע טלעוו ןוֿפ .ילַאנרושז ןעגרָאמי ןטימ ןדנוברַאֿפ ךיז ןוא

 דוצ זיא רע יװ םעדכָאנ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאװעג

 ןיא ןבעל עשידיי סָאד טָאה ליױורעד .שזדָאל ןיא ןעמוקעגקיר

 ערעדנַא ןענַאטשטנַא ןענייז סע .ןעמרָאֿפ עיינ ןעמונעגנָא ןליופ

 ןעוועג טשינ רעמ זיא 'יטַאלבעגַאט רעזדָאל' סָאז .ןעגנוגנידַאב

 ,ןעוועג זיא טַאטלװזער רעד ןוא ,גנוטייצ עשידיי עקיצנייא יד

 ןעגנַאגעגרעטנוא ןצנַאגניא זיא יטַאלבעגַאט רעזדָאלי סָאד זַא

 טמוטשרַאֿפ ןצנַאגניא רעדעֿפ סרעגוא זיא טײצ עסיוועג ַא ןוא

 ןוֿפ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאוװעג רע זיא ןַאד .ןרָאװעג
 .יטַאלבסקלָאֿפ רעזדָאלי

 ,טָאה רעבָא ,קרעוו ערעסערג ךס ַא ןבױהעגנָא טָאה רעגיא

 עניילק עקינייא יו רעמ ןוא ,טקידנערַאֿפ טשינ ייז ,רעױדַאב םוצ

 -ַאדוועסּפ ענעדיױשרַאֿפ רעטנוא ןוא ןעמָאנ ןייז רעטנוא ךעלכיב |

 רעייז טָאה רע לייו ,טזָאלעגרעביא טשינ רעדייל רע טָאה ןעמינ

 עקידלַאווג ַא טַאהעג טָאה רע .יהּפ לעבש הרותי טַאהעג ביל

 ךעלכַאזטפיוה ,ןעמעלבָארּפ ענעדייסטרַאפ ןגעוו ןסעומש ןופ האנה

 רעייז ןבעגּפָא ףיורעד טגעלֿפ ןוא ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא

 ןסעירָארעטיל םעד ןיא ןעוועג םקונ ךיז טָאה סָאװ ,טייצ ךס ַא

 ."טזָאלעגרעביא ןֿפוא ןרעדנַא ןַא ףיֹוא טלָאװ רע סָאװ ,ובזע

 "שודָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד , טעברַא ערעסערג ןייז ןיא

 :ריֿפסיױא ּפָא סקוֿפ בייל-םייח ךיז טלעטש "רבע ןטנעָאנ ןוֿפ , ןיא

 ןשירַארעטיל ןשידיי ןיא טליּפשעג טָאה .א סָאװ לָאר רעד ףיוא ךעל

 -טקניּפ ןוא עיונעג דימת טשינ םגה ,טגנערב ןוא ,שזדָאל ןיא ןבעל

 :ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאֿפ עכעל

 רָאטקַאדער סלַא טעברַא רע סָאװ ,םעד ץָארט ,רעגוא היעשיג

 -יל רעשטייד רעד ןיא ךיוא טביירש ,יטַאלבעגַאט רעזדָאלי ןוֿפ

 ַא ןוֿפ ןזעלעג טרעוו סָאװ ,יגנתטייצ רעשזדָאל עױני רעלַארעב

 -סגנַאגמוא סנמעוו ,ןדיי רעשזרָאל עטנעגילעטניא זיירק ןסױרג

 רע זַא ןעוועג זיא ןרעגוא ןוֿפ עיציבמַא יד .שטייד זיא ךַארּפש

 -ייצ רעששידיי ןייז ןוֿפ רעזעל רַאֿפ ןכַאמ ןדיי רעשזדָאל עלַא לָאז

 יַאט רעזדָאלי ןוֿפ ןכַאמ וצ ךיז רע טימַאב קעווצ םעד וצ .גנוט

 רַאֿפ רעסעב וליֿפַא ןייז לָאז סָאװ ,גנוטייצ-רעטסומ ַא יטַאלבעג

 -עגַאטג ןיא ןייא טריֿפ רע .עסערפ רעשזדָאל רעשטייד רעד

 ןעגנוטייצ עשיעּפָאריײא יד ןיא סָאװ ,ןקירבור עבלעז יד "טַאלב

 לײט רעשידיילעיצעּפס רעד ךיוא זַא ,רעבָא ךיז טימַאב רע

 ןוֿפ רעביירש עשידיי יד וצ טיצ רע .טנַאטערעטניא ןייז לָאז

 סע .םייה רעד ןיא יוװ גנוטייצ רעד ןיא ךיז ןליֿפ יז ןוא שזדָאל

 יטַאלבעגַאט רעזדָאלי סָאד ןֿפורוצנָא קיטכיר רעבירעד ןייז טעוו

 ןיא .שזדָאל ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ "עינשזוק ידי

 טַאטשרַאווסטעברַא ןליבַאטס רעייז טַאהעג ןבָאה גנוטייצ רעד

 .רעגנַאֿפנָא ךיוא ןוא ערעגנוי ,ערעטלע ,רעביירש רעשזדָאל עלַא

 קחצי ןוֿפ עזָארּפ ךיוא ןוא רעדיל עטשרע יד ןטרָאד ןעניֿפעג רימ

 -ָאלַאגעס ןַאמסוז טרָאד טביירש סע .שידיי ןיא ןָאסלענעצַאק

 -ײרֿפ ןדעי ךיוא ןעגנולייצרעד ןֹוא רעדיל ץוח טָאה סָאװ ,שטיוו

 .יֵלַאגנעווסי ןעמָאנ ןרעטנוא יןעמַארג-ךָאוי טקורדעג קיט
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 רעטַאעמ ןשידיי ןופ ןַָאקיססעל

 סלַא טעברַאעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה סָאװ ,ןָאזרעדָארב השמ ...

 -שרע ענייז טָאה ,עווַארג ןוֿפ קירבַאֿפ-דייז רעד ןיא רעטלַאהכוב

 עלעשרעה ... .יטַאלבעגַאט רעזדָאלי ןיא טקורדעג רעדיל עט

 רעדיל עכעלמיטסקלָאֿפ עטסעב יד טכעלטנֿפערַאֿפ טרָאד טָאה

 . רושז סלַא גָאט ןטשרע ןוֿפ טטברַאעג טָאה סָאװ ,ןהכ יבצ .. ..
 םע .... .רעדליבסגנומיטש עניילק יד טלָאמעד טקורד ,טסילַאנ
 זיא סָאװ ,םױבלּפע .ב רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא טרַאד זיא
 לטעטש סעניילק ןוֿפ שזדָאל ןייק ןעמוקעג סָאװ רָאנ טלָאמעד
 ,ןעמיובלפע ןעמונעגֿפױא טָאה רעגוא רָאטקַאדער רעד .וועשזיושט
 ,טדילקעג גנַאל ןוא רוחב רעשידיסח ַא ןעוועג ןַאד ןזיא סָאװ
 ןיא ןיא לָאמ יױוצ טקורדעג וליֿפַא םיא ןוא ,טײקמערַאו טימ
 טָאה סָאװ ,יקצישָאדַאר .ה .י רעטכיד רעד ךיוא .רעמונ-קיטיײרֿפ
 ואוו טרַא ײרֿפ ַא טַאהעג טרָאד טָאה ,ןביירש ןביוהעגנָא טשרע
 ימ .י ךעלדליב ךיוא טרָאד טקורד סע.... .קורד וצ ךיז
 .טַאלבסקַאבַאט לארשי .. . .ײנומלַאי ןעמָאנ ןרעטנוא ךיוא טַאילּפ

 -ילא ... יקסוועשטַאכָאס םהרבא-ןב ... .רעטומלרעּפ .א ..!

 ןישטלָאט השמ ... טרַאבלעג ףלָאװ... דַארגָאניװ וה

 יקסנַאילטַאמ יבצ . .. ןַאמקרעב קחצי... רענזייא לצעג

 ןידלָאג .ח .א ,ץרַאוװש רכששי ,ןייטש רנבא ,ןידלָאג ארזע

 יד .איא (גייווצרעבליז ןמלז ןוֿפ רעטָאֿפ רעד) גייווצרעבליז יבצ

 -נָא עטקעריד סרעגוא רעטנוא ,טעברַא עשיטסילַאנרושז טּפיוה

 לארשי רעדורב ןייז ןוא ןַאהַאק רַאזַאל טַאמ ןגעלֿפ ,ןעגנוזייוו

 טימ זילב טנגינגַאב טשינ רעבָא ךיז טָאה רעגוא ... ןַאהַאק

 ;גתטייצ רעד וצ ןגױצעגוצ ךיוא רָאנ ,רעביירש רעשזדָאל יד

 -קעפס .מ ,ןָאזעניד בקעי ,ןעלעדנעמ ,ןַאמששירפ דוד ,ןמכילע םולש

 רעסייה ַא ... ,ןיילַא ןצרפ וליֿפַא ,טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןוא ,רָאט

 טלעטשעגנייא ךיז ןוא טַאהעג ביל רעייז ךָאד רע טָאה ,טסינויצ

 ןייטשוצסיוא טַאהעג לָאמ ןייא יו רעמ טָאה רע ... .שידיי רַאֿפ

 רַאֿפ ,שזדָאל ןיא רעריֿפ עשיטסינויצ יד ,םיטֿפורטוּפא עניד דצמ

 רעד וצ ןגיוצעגוצ טָאה רע .ןגנולעטשנייא 'עקידתולגי ענייז

 ,ןעזייר ,שַא םולש :רעביירשש עגנוי עקיטלָאמעד יד ךיוא גנוטייצ

 .ב ,יקסווַאטס השמ ,אקמיב .9 ,יכנא ,םיובטסַאמ ,גרעבנעסייוו

 רעד ןיא שירעֿפעש ןעוועג ןענייז סָאוװ ,עלַא טעמכ ןוא ךַאברעיוא

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ

 ןעמונעג ךיוא רעגוא טָאה ,גנוטייצ יד ןרענעשרַאֿפ וצ ידכ
 טימ ןוא סרעלָאמ עגנוי רעשזדָאל יד ןוֿפ רעדליב עטשרע יד ןוֿפ
 ןפיט רעשזדָאל טרָאד רימ ןעניֿפעג יוזַא .גנוטייצ יד טריצַאב ייז
 -ַאק יד ןוא ןַאמרעב ףלָאדַא ,יקצישזדנעמ הושמ ןוֿפ רעדליב ןוא
 .יקסנעליוו השמ ןוא קיש רוטרָא ןוֿפ ןרוטַאקיר

 ןזוועגסױרַא רעגוא טָאה טײקמַאזקרעמֿפױא עדעדנוזַאב ַא
 טגעלֿפ עסעיפ רעטליפששעג-יינ רעדעי ןגעוו .רעטַאעט ןשידיי םעד
 -ער ןביירש טױרטעגנָא טשינ טָאה רע .סעיזנעצער ןקורד רע
 -עגָאטי ןרַאּפ ןעמונעגוצ רָאנ ,ןַאמָאלעמ ןטושּפ ןייק סעיזנעצ
 .רײד םעד ,גנוטייצ רעשטייד רעד ןוֿפ טנעזנעצער סעד יטַאלב
 עשילַאקיװמ ענייז שידיי ןיא ןבירשעג טָאה רענעי ןוא ,קלַאֿפ
 -עלֿפ ןטרעצנַאק עששידיי רעביא ךיוא .ןטרעצנָאק יד ןוֿפ ןטכירַאב
 טנעגיריד רעד גנוטייצ רעד רַאֿפ ןביירש טייצ רענעי ןיא ןג
 יקסלובירּפ .רײד ןעוו ןוא ,יקסלובירפ .ל .רד רעטעּפש ,ּפָאק ָאעל
 "יזומ רעטנַאקַאב רעשזדָאל רעד ןבירשעג טָאה ,ןברָאטשעג זיא
 .(קייפ ירַאה יא ךיוא) טכעה גָאלָאק

 טסוגיױא ןטשרע םעד ,המחלמ רעד ןופ ךָארבסױא ןטימ , ..
 -עטיל ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג עשידיי רעשזדָאל סָאד זיא ,4
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 יָאלי סָאד ... .ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןצנַאגניא ןבעל עשירַאר

 יד ליױו ,טייצ וצ טייצ ןוֿפ סױרַא רָאנ זיא יטַאלבעגַאט רעזד
 יַאּפשי ַא ףיוא ןעוועג טסוגיױא ןט6 סעד ןיוש זיא ײמרַא עשטייד

 -ונעג טָאה גנוטייצ רעד ןיא עיציזָאּפ סרעגוא .שזדָאל ןיא יריצ
 ַאטנעירָא עשיסור ןכָארּפשעגסיױא ןייז בילוצ ןעלקַאװ ךיז ןעמ
 ןוא גנוטייצ רעד ןוֿפ קעװַא טחמעג רע טָאה ףוס םיצ ןוא ,עיצ
 .טכוזעג םיא ןבָאה ןשטייד יד לייו ,ןטלַאהַאב ךיז וליֿפַא

 ןײרַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,1914 רעבמעצעד ףֹוס ,רעטעפש
 ירַאֿפ גננלעטש רעשטייד יטנַא רעד רַאֿפ יז ןבָאה ,שזדָאל ןיא
 ךיײהנָא יטַאלבעגַאט רעזדָאלי סָאד רָאי ַא רעביא ףױא טכַאמ
 ןעמונעגרעביא רעדיוו רעגוא טָאה ןעגנוימַאב עגנַאל ךָאנ ,6
 ןוא עשידיי רעביא ןבירשעג רָאנ רעבָא טָאה רעגוא ,גנוטייצ יד

 -יֵלָאּפ ןגעוו .רעטַאעט ןשידיי ןרעביא ןוא סעגַארֿפ עשיטסינויצ
 ץלַא ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,ןביירש וצ טרעהעגֿפױא רע טָאה קיט
 ץלַא זיא סָאװ ,רעגוא .. .הלפמ סדנַאלשטיײד ןיא טביילגעג
 ךיז טָאה ,עיצַאטנעירָא רעכעלטנייֿפ-שטייד ןייז ייב ןבילבעג ךָאנ
 ןיא קיטעט ןעוועג רָאנ זיא רע .טיז ַא ןיא טקורעגּפָא טַאהעג
 סע תיבי ןוֿפ גנודנירג רעד :םינינע עשיטשינויצ ךעלרעניא
 םעד םורַא ךיא ןוא טעטיזרעווינוא-סקלָאֿפ ןשיטסינויצ םעד

 ןֿפַאשעג געט ענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי םעיינ
 6) רעכיב עטנַאקַאב ענייז ןבירשעג רעגוא טָאה טייצ רענעי ןיא
 סענרעדָאמ םעד ןגעוו ןוא דנַארבמער ןוֿפ ןעײרעלַאמ יד רעביא
 עגנַאל ךָאנ ,ןעטייד יד ןבָאה 1916 בייהנָא ןיא ..  .רעטַאעט

 -עגַאט רעזדָאלי סָאד ןענעֿפע וצ קירוצ טביולרעד ,ןעגנוימַאב
 ןרעוו קירוצ לָאז רעגוא זַא ,טביולרעד ךיוא ןבָאה ייז .יטַאלב
 טזטינ רעבָא טָאה גנוטייצ יד .גנוטייצ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד
 רעד ךרוד לייו ,רעביירש ןעמענוצ ףיוא ןביולרעד ךיז טנָאקעג
 -ָאּפ ריא ןרָאװעגנָא יז טָאה ,טכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא יז סָאװ ,טייצ
 טגעלֿפ רע ןוא ןקָארשעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רעגוא .עיציז
 טרָאד טבייה טייצ רענעי ןיא .רעמונ םעד ןליֿפסױא ןיילַא טעמכ
 -ליז ןמלז ,רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא יװ ,ןטעברַאוצטימ ןָא
 םעיינ ַא טקעדטנַא רעגוא טָאה טייצ רענעי ןיא ..  .גייוצרעב

 השמ רעוט רעשיטסינויצ רעגנוי רעד ןעוועג זיא סָאד .טנעלַאט
 ,טילַאש .י ןטעברַאוצטימ ןָא טרָאד ןבייה רעטעּפש) טֿפיטשיײלב
 ,דניקנייֿפ המלש ,רענזייא לצעג ,טַאלבנעזָאר .י .רד ,ןַאמלעה השמ
 ,ןַאמסָארג ןושרג ,טַאילּפ .מ .י ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,רָאדיל השמ
 ןנחוי ,טַאלבסקַאבַאט לארשי ,יקצַאוילּפ קחצי ,דניקויר קחצי
 ,קע ןתנ .רד ,ךוארטש .וודא ,גייווש .רד ,רעקשַארּפ .שזניא ,ןהיק
 ,יקסווָאקטיב-גרעבמָארב ,ןַאימרַא ,רעווָאקַאטרַאט ,גרעבנלע .רײד
 דוב קחצי-םייח ,קלַאֿפ סַאיליװ .רד ,יוועל ףסוי ןוא גרעבדלָאגיינ
 ,רעלדַא סוילוי ,בירניױו דוד ,יקסנַאליס ,יקצינערק .י .מ ,ינ
 ,יקצערָאֿפ .ב ,דניקנײֿפ השמ ,קענַאשזרעבָא בקעי ,ץרעה ריאמ
 לדנעמ ןוא ןיטשנרָאב .א ,יקסנישזעשזב .י .א ,םיובנשריק בקעי
 -עגַאט רעזדַאלי סָאד ךיז טָאה טייצ רעד טימ . .. (יקסנַאכָאק
 -עג רעשידיי רעשזדָאל רעד ןיא טרעגריבעגנייא קירוצ יטַאלב
 סָאוװ ,ןלַאוו-טַאר-טָאטש עטשרע יד טימ ןעמַאזוצ ןוא טֿפַאשלעז
 זיא ,ןעייטרַאּפ עשידיי יד ןשיווצ גנובעלֿפױא ןַא טגנערבעג ןבָאה
 רעד ןוֿפ ןַאגרָא רעד ןרָאװעג רעדיוו יטַאלבעגַאטי סָאד ךיא
 עלוֿפ יד ריא ןוֿפ ןגָארקעג ןוא שזדָאל ןיא הנחמ רעשיטסינויצ
 סָאד זיא סרעטעברַאטימ בַאטש סעד טימ .. . גנוציטשרעטנוא
 .רעטשרע רעד ןוֿפ ףוס םוצ זיב ןענישרעד יטַאלבעגַאט רעזדָאלי
 ןוֿפ ןיײטשטנַא ןפימ ןוא המחלמ רעד ןוֿפ ףוס םייב .המחלמ-טלעוו
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 דנב ַאב סיטשודצ

 -ערּפ רעשידיי רעד ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןענייז ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא
 -וא ... ןעגנורעדנע עדנטײדַאב ןעמוקעגרָאֿפ שזדָאל ןיא עט
 דָאלרַאֿפ יד ןרעבָארעד קירוצ טלָאװעג תוזחכ עלַא טימ טָאה רעג
 וע ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה המחלמ יד סָאװ ,עיציזָאּפ ענער
 לָאז סָאװ ,גנוטייצ רעד ןוֿפ עזַאב יד ןרעטײרברַאֿפ וצ ךיז טימַאב
 -ינ ַא טימ ךעלמיטסקלָאֿפ ךױא רָאנ ,שיטסינויצ גנע ןייז טשינ
 יד ךָאנ ,וצ טיצ רעגוא .סַאג רעשידיי יעטיירב רעד וצ גוג
 -דַא רעזדָאל םענעמוקעגקירוצ םעד ,שזדָאל ןיא ןייז געט עטשרע
 ןוֿפ רָאטקַאדערטימ ןקידרעטעּפש סעד ,ןָאזניוועל םהרבא טַאקָאװ
 ןרעהעג סרעטעברַאטימ עיינ יד וצ ... 'טייק ענעדלָאגי רעד
 ךיוא טָאה רעגוא .. . ילַאק ףַארג ... ןרעפלַא ןרהא :ךיוא
 ,ספיג רעב בקעי :תוחוכ עיינ ,עגנוי גנוטייצ ןעד וצ ןגיוצעגוצ
 יוטורקָא ףסוי ןוא (ָאבַאר) ןיבור לאדשי ,טרַאבלעג .טס
 גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאוװעג זיא ךיוא
 ײ..,. סָאלשנעזיײא רעטלַא

 ןריֿפוצכרוד םיא טרעטשעג טָאה ןסעומש וצ עביל עקרַאטש יד

 ביל רעייז טָאה רע סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןגעו רענעלּפ ךס ַא

 -רושז עשידיי עטנעגילעטניא עטלייצעג יד ןוֿפ ןעוועג ןוא ,טַאהעג

 שידיי ןוֿפ טײטַאב םעד טצַאשעגּפָא קיטביר ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנ
 גנויצַאב יד טָאה רע .רוטלוק-סקלָאֿפ רעשידיי רעד רַאֿפ רעטַאעט

 ןיא ןבעגעגּפָא טָאה י.ע סָאװ ,טרָא ןסיורג םעד ךרוד ןזיװעגסױרַא

 ךרוד ןבירשעג ,רעטאעט ןשידיי ןגעוו סעיזנעצער רַאֿפ גנוטייצ ןייז

 -ַאעט' סגרעבלּפע ן א .רעטעברַאטימ ערעדנַא יד ךרוד רעדָא םיא

 -קיטרַא ייר ַא טכעלטנֿפערַאֿפ רע טָאה (1908 ,עשרַאװ) 'טלעוו-רעט

 ןיא ןוא ,סעניב עש עּפָאריײא ףיוא ןרָאיטקַא עשידיי יד ןגעוו ןעל

 -רַאַאב ןוא גנוצעזרעביא ןייז --- לַאנרושז םעד ןוזֿפ 174 ןרעמונ יד

 עקיטקַא-4 סַאלימ םערדָאּפ ןוֿפ טקַא ןלוֿפ ןייק טשינ ןוֿפ גנוטעב

 ַא טקורדענּפָא טָאה .א .(חישמ רעטצעל רעד) 'יבצ יאתבש' עמַארד

 -ליז .ז ןיא ןיק דנומדע רעליּפשיוש ןשילגנע"שידיי ןגעוו המדקה

 .(19123 ,שזדָאל) 'ןיק' עסעיּפ סַאמויד ןוֿפ גנוצעזרעביא סגייווצרעב

 ןַאטיּפַאק' עמַארד עקיטקַא-ריֿפ ַא טסַאֿפרַאֿפ .א טָאה 1918 ןיא

 -'ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא סָאװ ,'סוֿפײרד

 -רעטַאעט , רעד ןיא .יקצָארעיס-רעלדָא עּפורט רעד ךרוד רעטַאעט

 סָאװ ,דַאנַאמלַא רעטַאעט ַא טריסנָאנַא ןעוועג ךיוא זיא ?טלעוו

 טשינ לָאמנייק רעבָא זיא סָאװ ,קורד םוצ טיירגעגוצ ןבָאה לָאז .א
 .ןענישרעד

 רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ךעלנעזרעּפ ךיוא זיא .א

 ַא) ַאקצַארעיס ַאניװלַאמ ןירעליּפשױש רעד טימ טַארייה ןייז ךרוד

 ענעזעוועג ןוא ,ץעענַאּפמָאק .ג .א רָאטקעריד-רָאיטקַא ןופ רעטסעווש

 ויא החּפשמ עצנַאג ס:עמעוו ,(יקצָארעיס ןַאמרעה רָאיטקַא ןוֿפ ױרֿפ

 ַא ןיא ןענַאטשעג זיא .א ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג

 -ירעמַא םעד ,רעגָאװש ןייז טימ טקַאטנָאק ןכעלווירב ןקידרדסכ

 ןט4 ןוֿפ ווירב ַא ןיא ןוא ,ןיטסוק ןָאמָאלַאס רָאיטקַא ןשידיי רענַאק

 רעטייוצ רעד ןוֿפ ךורבסיוא ןרַאֿפ שדוח ןּפַאנק ַא ,1939 טסוגיוא

 טייקכעלגעמ רעד ןוֿפ םעלבָארּפ סָאד רע טרירַאב ,המחלמ-טלעוו

 :שיטסימיטּפָא רעייז סיוא ייברעד ךיז טקירד רעבָא ,המחלמ ןוֿפ

 ןטסולגרַאֿפ ךיז טעוו רעמָאט זַא ,טשינ עגר ןייק ןעלֿפײװצ רימ ,

 ערעטסניֿפ ַא ןבָאה רע טעװ ,זדנוא טימ 'ןבייהוצנָא ךיז' ןֿפלָאדַא
 סנטשרעביוא ןטימ הלּפמ ַא ןבָאה ךיוא ױזַא טטוו רע .הלּפמ עטסיוו

 ןבָאה טשינ הזעה יד טעװ 'רע' זַא ,ןייזטסואווַאב סָאד טָא ,ףליה

 עשיטַארקָאמעד עקיטכעמלַא ןוא עטקינײארַאֿפ סָאד ןעּפעשטרַאֿפ וצ

 -שוו טרעטעמשעצ טעװ דנַאלשטייד זַא ,טוג ץנַאג קידנסיוו ,עּפָאריײא
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 ינוֿפ ןוא ,ךעלריטַאנ דנקיאורַאב רעייז טקריוו ,רעקיטש ףיוא ןר

 ןוש זיא רוטַאנ עכעלשטנעמ יד ךָאד טסייו ריא -- ןגעווטסעד

 יד טגנערב רעמָאט ,טריוורענעד ןוא טגערעגֿפױא ןעמ זיא -- ױזַא

 רעדָא עיצַאזיליבָאמ ַא ןגעוו העידי ערָאלק ןייק טשינ סעּפע גנוטייצ

 ןיא עיצַאקָאװָארּפ רעיינ ַא ןגעוו רעדָא ץענערג רעד ייב סערווענַאמ
 יבגל ענימ עכעלטניײרֿפ ַא סניילרעבמעשט ןגעװ רָאג רעדָא גיצנַאד

 -ַאב םיוק טָאה ווירב רעד ."שינעּפַאלקצרַאה ןעמ טגירק ,ןרעלטיה

 טָאה המחלמ:טלעוו עטייווצ יד יוװ ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקוצנָא ןזיוו

 .טרעקַאלֿפעג ןיוש

 "מוא ןענייז רעדניק ןוא ןַאמ ריא ,רעטכָאט רעייז ,ױרֿפ ןייז ,.א

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג

 :שטיװָאסָאנָאי .י רעביא טיג ן'.א ןופ ףוס ןשיגַארט םעד ןגעוו

 ןסעזעג רימ ןענייז (הלהק רעד ןופ) רעמיצ ןרעטצניפ ןיא;

 ןופ גנולייצרעד יד טרעהעג ןבָאה רימ העׂש ַא ךָאנ העש ַא

 ןוא ןטסילַאנרושז עשידיי רעשזדָאל עטטטלע יד ןופ םענייא

 ,עיזיווער רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע .רעגוא היעשי רעביירש
 סָאד .. :קירוצ געט ייוצ טימ ןעמוקעגרָאפ םיא יב זיא סָאװ

 רָאנ ,ןפָאלשעג ןיב :ךיא .טכַאניב רעגיי ַא 12 ןעוועג זיא

 טגנערטשעגנָא ןוא ךאוו ןענייז ןוורענ עלַא סָאװ ,ףָאלש אזַא טימ

 ףױא טירט טרעהרעד ךיז ןבָאה גנילצולפ .גנוטרַאוװורעד ןיא

 ךַאוו ןעוועג עקיבוטש עלַא רימ ןענייז טונימ ןייא ןיא .ּפערט יד

 -עג רָאלק זיא סע .רעצרעה עקידנּפַאלק טימ טרעהעגוצ ךיז ןוא

 רימ טלעוו ףױא קילגמוא סָאד ןָא טמוק קילגונֹוא סָאד :רָאװ

 .ןקָארשעג ױזַא ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו רַאפ ווא טכירעג ךיז ןבָאה

 -ַאב ערעווש ,קָאטש ןטצעל ןפיוא טירט ןיוש ךיז ןרעה טָא

 ןצרַאה ןיא קיטייו ַא טימ ּפָא ךיז ןפור סָאװ ,טירט עטלויטש

 ןרעה ןפַאלק ַא טָאטשנָא רָאנ ,ריט ןיא ּפַאלק ַא ףיוא ןטרַאוװ רימ

 .טעב ןופ ּפָארַא ןעגנירפוע רימ .סָאש-רעוולָאװער עכעלטע ךיז

 -ןפעעג רעד ךרוד ןפע ןוא ריט רעד וצ ןזיב ךיז לקייקרעד ןיא

 ןענייז ייז ןטסימרוטש ,סקעז ןַאט ַא ןיירא ךיז ןטיש ריט רעט

 יד יװ ליפ ךיא .ץלַא ךָאנ ןסיש יז רעבָא ,רָאדירַאק ןיא ןיוש

 טָא ןטייז יד ייב ןוא רימ רעטניה ,רימ רעביא ןעילפ ןלױק

 לױק עטייוצ ַא .לגיפשע ןטצַאלּפעג ַא ןופ גזַארב רעד ךיז טרעה

 ענעקָארערעד ַא טייטש סע ואוו ךיק ןיא יקילעפֹוצי טילפרַאפ

 יז -- ךיא עז קידנעיגכרוד .ןירעטעברַא-בוטש עשיליוּפ יד

 יז .טעב ןפיוא ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא ינק רעד רַאפ ךיז טּפַאכ

 -שרע יד זיא -- ילַאד טניװו רעוװי .רעמיצ-סע ןיא ןיײרַא ןעמוק

 .רעטסטלע-ןטסימרוטש רעד רימ טלעטש סע סָאװ ,עגַארפ עט

 טסעינ בָאה ךיא .ירעגוא היעשי -- ךיא רעפטנע -- רעגואי

 ַא סעפע טָאה גיוא ןרַאפ יו ץַאז סעד ןקידנערַאפ וצ ןזיוַאב

 ןקניל םניא קיטייו ןפרַאש ַא טליפרעד בָאה ךיא .ןָאטעג לקניפ

 רעטליצעג טוג רערעווש ַא .דרע רעד וצ ןלַאפעג ןיב ןוא ףיילש

 ןופ טרעדילשעגמוא ךימ טָאה עבלָאק-רעוװלָאווער ַא ןופ ּפַאלק

 ךיא תעב זַא ,טלייצרעד רעטעּפש רימ טָאה ירפ ןיימ .םיפ יד

 ןוא רימ וצ ןפרָאוװעג ךיז יז טָאה ,ןייזטסואווַאב ןָא ןגעלעג ןיב

 יז טָאה טסירעלטיה ַא רענייא רָאנ ,ןרעטנימּפָא טלָאװעג ךימ

 טועינ ייברעד טָאה טסירעלטיה רעד .לקניוו ןיא טפוטשעגקעווַא

 טסעשז ןכעלטייד גונעג ַא טימ .טרָאװ ןייא ןייק טדערעגסיוא

 זַא ,ןיטשרַאפ וצ ןבעגעג זילב ריא רע טָאה רעוולָאװער ןופ

 עקיזָאד יד .ןרעוו ןסָאשרעד יז טעוו ,ןייגוצ רימ וצ טעװ יז ביוא

 עקירעביא יד טריזמַא קרַאטש ,סױא טעז ,טָאה עמימָאטנַאּפ

 -קַאב וא קיד ךיז ןוא טכַאלעצ ךיז ןבָאה ײז ליױו ןטסירעלטיה
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאטיססעל

 ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,לוטש יד ףיוא טצעזעגקעווַא םעוו
 ,רעמיצ-סע ןיא

 .טקנעדעג טשינרָאג ךיא בָאה ןגױא יד טנפעעג בָאה ךיא ןעוו
 ײר עכעלטע ןעזרעד ןוא ךיז םורַא ןָאטעג קוק ַא בָאה ךיא
 רעוװע ךיז ןוא טנָאמרעד לענש-ץילב ךיז בָאה ךיא .לוויטש
 -טסימרוטש רעד טָאה -- ילַאד טניװװ רשי .טלעטשעגפיוא
 ךיא בָאה -- ריִציפָא רעהי .עגַארפ ןייז טרזחעגרעביא רעריפנָא
 טָאה לָאמַא רעדױװ ןוא ,ירעגוא היעשי טנױװ ָאד -- טגָאזעג
 לָאמ סָאד .דרע רעד ףיױא טגײלעגקעװַא ּפַאלק רערעווש ַא ךימ
 ,עבלָאק-רעוולָאוװער ןייק ןופ טשינ ּפַאלק םעד טּפָאכעג ךיא בָאה
 ןטסָאמרַאּפ ךיז ץיפש ןטימ טָאה סָאװ ,לויטש ןקיצנַאלג ןופ רָאנ
 זיב טרַאװעג קידלודעג ןבָאה ןטסימרוטש יד .ךיוב עמַאס ןיא
 עקיבלעז יד ןעוו .ןייזטסואווַאב םוצ ןעמוק יינספיוא לע ךיא
 -סיורג ייז ןבָאה ,לָאמ ןטירד םוצ טרזחעגרעביא ךיז טָאה ענעצס
 יז ןעוו .רעסַאו ןעגנערבוצויירַא יוּפ ןיימ טבױלרעד קיטומ
 יד ןופ רענייא טָאה ,רעסַאװ זָאלג ַא טימ ךיק ןופ ןעמוקעג זיא
 -סיוא ןיילַא ןוא קנַאד ַא טגָאזעג ,זָאלג סָאז ןעמונעג ןטסימרוטש
 -עגנָא ךיז סקעז עלַא ןבָאה יֹוזַא טָא .רעטַאװ סָאז ןעקנורטעג
 ַא ןטעבעג ףוס םוצ טָאה ירפ ןיימ ןעוו .רעסַאװ טימ ןשקנורט
 טָאה ,רימ רַאּפ רעסַאװ זָאלג ַא ךָאנ ןעגנערב וצ שינעביולרעד
 -יינ טשינ זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד רעריפנָאןטסימרוטש רעד
 יױוצ .ךיוא רעסַאוװו ןָא ןרעוו קידעבעל דלַאב לעוו ךיא לייוו ,קיט
 -עג וא דרע רעד ןופ ןָאטעג בייה ַא ךימ ןבָאה ןטסימרוטש
 .סיפ יד ףיױא טלעטש

 רעבָא ,לָאמ עטרעפ סָאד טרזזעג ועביא ךיז טָאה עגַארפ יד
 סָאװ ןיוש קידנסיוו ןטלַאהעגסיוא טשינ יורפ ןיימ ןיושש טָאה ַאד
 טלפייווצרַאפ ןעמונעג יז טָאה ,רעפטנע ןכָאנ ךימ טרַאװרעד טע
 טגָאלש סָאורַאפ !טינ םיא טגָאלש !טינ םיא טגָאלשי ףעיירש
 ריא וצ ךיז טָאה ןטסימרוטש יד ןופ רעריפנָא רעד .י?םיא ריא
 ריא טקירד ױזַא יווי :טייקכעלפעה רעטכַאמעג ַא טימ טדנעוועג
 רימ .טשינ ןגָאלש רימ ?ןטַאדלָאס עשישטייז ןגעו סױא ךיז
 טָאה יורפ עטניוטשרעד יד .יטייהרַאו יד ןרעפטנע רָאנ ןענרעל
 :טצעזעגטרָאפ קזוח טימ טָאה טסימרוטש רעד .ןענַאטשרַאּפ טשינ
 ןַאמ רעיא בױא .רַאפרעד רַאבקנַאד ןייז זזוא טפרַאד ריאי
 ךיז רע טעװ ,ןבעל ןלעוװ רעטייו ןוא טרַאּפשעגנייא ןייז טעװ
 רעשישטייד ַא .ריציפָא ןשישטייד ַא וצ ןדייר ןענרעלסיוא ןזומ
 ןעד טָאהי .יתמא םעד םיא טגָאז ןעמ ןעוו ביל טָאה ריציפָא
 קיטולבטלַאק רענעי טָאה -- סיועגי .י?טגָאזעג ןגיל ןַאמ ןיימ
 רע ףרַאד ,טנױוװ ָאד רעוו םיא ןגערפ רימ ןעוו -- טרעפטנעעג
 טָאה רעכלעוו ,דיי ריזח רעקיצומש רעד טנױװ ָאד, ןרעפטנע
 -עג רעדיוו ךיז רע טָאה -- טציא ןואי ,"גירק םעד טכַאזרוארַאפ
 .?ָאד טניוו רע -- רימ וצ טדנעװ

 טָאה גנַאל טשינ .עיזיױוער יד ןביהעגנָא ךיז טָאה ךָאנרעד

 ןטפירקסונַאמ יד ,קנַארש-רעכיב רעד .טרעידעג עיזיווער יד

 ןופ ןטקעיבָא-טּפיה יד ןעוועג ןענייז קנַארש רעדיילק רעד ןוא

 ןעמוקַאב ךיא בָאה גנוכוזרעטנוא רעד תעב .גנוכוזרעטנוא רעד

 ןיימ סָאװ ,רָאפרעד לָאמ ןייא .ּפעלק יירד-ייוצ יו רעמ טשינ

 -עגנָא רעכיוה רעד ףױא טסַאּפעג טשינ ךיז טָאה ץלעפ-עריל

 ּפַאלק ןטיױוצ םעד .רעריפנָא ןטסימרוטש םנופ רוגיפ רענעסערפ

 טימ עלעטסעק סָאד ןרָאועג טקידילעגסיױא זיא סע ןעװו --

 ןטסימרוטש יד .ךעלגנירעיוא ןוא ךעלרעגניפ ענעדלָאג עכעלטע

 זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה יד ןעו טשיױטנַא טושפ ךיז ןבָאה
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 -עדלָאג ןייק טשינ לָאמוצ טָאה יב ךיא יו דיי רעקיצומׂש ַאזַא
 יַאב םיא בָאה ךיא רָאנ ,ָאי ךיא בָאה רשפא ןֹוא .רעגייז םענ
 א ..ןייגרעד טשינרָאג ןיוש פעלק ןָא ןעמ טעװ ָאד ?ןטלַאה
 -מוא רעיײז ןקירדסיוא ןעמונעג ןבָאה ןטסיופ עטנוזעג עכעלטע
 שטָאכ טיירגרַאפ טשינ בָאה ךיא סָאװ ,טימרעד טייקנדירפוצ
 רעטירד רעד .ריציפָא ןשישטייד ןרַאפ רעגייז םענעדלָאג ַא
 ןגעמרַאפ ץנַאג ןיימ ןבעגעגּפָא בָאה ךיא ןעוו ןעמוקעג זיא ּפַאלק
 ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,סעטָאלז 365 -- טלעג ןמװמ ןיא
 ענעסירעגפיוא טימ טכַארטַאב ךימ ןבָאה ןטסימרוטש יד .בוטש
 .ןגיוא

 עטסקיטכיוו סָאד .ליּפשרָאפ ַא ןעוועג רעבָא זיא ץלַא סָאד
 עלַא ןסייהעג ךימ ןעמ טָאה לכ םדוק .ןבױהעגנַא טשרע ךיז טָאה
 ןפיא טרַאװעג טָאה סָאװ ,ָאטױאטסַאל םוצ ןגָארטּפָארַא ןכַאז
 ,רעדיילק ,רעכיב טימ קעפ ןפעלש ןעמונעג בָאה ךיא ףױה
 פערמ יד ףױא ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .ןעלטנַאמ
 ,ןעוועג בשימ ךיז טָאה רעריפנַא-ןטסימרוטש רעד .טעּפָאסעג ןוא
 -רַאפ טייצ ליפוצ טעוװ סע ןוא גנַאל וצ רימ טרעױד סע זַא
 ךיז ןבָאה ןטסימרוטש עכעלטע .ןכַאז עניימ ןדָאלנָא סָאד ןעמענ
 ןוא טנעה יד ןיא סעקייהַאנ טימ פערט יד ףיוא טלעטשעגקעווַא
 א ףױרַא רענעדָאלַאב ַא ןפָאלעג ןיב ךיא .ןגָאי ןעמונעג ךימ
 -עג ןבָאה סעקייהַאנ ענעטכָאלפעג-לָאטשש טימ יד ןוא ,ּפָארַא
 רעד .בייל ןיימ ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןוא ּפָאק ןיימ רעביא טפייפ
 ןא ,רעלענש לָאמַא סָאװ ןרעוו ןעמונעג טָאה ןפיול ןופ ּפמעט
 ּפָארַא ןוא ףױרַא לָאמ טרעדנוה ןפָאלעג יאדוא ךיא ןיב ױזַא טָא
 טַאהעג דארג בָאה ךיא .קָאטש ןטירד ןופ פערט יד רעביא
 יורפ ןיימ ןעוו ָאטױא-טסַאל םוצ טַארַאּפַא-ָאידַאר ןיימ טּפעלשעג
 לָאז רע ריציפָא ןטסימרוטשש םעד ןטעב וצ טגעוורעד ךיז טָאה
 יז .רָאי קיצכעז עכעלטע ןופ ןשטנעמ ַא ףױא ןבָאה תונמחר
 רעד ןפלעה וצ רימ ןביולרעד ריא לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה
 יַאּפַא-ָאידַאר םעד ןעמונעג טָאה יז .טביולרעד ריא טָאה ריציפָא
 טָאה ןטנוא רָאנ .ָאטױא-טסַאל םוצ ןגָארטעגּפָארַא םיא ןוא טַאר
 ןטימ זיא יז ןגָארטקירוצ טַארַאּפַא םעד ןסייהעג טסימרוטש רעד
 ןעמ טָאה ָאד רָאנ ןירַא בוטש ןיא ןעגנַאגעגקירוצ טַארַאּפַא
 יז זיא ױזַא טָא .ןגָארטּפָארַא רעדיוו טַארַאּפַא םעד ןסייהעג ריא
 ןוא ףױרַא לָאמ קיסיירד טַארַאּפַא ןרעווש םעד טימ ןעגנַאגעג
 יז טָאה ףוס םוצ .פערט עכױה קיצכעז יװ רעמ רעביא ּפָארַא
 -עגּפָארַא זיא ןוא טשטילגעגסיוא ךיז טָאה ,טלַאהעגסױא טשינ
 -טסואווַאב ַא ןיא ןבילבעג זיא ןוא פערט קָאטש ןצנַאג ןופ ןלַאּפ
 רעדיוו ךיז ןעמ טָאה ןַאד .זיוה ןופ לקניוו ַא ןיא דנַאטשוצ ןזָאל
 ןזיועג ריִמ טָאה ןטסימרוטש יד ןופ רענייא .רימ וצ ןעמונעג
 ױזַא טָא ןוא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןצעזּפָארַא ךיז לָאז ךיא זַא
 ךיא בָאה ,ינק ענעגױבעג טימ רעגניפ ץיפשש יד ףיוא קידנציז
 יו ךָאנ ךיא ןיב ּפָארַא .פערט יד ןופ ןעגנירּפש ןבױהעגנָא
 -לעז רעד טָא ןיא ףױרַא ןעגנירּפש סייב רָאנ ,ןעגנורּפששרעד סע
 -עגסיוא טשינ רָאי קיצכעז ןוא ףניפ עניימ ןבָאה עגַאל רעקיב
 ןלַאפעג ןיב ןוא טכיוועגכיילג סָאד ןרָאלוַאּפ בָאה ךיא ,ןטלַאה
 ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא .ּפערט ענרענייטש יד ןופ ּפָארַא ,ּפָארַא
 .טולב טימ רענעסָאגַאב ַא

 טגָאזעג ךעלדנע ריִציּפָא רעד רימ טָאה -- ןעזרעדיוו םוצי

 טייל ענייז וצ ןוא -- ןייז גונעג טעוו לָאמ סעקיטנייה ףיױא --
 עצנַאג ַא .רעגײזַא סקעז דלַאב ןיושי :טדנעוועג ךיז רע טָאה
 דיי ריזח םעד בילוצ ןפָאלשעג טשינ טכַאנ
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 דנַאב סםישורהק

 יימע ןעוו גנולייצרעד ןייז טקידנערַאפ סָאװ רָאנ טָאה רעגוא
 ןוא סָאלב טױט ןיײרַא זיא עטלעטשעגנָא הליהק יד ןופ רעצ
 !טפילטנַאי :גנוגערפיוא ןוא קערש ןופ קידנרעטיצ ,טלמַאטשעג
 -רַאפ ןיוש טָאה ןעמ .ײסורַא ןעלגניר ייז ןעייג ייז !טפיולטנַא
 ,טימרעד טעוועטַארעג ךיז ןבָאה ךס ַא .טײג סע רעו ןענַאטש
 ןטרָאג ןיא רעטצנעפ ןכרוד ןעגנורּפשעגסיױרַא ןענייז ייז סָאװ
 טפ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא זיא רעבָא טייהרעמ יד .ןירַא
 -נָאק ןיא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענייז ייז ןטידנַאב עשיזשטייד יד
 ןבָאה קינייו רעייז .סַאג רעשרעגז 117 ףױא רעגַאל-עיצַארטנעצ
 .קירוצ טרעקעגמוא טרָאד ןופ ךיז

 "סערַא יינספיוא רעגוא היעשי זיא םורָא געט עכעלטע ןיא
 ןטנַאמרעד םעד ןיא ןרָאוװעג טקינייּפרַאפ זיא רע .ןרָאװעג טריט
 םעד ןעמ טָאה רבק ןייז .סַאג רעשזרעגז 117 ףױא רעגַאלצנַאק
 יד טימ ,ןײלַא ןבָארג וצ ןעגנואווצעג ןַאמ ןעיורג-זיירג ןטלַא
 -עג ןבָאה ןטסירעלטיה יד .געט ירד ןבָארגעג טָאה רע .טנעה
 רעד ןיא רעפיט סָאװ ןגיל ףרַאד דיי רעקיצומש ַאזַא זַא ןעירש
 | ,דרע

 געט עכעלטע .1939 רָאי ןיא שזדָאל ןיא ןעשעג ויא ץלַא סָאד
 ײיךייר ןטירדי םוצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא שזדָאל יו םעדנָאנ

 ,38-39 .ז.ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי ויג ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל'

 / ,2ח'28 .וז ,1956 ,קרָאי וינ ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,
 ,1943 ,קרָאי וינ ,,ךוב רוכזי רעשזדָאל , ,רעגוא היעשי --גייווצרעבליז ןמלז

 .113:118 .זז

 ,טרָאד ,'טָאטש עשישטייד' ַא ןרָאװעג זיא שזדָאל ױזַא יװ --- שטיװאסאנַאי .י
 | ,150-153 .ז ,ז

 ,"רבע ןטנעָאנ ןופ , ,שזדָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד -- סקופ בייל'םייח
 ,196:216 .וז ,1957 ,קרָאי ןינ

 ( והילדג ,יאמש} ימאס .ךירוא

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1882 .צעד 28 .בעג|

 -מעל ןיא 1882 רעבמעצעד 28 ןריובעג

 "נָא ןַא -- רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ ,גרעב

 -עג:רוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלעטשעג

 -נעטשטסבלעז ןרָאװעג ךָאנרעד ,טפעש

 הבישי ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .קיד

 ךיוא טקידנעעג .שילַאק לאומש 'ר ןופ

 םייב ןעגנוזעג דניק סלַא .לוש-סקלָאפ ַא

 סלַא ,רעטעּפש .רעלטסניק ךורב ןוח

 -עגנָא סלַא טעברַאעג ,רענעסקַאװרעד

 ,טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלעטש
 ןוא ,רָאי ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןלעּפמיג וצ רָאכ ןיא ןיירַא ךָאנרעד

 טרעוו ,ןלָאר-ןדָאזיּפע ןליּפש וצ ןעמוקַאב ןיוש ךיוא טייצ רעד טימ

 -וַא רעכלעוו ,דָארלעסקַא רָאטקעריד ןוא רָאיטקַא ןופ טקרעמַאב

 ןיא טריטויבעד רע ואוו ,ץיווָאנרעשט ןיא ךיז וצ םיא טרישזַאג

 ןָא טלָאמעד ןופ 'הער השא' ןיא 'ימלת' סלַא 1902703 ןָאזעס

 טערט ןוא דנַאלשטייד רעביא רעטַאעט שידיי טימ םורַא רע טרָאפ

 רעטעּפש ,לעבע ןופ ד'א רעטַאעט ןשידיי רעװעקָארק ןיא ןײרַא

 טראה רעב טימ רָאי 5 ךָאנרעד ןוא ּפָאצנענַאט ,רָאש גילעז ייב

 .ץניװָארּפ רעשיצילַאג רעד רעביא

 ןליּפש ןָא רעדיו רע טבייה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 רע לייוו ,ןסייררעביא זומ רעבָא ,ץיוװָאנרעשט ןיא ןדָארלעסקַא ייב
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 ןעוו ,1918 ןיא ,טשרע ןוא ,טסניד-רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ טרעוו

 עקָארק ןיא רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ רע טליּפש ,קירוצ טמוק רע

 ,גרעבמעל ןיא ןטרַאה ייב רָאי א רעדיוו ,(באקַאי סעזָאמ-עיצקעריד)
 עּפורט סטרַאה טימ ץניוװוָארּפ רעד רעביא ,לעּפמיג לימע ייב רָאי 6

 .ךיוו ןיא טריווגנוי ייב 1929 רַאונַאי טניז ןוא

 וינעווע דנאקעס , ןיא לָאמ ןייא ןטָארטעגפיוא 1929 טסברַאה

 -ַאב-עינוי בילוצ .ץרַאה עשידיי סָאד' סרענײטַאל ןיא 'רעטַאעט

 ךָאנ ןוא ,סרעטַאעט-עינוי-טינ יד ןיא ןליּפש רע טגעלפ ןעגנוגניד

 .עיצילַאג ןייק ןרָאפעגקירוצ רָאי יירד

 :וָאקרוט סאנאי טביירש םעד ןגעוו

 ןיא ןביילברַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןבָאהװ סכירוא ידי

 רעקיצנייא רעייז וצ םייה ַא ןגיוצעג רעבָא יד טָאה סע .עקירעמַא

 -עג טָאה החּפשמ רעקיזַאז רעד ןיא .לרעפ) יפעפ רעטכָאט

 רימ .ןטיױוצ םוצ םענייא ופ טיקדנבעגוצ עקרַאטש ַא טשרעה

 עניימ תעב סכירוא יד טימ ןטעבראוצטימ ןעמוקעגטיוא ןיא

 עקיצוַאה עקיזָאד יד בָאה ךיא ןיא גרעבמעל ןיא ןטירטפיוא

 ןבָאה ָאטעג רעגרעבמעל ןיא .ןגָארקעג ביל קיטכי-פיוא ןשטנעמ

 -יא טרעגלַאוװעגמורַא ךיז ןבָאה יז ןבע?ל רעווש ַא טריפעג יז

 ארומ .ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפַא ,עקירעגנוה ,ןסַאג יד רעב

 טַאהעג טשינ ןבָאה יז לייו ,בוטש ַא ןיא ןקיטכענ וצ קידנבָאה

 ,סרעלעק ןיא טקיטכענעג יז ןבָאה ,ףןטרַאק-טכערסנבעלי ןייק

 ןרָאװעג טּפַאכעג ,1945 בױהנָא ,ןענייז ייז זיב ,ןסַאג יד ףױא
 ."ןרָאװעג טכַארבעגמוא ייז ךרוד ןוא ןשטייד יד ךרוד

 4445 .זיז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש עגעשַאלרַאפ' -- װָאקרוט סאנאי

 ,88"80 .זיז

 עליצ ,ךירוא

 { רעדעפ עליצ היח }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1887 .צעד 22 .בעג)

 "מעל ןיא 1887 רעבמעצעד 22 ןריובעג

 -ןיילק -- ןרעטלע .עיצילַאג-חרזמ ,גרעב

 -עגנָא רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא .רעלדנעה

 טימ ןוא ,,רעבָאהביל' טימ ןליּפש ןביוה

 ,טייצ רָאי ַא טליּפשעג ייז

 -יפסטפעשעג רעד  ,דלָאגביל גילעז

 ןכוז טמוק ,עּפורט סּפַאצנענַאט ןופ רער

 ,ןזיירק-'רעבָאהביל' יד ןופ ןיטערבוס ַא

 המכסה רעד טימ יז טרישזַאגנַא רע ןוא
 ףיא טריטויבעד יז ,ןרעטלע עריא ןופ

 ינוק עדייב' ןיא 'קעדָאּפס הקבר' סלַא עניב רעלענָאיסעּפָארּפ רע ז

 םורַא טרעדנַאװ יז ןענַאװ ןופ ,עיצילַאג ,עצײהדָאּפ ןיא 'לעמעל

 סרעטכיר השמ ןיא רעביא יז טייג 1907-08 ןיא .עּפורט רעד טימ

 יד ןיא ,םישדח עכעלטע וצ ,יז טליּפש רעטעּפש ,עּפורט:רעדנַאוװו

 רעד ףיוא ןוא ץיווָאנרעשט ןיא דָארלעסקַא ,לעבע ןופ סעּפורט

 -יד) 'עניב עשידיי רעד ןיא ןוא ,יסאי ןיא יזנכשא ייב ,ץניוװָארּפ

 ןוא ,ּפאצנענַאט ייב עיצילַאג ןיא רעדיוו ,(רעפָאהלעדע -- עיצקער
 םורַא םיא טימ יז טרָאפ ,עיסעצנַאק ןייז ןעמוקַאב טרַאה רעב ןעוו

 .ץניוָארּפ רעשיצילַאג רעד רעביא רָאי 5
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 ןופ ןָאקיסק על

 -רעשט ןיא ןאזעס ַא יז טליּפש המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד גתועב

 ןיא יז טמוק .גנילטכילפ סלַא ,טרָאד ןופ ,דָארלעסקַא ייב ץיוָאנ
 טרָאפ ,1918 בייהנָא זיב עּפורט סרעלגיז ןיא טליּפש יז ואוו ,ןיוו

 "יד רעד רעטנוא רָאי 2 רעביא טליּפש יז ואוו ,עקָארק ןייק קירוצ

 -מעל ןיא ןטרַאה ייב ןָא;עס ַא רעדיװ ,בָאקַאי סעזָאמ ןופ עיצקער

 טימ ץגיװָארּפ רעד רעביא טרָאפ ,לעּפמיג לימע ייב רָאי 6 ,גרעב

 .ןטריווגנוי ייב ןיוו ןיא 1929 ןיא ןוא עפורט סטרַאה

 1929 רעבמעווָאנ ןיא ןוא עקירעמַא ןיא 1929 טסברַאה ןעמוקעג

 :ײטַאל ןיא רעטַאעט וינעווע דנַאקעס' ןיא לָאמ ןייא ןטָארטעגפױג

 -גידַאב עינוי בילוצ ,טליּפשעג ךָאנרעד ,'ץרַאה עשידיי סָאד' סרענ

 רָאי יירד ךיז ןטלַאהפיוא ןכאנ ,ןֹוא ,סעּפורט עינוי-טינ ןיא ,ןעגנוג

 ןיירַא רעדיוו זיא יז ואוו ,עיצילַאג ןייק ןרָאפעגקירוצ ,עקירעמַא ןיא

 ,סעּפורט עקיטרָאד יד ןיא

 ןיא רעטסעווש ַא טַאהעג טָאה .א זַא ,טקרעמַאב ווָאקרוט סַאנָאי

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא לָאמַא זיא סָאװ ,קרָאי וינ

 . ןירעליּפשיש רעקיעפ רעקידרעטעּפש רעד ןופ רעטומ יד זיא יז

 ריא וצ םייה ַא ןגיוצעג קרַאטש רעבָא ריא טָאה סע .עקירעמַא ןיא

 עכלעוו ,עסירעטקַא עקידרעטעּפש יד ,(עלערעּפ) יּפעּפ דניק קיצנייא

 .טילבלעדנאמ בקעי רעליּפשיש ןטימ טַאהעג הנותה ךָאנרעד טָאה

 ןיא טרעגלַאװעג ךיז ,גרעבמעל ןיא טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד תעב

 ןוא ןסירעגּפָא ,קירעגנוה .ןסַאג יד רעביא טיײיקמערָא רעקידלַאוװג

 ,ןַאמ ריא טימ .יז זיב ,סרעלעק ןיא טקיטכענעג ןוא ןסילשענּפָא

 ןיא ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז ,ךירוא ימאט

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ייז ךרוד 1943 בייהנָא

 ןביילברַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה .א .ץישפיל עלעדיירפ

 45 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעלי
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש ענעשָאלרַאפ -- װָאקרוט סאנאי

 ,80-88 ,ז.ז

 |לרעפ} יּפעַּפ ,ךירוא
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא --- 1908 .גיוא 3 .בעג}

 גרעבמעל ןיא 1908 טסוגיױא 3 ןריובעג

 -ידיי יד -- ןרעטלע .עיצילַאג-חרזמ --

 .ךירוא עליצ ןוא יאמש רעליּפשױוש עש

 ןיא לוש עשילױּפ-שטיד ַא טקידנעעג

 .עקָארק
 ןעמַאזוצ ,1927 ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא

 ןופ עּפורט רעד ןיא ,ןרעטלע עריא טימ

 ןיא ןטָארטעגנײרַא רעטעּפש .טרַאה לרעב
 ףסוי ןופ ל'א 'לע:אזא' רעטַאעט-יווער
 ,שטַאגורטס

 טילבלעדנַאמ בקעי רעליּפשיױש ןטימ טַאהעג הנותח 1928 ןיג

 ןיא !עּפורט רענליוו' רעד ןיא ןליּפש ןײרַא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא
 רעביא יינרוט ַא טכַאמעג ,ַאקצָאטָאּפ ַאידיל טימ ,ךָאנרעד ,עשרַאװ
 רעשזדָאל ןיא טליּפשעג טייצ ַא רעטעּפש ,ץניװוָארּפ רעשילױּפ רעד

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא טרָאד ןופ .ןָאזרעדָארב השמ ןופ ל'א 'טררא'

 -גיז טימ טליּפשעג טָאה יז ואוו ,,רעטַאעט םיטועמ' רעגיר ןיא

 טליּפשעג 1932 ןיא .א .א רענטוק .ש ,גרעבמַאס .א ,ווָאקרוט טנומ
 -רעב רערילָארטסַאג יד טימ רעטַאעט-'יקסנימַאק' רעװעשרַאװ ןיא

 .סעּפורט ערעדנַא טימ ךָאנרעד ,ץַאז גיוודול ןוא ןעטסרעג ַאט
 ןיא טליּפשעג טָאה רע ןעוװ זַא ,טנכייצרַאפ ווָאקרוט טנומגיז

 םיא רַאפ עיינ ייר עצנַאג ַא טנעקרעד טרָאד רע טָאה ,גרעבמעל
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 רע טַאעט ןשיריי

 לרעטכעט ןייש רעייז, יורפ ןייז טימ ךירוא ייז ןשיװצ ,ןרָאיטקַא

 ךיז ןוא עסירטקַא עטוג ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא ,ךירוא יּפעּפ

 ןטצעל םניא ,טילבלעדנַאמ בקעי ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,טקילײטַאב

 -וצ ךיז טָאה ווָאקרוט רעדייא ,1929 ןיא זַא ןוא ."ןָאזעס-'טקיוו'

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ,עשרַאװ ןיא ןָאזעס-'טקיוו' םוצ טיירגעג
 רעקידנענָאזרעּפײרד ַא טימ ץניוָארּפ רעד רעביא יינרוט ַא סנייז

 קחצי ןופ טעברַאַאב ,"'טָאטש רעסיורג רעד ןופ תודוס , עסעיּפ

 טילבלעדנַאמ בקעי ,ווָאקרוט טנומגיז ןופ לײטנָא ןטימ ,ווָאקרוט

 .ךירוא יּפעּפ יורפ עטריטנעלַאט ,ענייש ןייז ןוא/

 :דָאירעּפ ןשיגַארט ןטצעל ריא ױזַא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי

 ךירוא יפעפ ןוא טילבלעדנַאמ בקעי טָאה 1958 רָאי ןיאא

 -וצניהַא טיירגעג ךיז ןוא עקירעמַא ןופ טקַארטנָאק ַא ןגָארקעג

 ןוא עזיוו רענַאקירעמַא יד ןעמוקַאב טשינ רעבָא ןבָאה יי .ןרָאפ

 -עג זיא ךירוא יפעפ ןליופ ןיא ןבילברַאפ ייז ןענייז םורַא ױזַא

 יד ןיא טליפשעג טָאה יז ןירעליּפשיוע עקיעפ ַא רעיז ןעו

 טַאהעג ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זיא יז .סעטערעּפָא ןוא סעמַארד

 .טייקכעלבייוו ןוא ןח טימ ללש ַא ןסעזַאב ןוא למינפ קיטכיל ַא

 ןיא יו יזַא טקנפ ,עניב רעד ףיוא טקריועג םענעגנָא טָאװ יז

 טילבלעדנַאמ בקעי ןוא ךירוא יפעפ ןרעוו 1936 רָאי ןיא .ןבעל

 .יטקיווג ןטײנַאב ןייז ןיא ןווָאקרוט טנומגיז ךרוד טריזשזאגנא

 סנדַאפדלָאג ןיא טנכייצעגסיוא סרעזנוזַאב ךיז טָאה ךירוא יּפעּפ

 .יליגיבאי לָאר רעז ןיא יתימלושי

 טילבלעדנַאמ בקעי ןעניי ןכַארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו

 זיב ןגָאלשרעד ךיז ןוא עשרַאװ ןופ ןפָאלטנַא ךירוא יפעפ ןוא

 ששינעבױלרעד רעד טימ ,ןענעפע טלָאזעג ןבָאה ײמ .גרעבמעל

 -צעל רעד ןיא רעבָא ,יװער עשידיי ַא ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ

 ןגיוצעגקירוצ א ןעמוקַאב הטרח ןשטייד יד ןבָאה טונימ רעט

 רעלָאמ סלַא ןטעברַא קעווַא זיא ןאמ סיא .(שינביולרעד יד

 ופ עירָאגעטַאק רעד וצ ןרעהעג וצ ידכ דלַאװ רעווָאנַאי ןיא

 -עברַא יד טימ רע טגעלפ טעברַא רעד ךָאנ ןוא ,ױדיי עכעלצוני

 ןבָאה עכלעוו ,דניק ןטימ .א) .ָאטעג רעד ןיא ןעמוקקירוצ רעט

 ןוא יאמש ןרָאיטקַא יד ןרעטלע עריא טימ ןעמַאװצ טניווועג

 ,טכַאמ רעשישטייד רעד ןופ ריּפַאּצ ַא טַאהעג טָאה ,ךירוא עליצ

 -סיואי סנַאמ ריא ןופ ךמס ןפיוא ,טעברַא ןופ טײרפַאב זיא יז זַא

 קידנבָאה טשינ ,סכירוא עטלַא יד .ידיי רעכעלצוני סלַא יזייוו

 .ןבעל וצ טכערי ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה ,יזירוטיואי ןייק

 -טסוגױא עסיורג יד גרעבמעל ןיא ןכַארבעגסױא זיאיס ןעװ

 -עק ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ייז ןבָאה ,1942 רָאי ןיא ,יעיצקַאי

 ןיא ןבילבעג זיא דניק ןטימ ךירוא יפעפ .ףלוק רעטניה ,רעל

 ןפמיטשַאב םוצ טלעפעגסיוא ןועטייד יד ןבָאה סע ןעוו .םייה רעד

 טנכערעג טשינ ךיז ייז ןבָאה דיי טרעדנוה רָאּפ ַא טנעגיטנָאק

 ןדעי ןעמונעגוצ ןבָאה ןוא יןייוסיואי ענעבעגעגסױרַא יד טימ

 -עג ןעמונעגוצ ךירוא יּפעּפ זיא םורַא יױזַא .ןדיי םענעּפָארטעגנָא

 -ןטױט ןיא ןרָאװעג טקישעגקעוװַא ןוא דניק יטימ ןעמַאזצ ןרָאװ

 סכירוא עטלַא יד ןעוו ,יעיצקַאי רעד ךָאנ .ץעשזלעב רעגַאל

 ןיא ןפָארטעג טשינ ןיוש ייז ןבָאה ,שינטלעהַאב ןופ סױרַא ןענייז

 ײ. ..?קיניא ןטימ רעטכָאט רעײז בוטש

 יע .ש

 ,ײװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ --- װָאקרוט סאנאי

 ,80788 ,ז.ז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װַאקרוט טנומגיז
 | ,447 ,131 .זֹז
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 דנַאב םישודד

 אנידיא

 | שטיוָאכאװעש אוויא }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1904 ינוי 4 .בעג)

 -דָארג ןיא 1904 ינוי 4 םעד ןריובעג

 לע עשיתיבהילעב ייב ,עטיל-שיליופ ,ענ

 .רעדניק ןיא יו ירפ ױזַא ךָאנ ,ןרעט

 ןטייקיעפ עשינעצס ןזיװעגסיױרַא ןטרָאג

 סָאלק ןט-7 ןזיב ,סַאלק וצ סַאלק ןופ ןוא

 -לוש יד ןיא טקילײטַאב ךיז ,עיזַאנמיג

 טימ טליּפשעג ךָאנרעד .ןעגנולעטשרָאפ

 -ייא ןַא ןעוועג .רעבָאהביל עקיטרָא יד

 -עג הנותח .ןירעכוזַאב רעטַאעט עקירפ

 -עגנָא ןוא שַאכ ףסוי רָאיטקַא ןטימ טַאה

 ןיא רעירפ ,רעטַאעט שידיי לענָאיסעּפָארּפ םיא טימ ןליּפש ןביה

 ,עניווָאקוב ןוא עיבַארַאסעב רעביא יינרוט ַא קידנכַאמטימ ,עינעמור

 ןַאמ ןטימ טרעדנַאװעג ןוא ןליױּפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ךָאנרעד

 ןענַאב ןיא רעמ קידנעניוװ ,טעטש ןוא טעטש רעביא החּפשמ ןוא

 ,עקניסַאּפ עלעדיימ סָאד :רעדניק יד .רעזייה ןיא יוװ ןסובָאטיױא ןוא

 -עגניי סָאד ןוא ,רעטַאעט טליּפשעג ןיילַא סנטצעל ןיוש טָאה עכלעוו

 ,ןרעטלע יד ןופ ןרעדנַאװמורַא ןקידרדסכ ןבילוצ ןבָאה ,עלעקנַאי ,על

 רעבירעד ןבָאה .גנויצרעד עלַאמרָאנ ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טינ

 ,ערעפסָאמטַא-רעטַאעט רעד ןיא ןָא טייהדניק רעייז ןופ טבעלעגטימ

 .טּפַאזעגנייא ןבָאה ייז טפול סנמעוו

 :רעכאילב .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןֹוא ןליֿפש ריא ןגעוו

 ןירעבָאהביל סלַא טָאה עכלעוו ,שַאכ ַאדיא רעדָא ,אנידיא,

 עלענָאיסעּפָארּפ סלַא רעבָא טָאה ,ןזיװעגסיױרַא ןטייקיעפ עסיורג
 -קַארַאכ טליּפשעג .טַאהעג טשינ גלָאפרעד ןסיורג ןייק עסירטקַא

 רַאפרעד .עכעלטנגוי ןופ ןדָאזיּפע עניילק רָאג רעדָא ןלָאר-רעט
 ַא וא רעדניק עריא וצ עמַאמ עלַאעדיא ןא ןעוועג יז זיא רעבָא

 ןיא טגעלפ עּפורט יד ןעוו ,טפָא.. ןַאמ ריא וצ ביי עטוג רָאג

 ךיז ןלעטשּפָא סובָאטױא םענעגייא ןַא טימ ךעלטעטש ערענעלק

 ,ךיז ןרעדנואוו רעייגייברַאּפ יד ןגעלפ ,קרַאמ ןקידלטעטש ןפיוא

 ןעמענ ןעמ טגעלפ ,גנוליײטּפָא שזַאגַאב רעד ןופ ,ןביוא ןופ יו

 יד טָאה סָאד .רישעג-ךָאק ןוא ךעלעגעוו-רעדניק ןזָאלסיוא

 .טריפעגטימ טפַאשטרױו עשימייהה עכעלנעזרעפ ריא עפורט

 ךָאנ רעדָא רַאפ טייצ רעיירפ רעד ןיא ןליּפש וצ ָאטָאל ַא וליפא

 ןרָאפעג רעטירו ןיא ,טקַאּפרַאפ רעזיוו ,גנולעטשרָאפ רעד

 טָאה ,דנַאלסורסיױו-ברעמ ןעמונרַאפ ןבָאה ןטעיוָאס יד ןעוו

 -טימ לייט ַא טימ שַאכ ףסוי .קסניפ ןיא ןענופעג ךיז עפורט יד

 רַאפ יסעדַאגירב-גניזי ןיא ןרָאוװעג טרישוַאגנַא ןענעז רעדילג

 .קסניּפ ןיא ןבילבעג ןענייז רעדניק יד טימ ַאדיא .ץניווָארּפ רעד

 טרעוו ,ענליוו ןייק רעבירַא שַאכ טרָאפ ,ןעמַאזוצ ןייז קידנלעוו

 -כעלגעמ יד ןַאד טָאה רע .רעטַאעט-הכולמ רענליוו ןיא טרישזַאגנַא

 טינ טליּפוע ַאנידיא .רעדניק ןוא בייױו ןייז ןעגנערבוצּפָארַא טייק

 ןעמַאװצ טרעוו שַאכ ןוא ענליוו ןעמענרַאפ ןשטייד יז .ענליוו ןיא

 ףיוא עיצַאקָאװַארּפ רעד ייב ןעמונעגוצ שידק רעדורב ןייז טימ

 רעקשיקול רעד ןיא טריפעגקעווַא ןרעװו יי .15 אנושַארטס

 יז ןריט עלַא ּפָא טגָאלש יז ןעוװעטַאר ייז ליוו ַאנידיא .עמרוט

 םע רעבָא ,ןרינעוהעטניא רעליּפעױש עשיווטיל וצ טפיוק

 -ךַא וצ טפיול יז .יז רַאפ ןָאטוצפיא סעּפע טינ ריא טגנילעג
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 ןליפא ןוא ,ןצעזעג םוש ןייק ָאטינ ןיוש ןענעז ןדיי רַאפ .ןטַאקַאװ

 טינרָאג ןָאק ןטַאקָאװדַא עשידיי-טינ יד ןופ ןליו ןטסעב םייב

 ןוא ,עיצַאקָאװָארּפ עטייוצ ַא זיא טָא ןוא ןרעװ ןָאטעגפיוא

 -עלַא טימ ןעמַאזוצ .ןדיי ןופ טקידיילעגסיוא טרעוו סַאג-ושַארטס

 ."רעדניק יױוצ עריא טימ שַאכ ַאדיא ןעמונעגוצ טרעוו ןעמ

 ,43 .ז ,1931 ,קרָאי וינ ,ינאב רעטשרע , רעטַא;ט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל
 ,4243 ..זז ,1962 קרָאי וינ ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש

 ןרהַא ,ןראהנייא

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1884 .טּפֶעט 230 .בעג}

 .ןאדייק ןיא 1884 .טפעס 30 .בעג

 סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,עטיל .בוג רענווָאק

 .םינואג ןוא םינבר ןופ סוחי ריא טריפ

 -נייא דוד רעטכיד ןופ דניק-רעטסעווש ַא

 -רעד ,דומלת טנרעלעג רָאי 17 זיב .ןראה

 רעטעּפש ,ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג ךָאנ

 ַא טקידנע רע ואוו ,זירַאּפ ןייק קעװַא

 גנולײטּפָא יד -- 1911 ןיא ןוא ,לוש-לטימ

 -סיה ןיא רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רַאפ

 רעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאליפ-שירָאט

 1912 טניז .1905 ןיא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז יד ןביוהעגנָא

 רע ואו טנייה' רעװעשרַאװ ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא

 ןשידיי ןגעוו קיטירק ןוא ןעלקיטרַא 'רענייא' פ"א טכעלטנפערַאפ

 | .רעטַאעט

 "רַאפ) !רעגרַאק רעד' עידעמָאק סרעילָאמ טצעזרעביא טָאה .א

 רעבלעז רעד וצ זיא סָאװ ,(.ז .ז 121 ,1921 ,עשרַאװ ,!טייצ יד' גאל

 רעװעשרַאװ ןיא ווָאקרוט טנומגיז ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא טייצ

 -מאס ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש ןוא "רעטַאעטי-לַארטנעצ

 .טלעו רעד רעביא ןליּפשטסאג ענייז תעב ןגרעב

 -לעגניר לאונמע טביירש קילגמוא ןוא ןבעל שיגַארט ןייז ןגעוו

 :?ָאטעג ןופ םיבתכ , ענייז ןיא םולב

 רעקירָאיגנַאל ,טסילַאנרושז רעטנַאקַאב ,ןרָאהניײא ןרהא,

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןוא יטנייהי ןופ רעטעברַאטימ

 -עגנעמַאװצ קיטסיײג ןענרָאהניײא טָאה המחלט 'ד  דנַאלסױא

 .טסימיסעפ ַא ,רענערָאלרַאפ ַא ןעגנַאגעגזורַא זיא רע .ןכָארב

 ןטשרע ןופ ךיילג .טגלָאפרַאפ ם א טָאה סוטָאש רערעוש ַא

 ץלַא .לארששי ץרא ןייק ןרָאפ וצ ןבילקעג ךיז רע טָאה טנעמָאנ

 -ַאּפ עטיירג טַאהעג ,העיסנ רעד וצ טיײרגעגוצ ןעוועג ןיוש ויא

 -ַאטיא רעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןרָאפסױרַא םוצ ןריפ

 ,גָאט םעד טקנופ .יַאניטסעירט דיַאלי טפַאשלעזעג רעשינעיל

 טלָאזעג ןבָאה ןענָאזרעּפ ענעעזעגנָא יײר ַא טימ ןרָאהניײא ןעוו

 ןרָאהניײא ןוא ןרָאװעג ןסָאלעעג טפַאעלעזע}יז זיא ,ןרָאפסיורַא

 .ןביילב טזומעג טָאה

 טָאה רע ואוו ,איטי רעד ןיא טעברַאעגטימ טָאה ןרָאהנײא

 טָאה ללכב .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןטכירַאב-עדוח יד טריגַאדער

 רעקיטציא רעד תעשב טליפעג טכעלש ןרָאהנייא יח רעד ךיז

 -עגַאלַאב רעד תעשב זיא הריד עקידהמחלמרַאפ ןייז .המחלמ

 לָאמ סקעז רעדָא ףניפ .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב עשרַאוװ ןופ גנור

 ךיז טָאה רע רָאנ יװ לייװ ,הריד יז ןשיױט טזמעג רע טָאה

 -עגסױרַא טייצ רעצרוק ַא ןיא יז זיא ,הריד ַא ןיא ןגױצעגניירַא
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 ןופ ןָא טי ס קץ על

 ערעווש יד ןיא טָאה עיצַאקָאלסנַארט ַאזַא עדעי .ָאטעג ןופ ןלַאּפ
 .יאור עלעירעטַאמ ַא טײדַאב ןעגנוגנידַאביִַאשעג

 טָאה רע ..טסימיסעפ רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ןרָאהנײא
 -רעד םעד ןעזעג ןדיי עשיליוּפ יז ןופ ןברוח םעד ןעזעגסיורָאפ
 רע טָאה -- ןגָאז וצ יױזַא -- ןימאמ ינא ןייז .ףוס ןקידנרעטנענ
 ןטַאוירּפ ַא תעשב טרָאװ-סגנוטיילנייא |ןַא} ןיא טקירדעגסיוא
 רעד וצ איא רעבירש ,םינקסע עפורג ַא טימ ףערטנעמָאזוצ
 סנרָאהניײא .י?לָאטעג רָאי ַא ןבעגעג זדנוא טָאה סָאװי :עמעט
 טגָאזעג טָאה -- ָאטעג סָאד .רעקירעיורט ַא ןעוועג זיא לכה-ךס
 גנורעּפרעקרַאפ ַא עטכישעג רעד ןיא ןעוועג זיא -- ןרָאהניײא
 -שידיי יד טילבעג טָאה סָאטעג יד ןיא .תודימ עשידיי ,עטוג ןופ
 ןיא .ןבעל לערוטלוק ,זעיגילער ךייר ַא טריסלופ טָאה סע .טייק

 -עשרַאװ סָאד .רוטלוק עכייר ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאטעג יד
 .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא פַאלב קירעױרט ַא זיא ַאטעג רעװ
 .טציא יו סיורג ױזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא עיצַאלימיסַא יד
 ליפיזַא טרעהעג טשינ לָאמנייק ןעמ טָאה ַאקצילעמרַאק ף"וא
 ןיק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא עשרַאװ ןיא .טציא יו שיליופ
 ןיא טציא ןעשעג זיא סָאד יװ ,שיליוּפ ןיא ןזיי רַאפ רעטָאעט
 יד .בַאטשסָאמ ןטיירב ַא ןיא תוצראה-םע סָאד טילב סע .ָאטעג
 עכלעזַא ןעמונעגמורַא טשינ לָאמנייק טָאה עיצַאזילַארָאמעזי
 ןיא עיצּפורָאק ןוא עיצַאזילַארָאמעד יד .טציא יוו ןזייוק עטַײרב

 יד .ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד טעטסעפרַאפ ןבָאה הליהק רעד

 א א ןרָאװעג טלחנַאװורַאּפ זןיא יטסניד-סגנונדרָאי עשיהיי

 עושידיי יד ןופ ןבעל סָאד טרעטיברַאפ סָאוו ,יסרעּפַאכי עדנַאב
 םעד ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה גנורעקלעּפַאב עשידיי יד .ןסָאמ
 ָאטעג םעד ןיא ןיילַא ךיז ןרָאװעג ןזַאלעגרעניא זיא יז .ןעמַאזְקע
 ןָאק רעגרע סָאװ ,רעגרע םינינע יז טימ טעוועטַאבעלַאב יז ןוא
 ,טזטרעהעג זדנוא טימ ןטלָאװ ערעדנַא יו ,רעגרע ךס ַא .ןייז טשְזיִנ
 טּפמעטעגּפָא קידנעטשלופ זיא ָאטעג ןופ ליפעג-תונמחר סָאד
 ,סעיצַארָאטסער עיינ גָאט ןדעי ןעײטשטנַא טייז ןייא ןופ .ןרָאװעג
 רעטייווצ רעד ןופ ,רעטרע-סגנולייוורַאפ ללכב ןוא רעזייהעּפָאק
 ןרעוו ןוא ןסַאג יד ףיוא רעדניק ןּוא ןעיורפ ,רענעמ ןגיל -- טייז
 ןקָאטשניר יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ םיתמ .רעגנוה ןופ ןלָאװשעג
 ָאטשינ ךיוא זיא סע .תורבח-היול עיינ גָאט ןדעי וצ ןעמוק סע
 תורוד טימ ןענייז תובא ערעזדנוא .ַאטעג ןיא םשה-שודיק ןייק
 עמשי קידנעלפערפ סנפיוה-רעטייש יד ףױא ןעגנַאגעג קירוצ
 רעמיטקילײה ערעזדנּוא יװ תודע רימ ןענייז טנייה .ילארשי
 ןדיי עמורפ טשינ טעז ןעמ ןוא סיפ יד טימ ןטָארטעג ןרעוו
 תיב ַא רעדָא הרות-רפס ַא בילוצ ןבעל רעייז ןלעטשנייא ןְלָאז
 ןעוו ןלַאּפ ךס ַא טנַאקַאב זדנוא ןענייז סע ,טרעקרַאפ .שרדמח
 ענעגייא יד טימ ןשטייד יד ןופ לעפַאב ןפיוא ןבָאה ןדיי עמורפ
 .השודק יטישכת טכעוושרַאפ טנעה

 -עיורט ַא ןעוועג זיא ָאטעג רָאי םעד ןופ לכה ךס סנרָאהניײא
 רָאּפ ַא ןגױצעג ךיז טָאה סָאוו ,עיסוקסיד רעד ןיא .רעקיר
 יימ .רד ,רעפיש .רד ,ןָאגַאס .ש טקילײטַאב ןיז ןבָאה ,םיתבש
 רעד ,םיובנשריק .מ ,ךָאלב .רד ,ןייטש דנומדע .רד ,יקסווָאקייל
 ןזיװעגנָא ןבָאה ןטנַאטוקסיד יד יאיא נורוש יד ןופ רעבירש
 םעד ןשיווצ ךיילגרַאפ ןייק ןעיצ טשינ ןָאק ןעמ זַא ,ףױרעד
 רָאנ זיא ָאטעג עקיטנייה סָאד לייו ,טנייה ןוא לָאמַא ַאטעג
 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא סע זיא שיטקַאפ .ָאטעג ַא ןעמָאנ ןטיול
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 רעמטַאטט ןשיריי

 םענעגיײא ףיױא ןטלַאהסױא ךיז ןחמ סע רעניואווְניַיַא סנמעוו

 ןײטשטנַא ןענָאק ןלָאז סע זַא ,טיצ יד ץרוק וצ זיא סע .ןובשח

 -ץומחלמ ַא זיא עיצּפורָאק ןוא עיצַאזילַארָאמעד יד .ןטרֶעַוו רוטלוק

 סע .גנוניישרעד עזטידיי ששיפיצעּפס ןייק טשינ ןוא גנונייש דעד

 ןרָאװעג טכַאוושעגּפָא זיא ןדיי לייט ַא ייב זַא ,קיטכיר עקַאט זיא

 ,רעבָא רימ ןעעז טייז רעטייוצ רעד ןופ ,ליפעג-תוָנִמחַר סָאד

 יד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךדז ןבָאה ןשטנעמ 'רֶעָטְנזיוט זַא

 -זיוה ןופ ץענ ַא ןפַאשעג ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד "ענעטילעג

 יד .ףייה ערעייז ןפ עקירעגנוה יד רַאפ ןגרָאז סָאװ ,ןּטעטימָאק

 -ןָארעדניק רעביא ןטַאנָארטַאֿפ ךרוד ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד

 הואיא גנַאגרעטנוא ןופ רעדניק רעטנזיוט טעוועטַארעג ןטלַאטש

 ירַאפ דנטײטַאב ךיז טָאה דנַאטששוצ-סטייהטנוזעג םנֹרָאהנייא

 ןעגנובעלרעביא ערעוװע יד בילוצ המחלמ רעד תעשב טרעגרע

 יטניַאשזדי ןכרוד זיא ןוא ,ןעגנול יד ףיוא ןרָאוװעג קנַארק זיא רע

 טקישעגסיורא ,ןטלַאהעגסױא טייצ עצנַאג ַא םיא טָאה רעכלעוו

 ןכָארבעגסױא זיא |1942) טסוגױא ןיא .קצָאוװטַא ןייק ןרָאװעג

 רעצנַאג רעד ףױא ןוא קצָאװטַא ןיא עיצקַאיגנוְלְדִיַױסיוא יד

 רעטצעל רעד ןיא ךיז ןבָאה ןָאזרעּפ עקיניא .יעיניל-לסייווי

 ַאטיוא םעד ךרוד ,עשרַאװ ןייק קצָאווטָא ןופ טעוועטַארעג טונימ

 טלָאוװעג טשינ ךיז טָאה ןרָאהנייא .טפַאשלעזעג-סגנוטער רעד ןופ

 זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .ןפױלטנַא טלָאװעג טשינ ,ןעוועטַאר

 .לױו סע סָאװ ןעשעג לָאז ,טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז טעוװו רע
 .ועדרעמ-ס.ס יד ךרוד ןרָאוועג ןסָאשרעד רעמיצ ןייז ןיא זיא רע

 -מיא ןענייז ןוז ַא טימ רעטכעט ייוצ ןוא יורפ יד :עילימַאפ ןייז

 .סעיצקַא עקידרעטעּפש יד תעשב ןעמוקעג

 :טביירש "13 עקצַאמָאלט , ךוב ןייז ןיא ןעזָאר .י רעב

 טָאה -- טכַארטעגכרוד ןוא גולק ,קיודר -- ןרָאהנייא ןרהא

 ןטימ םייה ַא קירוצ טײג רע .טשינ טרָאפ רע :טרידיִצעד ךיז

 רעד ןיא טילּפ ַא ןעוועג לָאמַא ןיוש זיא רע .טביילב רֶע .לצנער

 טלַא וצ ןיוע .זיא סָאד סָאװ טסייױו רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 סָאװ ,ץלַא ןכַאמכרוד ןוא ןכַאמטימ ,טילפ ַא ןרעוו וצ לָאמַא ךָאנ

 !טביילב רע ףדישטנַא ןוא שירָאגעטַאק .רָאפ טייטש-טילפ ַא

 עצנַאג סָאד .ךאפנייא רעייז זיא -- רע טגָאז -- ךַאז יד --
 טרעדנוה יירד ןטכעשסיױא טשינ ןעמ טעוו םוטנדיי רעוועשרָאוװ

 ןבעל סָאד ןעגנערבמוא טשינ ןעמ טעוו ןדיי טנזיוט קיצפופ ןוא

 טעוו ,ןדײל ןעמ טעוו ,טכעלש ןייז טעװו סע ,רעווש ןייז טעװ

 הלילח רעמָאט ..רעמָאט ןוא ..ןעמַאװצ עלַא טימ ןדייל ןעמ

 יד ,עשרַאוו ןופ ןדיי עלַא ןעגנערבמוא ןעמ טעוו רעמָאט ...ָאי

 .קעווַא ךיוא זדלַאה ןיימ ךיא ביג ןַאד ..ערעזדנוא הדע עצנַאג

 !םעניימ ךיוא ךיא ביג ?ןדיי ,טרעה ריא

 זיא סע ןוא .ןבילבעג .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ןרָאהניײא ןוא

 ןוא ןרָאהנײא טשינ סָאװ ןיא סָאד ,עטייוצ סָאד ןרָאװעג םיוקמ

 -עשרַאװ עלַא :טביילגעג טלָאמעד טָאה ,םיא םורַא טשינ רענייק

 טָאה ,ןרָאהניײא ןרהא ,רע ךיוא ןוא ,טכַארבעגמוא ןדיי רעוו

 .ײזדלַאה ןייז ןבעגעג

 57 .ז ,1931 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ זָאקיסקע;,

 .131 .ז ,1950 ,סערייא סָאנעוב ,/13 עקצאמאלט , -- ןעזָאר .י רעב

 .ייװצ דנַאב ,1963 עשרַאװ ,'ָאטעג ןופ םיבתכ' -- םולבלעגניר לָאוטע

 .9 ,6 .ז
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 דנ ַאב םישודל
 שש גאר

 לקנאי:םייח (יקסווַאטסירב) יקפווָאטסושזב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1892 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1892 ץרעמ 2 ןריובעג

 .רעלדנעהניילק ןופ החּפשמ ַא ןיא ,ןליוּפ

 .הרות-דומלת ַא ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג

 טעברַאעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב

 רעסיורג א ייב רעכיט יײב רערעש סלַא

 -ײטקַא סלַא .עמריפ-ליטסקעט רעשידיי

 רעד ןיא טעברַאעגטימ ןויצ-ילעוּפ רעוו

 וצ קעטָאילביב רעד ןופ לײטּפָא רעשידיי

 רעשטייד רעד תעב .גנודליב ןטײרּפשרַאפ

 -חלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא עיצַאּפוקַא

 'טַאלבסקלָאפ רעזדָאל' ןיא ןציטָאנ:שזַאטרָאּפער טימ ןבייחעגנָא המ

 -סקלָאפ רעיינ' ןיא רעטעּפש ,ךעלדליב ךיוא טקורדעג ךָאנרעד ןוא
 ןוא סקופ רַאזַאל טימ ןעמַאזוצ) ןרָאװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,!טַאלב

 .  ףרָאטקַאדער יד ןופ רענייא (ןָאזרעדָארב השמ

 ךעלדליב-המחלמ ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןבעגעגסיורַא 1917 ןיא

 ךיוא ןוא םינָאדוװעסּפ םעד רעטנוא .ךונח-ןב ּפ'א 'טייצ-המחלמ' נ'א

 ןגעוו סעיזנעצער ןבירשעג 'שטנעמ-רעטַאעט' ןוא 'לגניצפרַאש ַא'
 ,גנויצַאב עטנעָאנ ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע ןעמעוו דעטַאעט ןשידיי

 עקיטקַא-יירד יד ןוא סרעטקָאנײא עקינייא טקורדעגּפָא ךיוא ןוא

 טכעלטנפערַאפ ײיוא טָאה .ב .(1926) "רעטייוו טליּפש יז , עסעיּפ

 ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא "ףיוה-רעבעוו ַא, ןַאמָאר ַא גנוטייצ ןייז ןיא

 עשיטסירָאמוה סָאד 1925 ן'א ןוא 'עזרעב עשידיי יד , 1921 ןיא

 -ָאק רעשזדָאל רעד ןעוועג ךיוא זיא .ב ."טישכת רעד , טַאלבנכָאוװ

 טָאה ןוא ,"טנעמָאמ , גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןופ טנעדנַאּפסער

 ."סטרעוורָאפ , רעקרָאיוינ ןיא סעיצנעדנַאּפסערָאק עקינייא טקורדענ

 :טביירש סקופ בייל-םייח

 וצ ןבױהעגנָא ךיוא ...טָאה יטַאלבסקלַאפ רעזדָאלי ןיא
 -רעטעפשע יד ןופ רענייא ,יקסווָאטסושזב לקנַאי םייח ןטעברַא
 ץוח ,טָאה רע .יטַאלבסקלָאּפ רעייני ןופ ןרָאטקַאדער יירד עקיד
 ןופ ךעלדליב טקורדעג ךיוא ,שזַאטרַאּפער ןוא קינָארכ רעד
 .ידונח -ןבי ןעמָאנ ןרעטנא סעקסערָאמוה ןוא ןפיט רעשזדָאל
 טזערע ןייז ןבעגעגסױרַא רע טָאה םינָאדועסּפ םעד טָא רעטנוא
 רעזעטייד רעד רעטנוא שזדָאל ןופ רעדליב ,יטייצ-המחלמי ךוב
 עועטייד יד לגיּפש ןעמורק ַא ןיא טלָאמ רע ואוו ,עיצַאּפוקַש
 טקורדעג ךױא טָאה יקסווָאטסושזב .יגנונדרָאי (עשימלעהליוװ)
 יַארד ןייז .ײלגניצפרַאש ַאי ןעמָאנ ןרעטנוא סעיזנעצער-רעטַאעט
 ןפַאש ןייז ןיא ּפַאטע רעקידרעטייו ַא זיא ירעטיױו טליפע יזי' עמ
 רַאּפ ןליפשש וצ סרעטקַאנייא עכעלטע טקורדעג ךױא טָאה רע
 .ןזײרקמַארד

 .םיחצור עששטייד יד ךרוד ןרָאוועג טקַאהעגרעביא זיא ןטעל ןייז

 ךיוא ןגָארט (עטקעריד ןץיק שטינ שטָאכ) דלוש עניילק-טשינ ַא

 -ַָאטסילַאיב ןיא טײצ רעשיטעיווָאס רעד ןופ ירעניד עיירטי יד

 ןעמַאזּוצ ,זיא רע ואוו ,1940 ב"יהנָא ןיא ןיירַאפ-ןטַארעטיל רעק

 ,סעקעסוועי יד ןופ ןרָאוװעג טפדורעג ,ןָאזרעדָארב השמ טימ

 ןוא רע זַא ,טפרַאדַאב טָאה ןעמ ואוו ןגָארטעגוצ ןבָאה סָאװ

 ןרָאטקַאדער ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ םיאנוש ןענייז ןָאזרעדָארב

 -ןיצ ילעופ-קניל טמיטשעג ...גנוטייצ רעזַאושזרוב שידיי ַא ןופ

 ילעוּפ עקניל יד ייב וויטקַא ןעוועג גנַאל טייצ ַא זיא רע) שיטסינ
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 תוריסמ טשינ ןעוו ןטעיווָאס יד ןופ קעװַא טשינ רע טלָאװ ,(טיצ

 יּפָא ןצנַאגניא םיא ןלעוװו יי זַא ,טליפרעד טָאה רע .םיא ןגעק

 ןעיזו

 ,םעד ןגעוו סעומש ַא טַאהעג געט ענעי ןיא םיא טימ רָאה ךיא

 ןוא ענליוו ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיױושש ןענייז ןוז ןטימ יורפ ןייז

 סילַאיב ןייק ןעמוקקירוצ ןלָאז ייז טגנַאלרַאּפ סיוכרוד טָאה רע

 רעד ,ָאמײמ ללה ןעו) רעטעּפש געט עכעלטע ןיא רעבָא .קָאט

 טָאה ,יטנייהי ןופ רעטעברַאטימ ןוא רעבײרש רעשידיי רעטלַא

 סָאד םיא ייב ןעמענוצ ןכָאנ ,ןואורפ-דרָאמטסבלעז ןייז טכַאמעג

 ףױא ךיק רעד ןיא גָאטימ עמערָא פָאד ןעמוקַאב וצ ףיוא טכער

 טָאה ,(טױט טיײדַאב טלָאמעד טָאה סָאװ ,יקסרַאיָאב-ירַאטס

 ןיימ תעב .ענליוו ןייק ךיז ןזָאלוצקעװַא ןסָאלשַאב יקסווָאטסושזב

 ,טגָאזעג ןפָא רימ רע טָאה ,(1941 בײהנָא) ענליוו ןיא םיא ןפערט

 .."מיוט ןופ ןענירטנַא טשינ ןיוש טעוװ רע טליפ רע זַא

 סקורק ןַאמרעה ןיא 1941 ילוי 231 םעד גנונכייצרַאפ ַא ןיא

 :טגָאזעג טרעוו "ָאטעג רענליוו ןופ +ובגָאט ,

 -ַאל ןופ גנוניואוו רעד ןיא ןעמוקעג ןשנייז סגָאטרַאפ ...,
 -ער רעקילָאמַא רעד) יקסווָאטסושזב (לקנַאי) םייח טילּפ רעשזד
 .(27 ַאקסנַאפעטס) . ..(יטַאלבסקלָאפי רעשזדָאל ןופ רָאטקָאד

 (םעד) יו ױזַא .טסינומָאק ַא סעפע ןכז טשרמולכמ ,רעניווטיל
 געוו ןייא ייב רעבָא ןעמ טָאה ,ןענופעג טשינ ןעמ טָאה טסינומָאק

 ...יקסווָאטסושזב ןטנַאמרעד סעד ןטלַאהרַאפ ןיוש

 -קעל, ןטױל זַא ,טקרעמַאב יךוכגָאט טפ רָאטקַאדער רעדנ
 .ב זַא ,ךיז טגָאז "רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיס
 ןופ רעבָא ,1941 רעבמעווָאנ ןיא רַאנָאּפ ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא
 עכעלטע טימ ןעשעג זיא סָאד זַא ,רָאלק זיא ץיטָאנ סקורק
 .("רעירפ םישדח

 ןייז ןוא םיא ןופ טיוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו

 :"ענליוו ןברוח , ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש טביירש עילימַאפ

 ןבילבעג ןיוש זיא ןוא שזדָאל דעטריּפוקָא רעד ןופ ןפָאלטנַא;
 רעד וצ ןעגנַאגעג ,ָאטעג ןיא ןעוועג טייצ עטשרע יד .ענליוו ןיא
 -רַא ךַאפי לּפמעטש ַא טימ לטעצ ַא ןעמוקַאב טָאה ןוא טעברַא
 ןעמונעג טשינ גנונערָאװַאב ַא טשרעוצ ןשוועג זיא סָאװ ,ירעטעב
 ןעמ טָאה ,1941 ,גָאט-רעבמעווָאנ ַא ןיא .רַאנָאּפ ףיוא ןרעוו וצ
 םוצ ןפורעג ,טַאהעג (יןעניישיעלטעצ עכלעזַא ןבָאה סָאװ ,עלַא
 ןבָאה ןשטייד יד .טייקשיטנעטיוא רעייז ןרילָארטנָאקכרוד רעיוט
 ףיוא -- טרָאד ןופ ןוא הסיפת ןיא טריפעגקעווַא עלַא יד רעבָא
 ןוז ןייז ןעגנַאגעגטימ ךיא זיא ןיקסווָאטסושזב טימ .רַאנָאּפ
 ,אילעפ יורפ סיקסווָאטסושזב ןבילבעג זיא ָאטעג ןיא .קירע
 ןיא .םויק ריא רַאפ טרעטַאמעג קרַאטש רָאג ךיז טָאה עכלעוו
 -רָאס טָאה ןעמ ןעוו ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד
 יז זיא (1943 רעבמעטפעס 24 ,23) סטכער ןוא סקניל טריט
 ."סקניל ףיוא ןרָאװעג טקישעגּפָא

 ,1926 ,ענליװ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
 | ,439 .ז ,דנַאב רעטשרע

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ , רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַָאקיסקעל
 ,275 .ז ,דנַאב

 ,181 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטאק .ש

 ,"רבע ןטנעָאנ ןופ ,, ,שזדָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד -- סקופ בייל-םייח

 249 ,226 ,225 ,208 ,207 .וו ,יירד דנַאב ,1957 ,קרָאי וינ
 ,27 .ז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , -- קורק ןַאמרעה
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 ןופ ןָאקיסקעל

 דוד ,ןַאמלעגניײב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1887 ץרעמ .בעג}

 ,עצוװָארטסָא ןיא 1887 ץרעמ ןריובעג

 "יזומ ַא -- רעטָאפ ,ןליוּפ .בוג רעמָאדַאר

 יד טעמכ זַא ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי .רעק

 ןוא ,רעקיזומ ןעוועג ןענייז החּפשמ עצנַאג

 ַא ןדנוברַאפ ןעוועג ךיוא זיא ייז טימ

 "ומ זיולב ןופ החּפשמ עקידובכב עטייווצ

 עלַא טעמכ ןוא ,סנַאמליּפש יד -- רעקיז

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,תוחּפשמ ייווצ יד ןופ

 -סיוא ךיז ןבָאה ,טפַאשהבורק טימ ןדנובעג

 ,רעקיזומ עטבַאגַאב סלַא טלייטעג

 -עלטינשכרוד-טשינ ןזיװעגסױרַא .ב טָאה ,לגניי ןיילק סלַא ךָאנ

 ןיוש רע טָאה רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא ןוא ,ןטייקיעפ עשילַאקיזומ עכ

 טָאה ,גנוי ץנַאג קידנעייז ךָאנ .רעטסעקרָא רעטַאעט ַא ןיא טליּפשעג

 רע טָאה קיטייצכיילג .רעטסעקרָא ןַא טימ ןריגיריד ןביוהעגנָא רע

 טצעזַאב ךיז טָאה רע .עיציזָאּפמָאק טרידוטש ןוא קיזומ טנרעלעג

 ןיא טליּפשעג רעטָאפ ןייז ןוא רע ןבָאה בייהנָא ןיא ואוו ,שזדָאל ןיא

 .ב זיא 1912 ןיא ןוא ,רעטָאעט ןשידיי סגרעבדנַאז ןופ רעטסעקרָא

 .רעטַאעט םעד ןופ טנעגיריד רעד ןרָאװעג

 -וּפ ןיא טנעגיריד סלַא ןייגוצרעביא טגיילעגרָאפ ן'.ב טָאה'מ

 ךיז טָאה רע ואוו ,ןלַאקָאל-טכַאנ עסיורג יד ןיא ןוא רעטַאעט ןשיל

 -רַאפ ןעוועג רעבָא זיא רע .ןבעלסיוא רעסעב טנָאקעג לעירעטַאמ

 ןופ ןײגוצקעװַא גַאלשרָאפ םוש ןייק ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא טביל

 ,טקָאלעג טשינ םיא טָאה ,טרָאד

 יָאּפמָאק ןביירש ןבױהעגנָא .ב טָאה ןרָאי עטסירפ ענייז ןופ

 רעדיל ןרישזנַארַא ןיא רעטסיימ ַא ןעועג רע זיא וצרעד .סעיצ

 "רַאפ רע טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב .ןטערעּפָא וצ קיזומ ןוא

 עמומ יד' ,'לדיימ-ןטוָאקס סָאד' ןטערעּפָא יד וצ קיזומ יד טסַאפ

 ןופ .ַאטרעב ענייש יד' ןוא רעלדַא סוילוי רעליּפשיױש ןופ 'לדנענג

 עשרַאװ ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,ןַאמסקַאװ בקעי

 ןסיורג ַא רָאג טימ דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןופ טעטש ךס ַא רעביא ןוא

 סנַאמרעה דוד וצ קיזומ יד טרישזנַארַא ךיוא טָאה .ב .גלָאפרעד

 -פיוא (עשרַאװ ןיא 'רענליוו' יד ייב גנוריפפיוא רעד ךָאנ) רעשזדָאל

 ךיױא זיא .ב .טקורדעגּפָא סע ןוא 'קוביד' סיקסינַא ןופ גנוריפ

 רעביא סעּפורט עשידיי ענעדיישרַאפ ןופ טנעגיריד סלַא ןרָאפעגמורַא

 ,עקירּפַא םורד טכוזַאב ערעדנַא ןשיװצ ןוא ,טלעוו רערָאג רעד

 .ליזַארב ןוא עניטנעגרַא

 -ניילק רעד ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד ןרָאװעג .ב זיא 1928 טניז

 9 ןבירשעג טָאה רע רעכלעוו רַאפ שזדָאל ןיא 'טררא' טניב-טסנוק

 -מיטסקלָאפ רעד בילוצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע .ןעמַארגָארּפ

 טניז .סעיציזָאּפמָאק ענייז ןופ טײקשידָאלעמ ןוא תוטשּפ ,טייקכעל

 .ב זיא ךָאנרעד .'טררא' ןופ רָאטקערידטימ ַא ןעוועג .ב זיִא 9

 ,סרעטַאעט ערעדנַא ענעדיישרַאפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 םייב עידוטס-רעטַאעט עשידיי יד טָאה 1922 רַאורבעפ ןיא

 טימ "ישילשה ןימינב תועסמ , טריפעגפיוא "רימזה , רעשזדָאל

 | ,קיזומ ס'.ב

 וװָאקרוט סַאנָאי טביירש ןטעטיױויטקַא עקידרעטעּפש ענייז ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיע

 רעטַאעט-לעּפמיג רעגרעבמעל ןיא ןטירטפיוא ערעזדנוא תעב;ג

 ןעוו ,גנַאל טייצ ַא ןטעברַא וצ םיא טימ ןעמוקעגסיוא רימ זיא

2725 

 רע טַאע מט ןשירדיי

 ןעוועג ןַאמלעגייב זיא ,טגירקעג ךיז טָאה לעּפמיג רעדירב יד

 עכעלסעגרַאפמוא .רעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל םנופ רַאשזיריד

 -רָאד עניימ וצ ןפַאשעג רע טָאה סעיצַארטסוליא עשילַאקיזומ

 סַאטיוװעל ןוא ידנַאטשפיואי םרופיצ .רד ןופ ןעגנוריפפיוא עקיט

 סעיציזַאּפמָאק עלעניגירָא ,עקיטכערּפ ענייז ןופ ךס ַא .ילייטרואי

 -רַאּפ יז ןענייז םורַא ױזַא ןוא ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ ןענייז

 ןפַאטעג רע טָאה גירק ןטצעל ןרַאפ ץרוק .ןעגנַאגעג ןרָאל

 -ַאקירּפַא ידי עידעמָאק רעשילַאקיזמ רעד וצ קיזומ עלעניגירָא

 ךיוא טָאה רע .ןבירשעגנָא טָאה ווָאקרוט קחצי סָאװ ,יעז רענ

 ןיא טריגיריד גירק-(טלעוו ןטייווצ) ןטצעל םנופ ךָארבסיוא ןרַאפ

 סָאװ ,יתימלושי סנדַאפדלָאג רעטַאעט-ײששטשָאווָאני רעװעשרַאוו

 ."טריפעגפיוא סָאו ווָאקרוט טנומגיז

 -נײרּפַאב טנעָאנ רָאג ןעוועג זיא רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ןעגנוימַאב עלַא טכַאמעג טָאה רע זַא ,רעביא טיג ,ב טימ סעד

 ןעוו .עקירעמַא ןייק ןרירגימע ןוא ןליױּפ ןופ ךיז ןעװעטַארוצסיױרַא

 -עטניא יד ןיא ,ןליוּפ ןיא ןעמוקעג עקירעמַא ןופ זיא גייווצרעבליז

 טכענ ןוא געט .ב טָאה ,1928 ןיא 'ןָאקיסקעל רעטַאעט' ןופ ןסעד

 טרָאד עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןטייקכעלגעמ יד טריטוקסיד םיא טימ

 וצ טשרע טפָאהעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטעברַא וצ

 "עד יד בילוצ ,רעבָא ןענייז ןעגנוימַאב יד .'טנעה ענייז ןריפעצ'
 ,גלָאפרעד ןָא ןעוועג ,ןעגנוגנידַאב-עינוי עקיטלָאמ

 :יוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ וווָאקרוט סַאנָאי

 ַאב רעשיּפיט ַא ןעוועג ןַאמלעגייב זיא ןבעל-טַאווירּפ ןיא;

 יד ןיא רע טָאה ,רעטַאעט טימ טבעלעג טָאה רע םגה .עימעה

 -רַאפ ןוא ןענַארָאטסער ןיא ןציזוצּפָא טַאהעג ביל ןהעש עיירפ

 ןסעיווצ טנעלַאט ןייז טרטפעג םורַא יױזַא ןוא ,טַאקָאל-סגנולייוו

 ךעלטפַאשנדײל טָאה רע עכלעוו ,ןסָאריּפַאּפ ןוא סּפַאנש ,ןטרָאק

 ןטרָאק ןופ רעבַאהביל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .טצונַאב

 ןוא ןפָארט ןרעטיבי םנופ רעבָאהביל רערעסערג ַא ךָאנ רעבָא

 טלָאמעד רָאנ רע זיא ,טגָאזעג טָאה רע יו א .ןרעכױר ןופ

 ןײא ןשיוצ .ןעזעגסיוא ױזַא תמאב טָאהיס ןוא ...שירעפעש

 'עזמ יד ןכױהַאבי םיא טגעלפ ,ןטייוצ םעד ןוא סנַאעס-ןטרָאק

 ענייז ןביירשנַא עטעוורעס רענעריּפַאּפ ַא ףיא טגעלפ רע ןוא

 -לוּפמיא ןוא ןגָארטעצ ןעוועג קידנעטש זיא רע .סעיציזָאּפמָאק

 -ַאכ ןטוג ַא רעיז טימ שטנעמ ַא ןעוועג רע זיא יברעד .ויס

 רעבָא רע טָאה תולווע ןייק .רבח רעקיצרַאה א טא רעטקַאר

 -רַאפ טשינ לָאמנײק רע טגעלפ סָאד .ןָארטרַאפ טנעקעג טשינ
 ."ןגיױוש

 סָאװ ,ירוּפָאּפ -ןדָאפדלָאג ערעסערג ַא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .ב

 ישג טעטכינרַאפ ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז עלַא יו ,אמתסמ זיא

 ןסיוורעד ירוּפָאּפ-ןדַאפדלָאג רעד טָא ןגעוו .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװ

 -ַאפ-ןטסיטרַא רעװעשרַאװ ןופ ווירב ַא ןופ עיּפָאק ַא ךרוד ךיז רימ

 וװיכרַא ןיא ךיז טניפעג ווירב רעד) םיא וצ 1939 ינוי 19 ןופ ןייר

 זַא ;טגָאעג .א .צ טרעװ .ב וצ רעפטנע םעד ןיא .(?ָאװיײ, ןופ
 זיא סע

 ןוויטָאמ-ןדַאפדלָאג ףיא טיובעג ,קרעוװ לעניגירַא ןייק טינג

 -ךלָאג ייב ןענייז ייז יו טקתּפ רעדיל 40 רעכעה טיג ריא רָאנ

 -רָאפ ןייק טינ ןענייז ייז ןופ לייט עסיױרג ַא רעבָא ,ןענעדַאּפ

 רעביא טייג ןוא ןטימ ןיא ןוגינ א רעביא טסייר ריא .עטקידנע

 -דלָאג סָאװ סָאד יו רעקיניױו ריא טיג םורַא ױזַא .ןרעדנַא ןַא וצ

 ,רעכיילג ןעוועג ןיוש טלָאװ סע .ץזָאלעגרעביא טָאה ןיילַא ןדַאפ

 א סעידָאלעמ ליפיוזַא טינ ןעמענ וצ ,גנוניימ רעזדנוא טױל

 קרעוו לעניגירַא ןַא סעּפע ןפַאש רעדָא ,טײהדעצנַאג ייז ןטעברַאַאב
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 דנַאב םישודהק

 יד טַאהעג טינ ןבָאה רימ .ןדַאפדלָאג ןופ ןוויטָאמ ףױא ראנ
 ,טריטנעמורטסניא זיא ךַאז יד יו יונעג ןקוקוצכרוד טייקכעלגעונ

 -רַאּפ עקיצנייא ןופ ןוא ,רוטיטרַאּפ ַא טלעפ סע סָאװ םעד בילוצ

 -נעמורטסניא רעד ןגעוו דליב ַא ןפַאש וצ רעווש ךיז זיא סעיט
 ןעױא יד רַאפ ןבָאה ןטלָאװ רימ ןעו טלָאמעד יו ,עיצַאט
 ןטנעמורטסניא יד זַא ,ןעניימ רימ .ןעמַאװצ סעיטרַאּפ עלַא
 טיול .ןרָאװעג טצונעגסיוא סָאמ רעקידנגונעג ַא ןיא טינ ןעניז
 רעטסעקרַא ןופ לעטשנעמַאװצ רעד ךױא זיא גנוניימ רעזדנוא
 ןעמ זיא רעטַאעט ןשידיי ןיא שטָאכ ,טסַאּפעגוצ ןצנַאג ןיא טינ
 טפרַאדעג טלָאװימ .לעטשנעמַאזצ ַאזַא טימ ןליפש וצ טניווועג
 -עב ַא ןפַאשעג טלָאװ סָאװ ,רעטסעקרָא-ךיירטש ןלופ ַא ןבעג
 .רעטסעקרָא ןיא טכיוועגכיילג רעס

 זיאיס .ןעגנוקרעמַאב עניימעגלַא ,ךיז טייטשרַאּפ ,ןענייז סָאד
 ץנַאג ירוּפָאּפ רעיא טגנילק רעטסעקרָא ןיא זַא ,ךעלגעמ רטייז
 רימ .ןליפש סע ןעמ ןָאק ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןוא ,טוג
 זדנוא ,ןקורד םוצ טינ וליפַא בױא ןטעבעג רעיז ךייא ןטלָאװ
 .ײוװיכרַא-רעטַאעט רעזדנוא רַאּפ ירוּפָאפ יד ןריּפָאק וצ ןביולרעד
 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.ב ןגעוו ןוא

 זיא ,המחלמ-טלעוו עטייוצ יד ןכָארבעגסױא זיאיס ןעוו
 טעינ .שזדָאל טָאטּש-סייה ןייז ןיא ןרָאפעגקירוצ ןַאמלעגייב
 ןיא טכַאמעגכרוד טָאה רע סָאװ ,לױרג ןצנַאג ןפיא טקוקעג
 -ַאעט ןפיוא קיטעט ןעוועג טרָאד ךיוא רע זיא ,ָאטעג רעשזדָאל
 ,'טרראי םענעזעוועג םנופ רָאיטקַא ןטימ ןעמַאװצ .טיבעג-רעט
 -ויילק ַא ןפַאשעג ָאטעג ןקיטרָאד םניא רע טָאה ,רעווַאלופ השמ
 ןפַאשעג סַארגָארּפ ןדעי וצ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רעטַאעט-טסנוק
 סיא ןבָאה סע זַא ,רַאבטכורפ יױזַא ןעוועג זיא רע .קיזמ עיינ
 ןַאמלעגייב טָאה ,סעיציזָאּפמָאק ענייז רַאפ ןטסקעט טלעפרַאפ
 .ןבירשעגנָא ןילַא ןטסקעט רעקילדנעצ

 יָאל עּפווג רעטצעל רעד וצ טרעהעג טָאה ןַאמלעגייב דוד
 ןיא ןרָאװעג טריפעגסיורַא ָאטעג ןופ ןעניז סָאו דיי רעשזד
 יד ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה רע .םישטנעיווסָא רעגַאל-טיוט
 ענייז עֶלַא ןוא (רעלדיפ רעטוג ַא ןעועג ךױא זיא רע) לדיפ
 ךששמ ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ
 טפַאשרַאּפ םישטנעיוװשַָא ןיא ךיא טָאה רע .ןרָאי עגנַאל ןופ
 ַא עבטב קידנעייז .עטּפשמרַאפ-טיופ םוצ יד ןופ ליפ דיירפ
 -רעביא טעוו רע זַא ,טביולגעג ץלַא רע טָאה ,טסימיטּפָא רעסיורג
 טרעהעג ךעלטייד ןיוש טָאה ןעמ זַא ,וצרעד ךָאנ .המחלמ יד ןבעל
 עקַאט ןענייז ןסור יד .עירעליטרַא רעשיסור רעד ןופ ןסיש סָאד
 יד טבעלרעד טשינ טָאה ןַאמלעגייב רעבָא ,טנעָאנ ןעוועג ןיוש
 רעשיטעיוָאס רעד ןופ שרַאמנײרַא ןרַאפ ץרוק .גנוײרּפַאב
 -ָאּפמָאק רעשידיי רעסיורג רעד זיא םישטנעיווסָא ןייק ימרַא
 -רַאמ ַא טימ ןעמוקעגמוא ןַאמלעגייב דוד רָאשזיריד ןוא רָאטיז
 ."טיוט רעריט

 .רעלטיה ןופ רעטעװעטַארעג ַא ,רעװַאלוּפ השמ רָאיטקַא רעד

 :"ָאטעג א זיא ןעוועג , ךוב ןייז ןיא טביירש .,םונהינ

 ןדעי (ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא) ןליפש ןבױהעגנָא ןבָאה רימי

 ,רָאכ ַא ,ןשטנעמ ןצכַא ןופ ןענַאטשַאב זיא לבמַאסנַא רעד .גָאט

 ןירערעל-ץנַאט רעטנַאקַאב רעד ןופ טריפעגנָא ,עּפורג-ץנַאט ַא

 -נעט יד ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא טייצ עסיוועג ַא .ַאקסווָאקורק

 יד ןיא ןעוועג זיא גנוטייל עשילַאקיזװמ יד .שורק ַאניז ןירעצ

 זיא רעטַאעט ןופ רעסישזער רעד  ןַאמלגייב דוד ןופ טנעה

 .ץרַאוזע סחנפ ןעוועג זיא רעלָאמ רעד .רעווַאלוּפ השמ ןעוועג
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 טלדנַאוורַאּפ רעטעּפש זיא יירד ַאקצעיװַארק ףיוא רעטַאעט סָאד

 םייב ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיאיס .זיוה-רוטלוק ַא ןיא ןרָאוװעג

 גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא רעשינָאפמיס ַא זיוה-ךוטלוק

 רעשזדָאל רעד ןופ טנעגיריד רעד ןטנעגיריד עטנַאקַאב ייווצ ןופ

 ,ןַאמלגיב דוד ןוא רעדיר רָאדָאעט רָאסעּפָארּפ עינָאמרַאהליפ

 ןעינָאפמיס םוצ .רעטַאעט ןשידיי ןופ טנעגיריד רעקירָאיגנַאל

 עטוג רעיײז ןַאמ קיצרעפ ןוא ריפ טרעהעג ןבָאה רעטסעקרָא
 דוד טריגיריד טָאה קיזמ עכעלמיטסקלָאפ עשידיי .רעקיזומ

 "סקלָאפ ענייז טימ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע ןַאמלגייב

 ןיא טעברַאעג טייצ עגנַאל ַא טָאה רע .ןעגנופַאע עכעלמיט

 ענייז .םרעטַאעט-יווער ערעדנַא ןיא ןוא רעטַאעט-יטַארַארַאי

 דוד .טלעװ רעטיירב רעד ןיא ןעגנוזעג ןרעוו סעיציזָאֿפמָאק

 ."1944 טסוגױא ןיא ,ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמלגייב

 ,ש טָאה .ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל , ךֹוב ןייז ןיא

 ןופ עקינייא :.ב ןופ רעדיל עכעלטע טכעלטנפערַאפ יקסניגרעשטַאק

 ךיוא טָאה רע עכלעוו וצ ןוא ןבירשעג ןײלַא טָאה .ב עכלעוו ,ייו

 -עג זילב טָאה רע עכלעוו וצ ערעדנַא ןוא סעידָאלעמ טסַאפרַאפ

 ,(קיזומ ןוא טסקעט ס'.ב) "דיל-רענייגיצ , :יוװ ,סעיציזָאּפמָאק ןפַאש

 ןיא ָאטעג ןופ חטש ןפיא, :וצרעד טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק
 -מורַא ןַא ןיא ןענופעג טייצ עסיוועג ַא ךיוא ךיז ןבָאה ,שזדָאל

 עכלעוו ,(ָאטעג ַא ןיא ָאטעג ַא) רענייגיצ עּפורג ערעסערג ַא גנומַאצ
 ןוא טסקעט) "לדיל שידיי ַא, :"ןרָאװעג ןסָאשעגסיױא ךָאנרעד ןענייז
 -מָאק רעטנַאקַאב רעד , :וצרעד טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק ,(קיזופ

 ,ןַאמלגייב דוד ,םינוגינ רעשידיי רעטרעדנוה ןופ רעפעש .,ךָאטיזָאּפ

 טינ טייקיטעט עשירעפעש ןייז ָאטעג רעשזדָאל ןיא ךיוא טָא!

 ,םינוגינ עיינ רעקילדנעצ ןפַאשעג רע טָאה ָאד ךיוא .ןסירעגרעביא

 .ןבירשעג ןײלַא סע ןטסקעט עקירעהעג ןייק קידנבָאה טינ ןוא

 םיא טריפ ןעמ זַא ,קידנעניימ ,ןדיי ערעדנַא עלַא יװ ,ןַאמלגייב
 טָאה ,טרָא ןטייוצ ַא ןיא ָאטעג רעשודָאל רעד ןופ סױרַא זיולב
 טנערברַאפ םעד טימ זיא ןוא קרעוװ ענייז עלַא ךיז טימ ןעמונעגסימ

 ףיוא ןעילג ןדמַאז , :?עקנילבערט ןופ סנוויױאיזַאג יד ןיא ןּױָאװעג

 (ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןַאמלָאװ .א ןופ טסקעט) "ןוז רע

 ןיא ןפַאשעג ,שטיװָאמיכַאָאא .י ןופ טסקעט) "ןקלָאװ רעניילק ,

 טלגיּפש , :(קיזומ ןוא טסקעט) "ןרָאי-רעדניק ,, ,(ָאטעג רעשזדָאל רעד
 ןפַאשעג ,שטיװָאמיכַאָאי .י ןופ טסקעט) 'ןוז יד ביוש ףיוא ךיי
 ןופ טסקעט) "דעלעגייא יד וצ ךַאמ, :(ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא
 ןייק טינ, אָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןפַאשעג ,לעגיּפש והיעשי
 -שג ,לעגיּפש והיעשי ןופ טסקעט) "ןעלדנַאמ ןייק טינ ,סעקניזָאר
 "זַאקװַאק ןיא ,ָאטעג ןיא בעל ךיא, :(ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןפַאש
 -יינש סָאד , ;(ָאטעג רעלװַאש ןיא ןפַאשעג ,ןיטייח הנח ןופ טסקעט)
 .(ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןפַאשעג ,יקסווָאנַאי .ש ןופ טסקעט) "לרעד

 ןופ סעיציזָאּפמָאק יד טקורדעגּפָא ךיוא ןענייז ךוב ןבלעז ןיא

 ,"ןקלָאװ רעניילק , ,"ןוז רעד ףיוא ןעילג ןדמַאז , ,"דיל רענייגיצ ,

 ךַאמ , ,"ןעלדנַאמ ןייק טינ ,סעקניזָאר ןייק טינ, ,"ןרָאי-רעדניק ;

 סָאד , ,"זַאקװַאק ןיא ,ָאטעג ןיא בעל ךיא , ,"ךעלעגייא יד וצ
 ."לרעדיינש

 ןופ ןַאמרעדָאפ עשזדנַא ןירעליּפשיוש עטנַאקַאב יד ,יורפ ס'.ב

 -מוא רעירפ ךָאנ זיא ,החּפשמיןייטשנייפ רעשירָאיטקַא רעטלַא רעד
 רעטבַאגַאב א ,קעיניּפ ,ןוז רעקיצנייא רעייז .ןרָאװעג טכַאױבעג
 ךיז טָאה ,המחלמ יד טבעלעגרעביא טרָאד ,דנַאלסור ןייק רעקיזומ
 .עקירעמַא ןייק טעװעטָארעג

 ,161 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי ויג , רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 .וז ,1948 ,קרָאי וינ , ןרעגַאל ןוא ָאטעג ןופ רעדיל , --- יקסניגרעשטַאק .ש
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,388 ,378 ,377 ,374 ,370 ,171 ,132:33 ,93 ,92 ,86 ,68 ,60'61 .3 
.400 ,7 

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- ָאקרוט סַאנַאי
 ,47'44 .זז

 ,45'44 .וז ,1963 ,ביבא לת ,'ָאטעג א זיא ןעװעג , -- רעװַאלופ השמ

 לעשַאר ,רענרעב

 (סיצצג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1907 .בלג)

 .עינעמור ,ַאליאַארב ןיא 1907 ןריובעג

 -רעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא עשידיי -- ןרעטלע
 ,גנויצרעד עטוג ַא ןעמוקַאב .ןרָאטקעריד
 ריא רעטנוא ןליּפש ןביוהעגנָא 1920 ןיא

 -ָאי טיול .עינעמור ןיא עיצקעריד סרעטָאפ

 ,קיעפ רעייז ןעוועג יז זיא ,ווָאקרוט סָאנ

 ןייש ַא ,רוגיפ עוויטַאטנעזערּפער ַא טַאהעג
 -עגרעטנוא ןוא ,ןח ךס ַא ןוא םינּפ לדייא

 ןיא רעטָאפ ריא ייב קידנעייז ךָאנ ,ןסקַאוו

 םוצ גנוגיינ ַא ןזיוועגסיור;} יז טַײה ,עּפודט

 ןעוועג ריא ןענייז סע .רַאוטרעּפער ןשיטייל ןוא רעטַאעט ןרעסעב

 טריפעגפיוא טָאה רעטָאפ ריא סָאװ ,ןסעיּפ עקיליב יד רעדיוורעד

 ףיוא ןבעלסיוא ןענָאק וצ ךיז טבערטשעג טָאה יז ןוא ,עינעמור ןיא

 סָאװ וצ רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןסעיּפ ןוא ןלָאר ןיא עניב רעד

 -טע ןענעק סָאד ,טײקנזעלַאב .ץנעגילעטניא ריא ןגיוצעג טָאה סע
 .המכח טיִמ ןקנָאשַאב ןייז סָאד ןוא ןכַארּפש עכעל

 רעשידיי רעד ףיוא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ריא זיא 1924 ןיא

 ןיא טכַארברַאפ טייצ עיירפ עצנַאג יד טָאה יז ןוא ,ןיוו ןיא עניב

 רעד ןופ טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג ,סרעטַאעט עשטייד עקיטרָאד יד

 רעליּפשיוש רעניו עטנכייצעגסיוא יד ןופ טנרעלעג ךס ַא ,עניב

 -רעביא ןבערטש ריא טקרַאטשרַאפ ןוא רַאוטרעּפער רעייז ןופ ןוא

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןליּפש ַאזַא ןעמעניצ

 זירַאּפ ןיא עּפורט סרעטָאפ ריא טימ טליּפשעג יז טָאה 1925 ןיא

 ,רוטלוק-רעטַאעט רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד טימ טנעקַאב ךיז ןוא

 ףיוא ןטיז:רעטַאעט עטוג יד ןעמענוצרעבירַא עיציבמַא ריא ןוא

 ןיא .ןרָאװעג טקרַאטשעג רעמ ךָאנ ריא ייב זיא עניב רעשידיי רעד

 -ַאעט-'ןָאיליװַאּפ רענָאדנָאל ןיא רעטָאפ ריא טימ יז טליּפש 9

 ,עגיר ןיא ןָאזעס ַא ,יקסװַאלסַאז ףלָאדור טימ עטיל ןיא ךָאנרעד ,רעט
 .וָאקרוט טנומגיז ןוא שטינור ּפיסֶא טימ ענווָאק ןיא רעדיוװ ןוא

 :רעיימ סירָאמ טביירש ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 טנרעלעג טָאה יז זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק רעגרעב לעשַאר ףיואי

 רעטָאפ ריא טימ ןעמַאװצ טליּפשעג טָאה יז .ָאדנַאל ןיא ןליּפש

 טליפשעג .רעליּפשיױש-רעטקַארַאכ רעקיעפ ַא ,רעגרעב ןָאעל

 עריא זיא טשרעוצ .ןיקסווַאלסַאז טימ ןלָאר עטשרע יז טָאה

 יו ןעזעגסיוא טָאה סע .קיר וצ ,שיטַאמגעלפ ןעוועג ןליפש

 ךיא .ירעליּפשטימ ַא טָאטשנָא ןץרעישוצ ַא ןעוועג טלָאװ יז

 .טנרעלעג טָאה יז ןוא ,ורסח סעד ףיױוא טגיײצעגנָא ריא בָאה

 ?עשַארי :ןביירש וצ ןטייקכעלגעמ טַאהעג ןיוש ךיא בָאה םעדכָאנ

 יד ,ַאשַאמ סלַא ןייש ןוא קיצרַאה טליששעג טָאה רעגרעב

 ענעצס יד .יקנַאדעגי סוועערדנַא ןיא רעטסעווש עקיצרעהמרַאב

 -נעשזרעק ןטרעדורעצ םעד ןקױרַאב וצ טכוז יז רעכלעוו ןיא

 יא הרובד הנח עטתנתוחמ יד סלַא טליפשעג יז טָאה לופטכַארּפי

 רָאנ ,שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג יז זיא רָאנ טינ .יוינעּפמעטסי
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 סלַא ןעועג ךיוא יז זיא טוג רעיזי .ילַאטנעמונַאמ רַאגָאז

 -עגסיױרַא טָאה יז .ירעיורט ןייז ןופ רעגניז רעדי ןיא יענײשי

 -רַאנדיײשרַאפ ןעגנערבוצסיורַא טייקיעפ טציזאב יד זַא ,טגייצ

 ."רעטקַארַאכ ןלעטשרָאפ ןיא טייקיט

 יָאק ןיא יו ,ןטערעּפָא ןיא ןלָאר:טּפױה יד טליּפשעג טָאה .ב

 טַאהעג יז טָאה גלָאפרעד ןרעדנוזַאב ַא .סעמַארד ןיא ןוא סעידעמ

 .רָאדָאפ ןופ "לזיימ-ןכריק , עידעמָאק רעד ןיא
 -גיז ןופ ר'א ,סיפענעב ריא ֹוצ ,יז זיא 1924 רַאורבעפ 8 םעד

 עידעמָאק רעד ןיא 'ַאלעטס' סלַא ןטָארטעגפיױא .,ווָאקרוט טנומ

 .יַאטיק .מ ןופ טצעזרעביא ,ץרַאװש .א ןופ 'שוק רעטשרע ןיימ'

 עשידיי עקיטרָא יד טָאה ענווָאק ןיא טנוװָא-רש םעד טָא וצ

 .ןעלקיטרַא עלעיצעּפס טעמדיוװעג ריא עסערפ

 :טביירש 'טַאלבסקלָאפ' ןיא סקול

 עקידנעיירפרעד ַא קפס םוש ילב זיא רעגרעב לעשַאר;

 ַא דנַאל ַא ןיא ןריובעג .עניב רעשידיי רעד ףיוא גנוניישרעד

 ןזעידיי ןרַאפ ןייטשטנורג םעז טגיילעג טָאה ןדַאפדלָאג ואוו

 "נָא ןעוועג זיא סָאװ ,זױה ַא ןיא ןגיױצרעד ,(עינעמור) רעטַאעט

 .עגנייא טנגוי רעד ןיא ןיוע יז טָאה ,טפול-רעטַאעט טימ טליפעג

 טייקנבעגרעביא ןוא עביל עיצרָאּפ עקידנגונעג ַא ךיז ןיא טפַאז

 .טרָאװ ןשירעלטסניק ןשידיי םוצ ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ

 וצ ןעוועג זיא רוטַאנ יד) ןקנָאשַאב רעגרעב לעשַאר זיא םעדצוח

 ןָא ,תולעמ ךס ַא טימ (קיצרַאהטיײרב טא ביל סרעדנוזַאב ריא

 -ֵקַא עכיירגלָאפדעד עטוג ַא ןרעװ וצ רעווש זיא סע עכלעוו

 םיטוע עקידנגנילק-שילַאקיזװמ ,ענייש ַא טגָאמרַאפ יז :עסירעט

 -רַאה ןטושּפ ,םענייפ ַא טציזַאב ,עיצקיז רעטנכייצעגסיוא ןַא טימ

 ןרעדנוזַאב ַא שידיי ןרָאלק םענייש ריא וצ טיג סָאװ ,ןָאט ןקיצ

 ,טייקשירפ רעכעלטנגוי טימ טצָארּפש ;טייקשילַאקיחמ ןוא ןח

 -רעּפרעק רענייש ןוא טיײקזעיצַארג טימ טצנַאלג ,טייקידעבעל

 -ןייא ױזַא יז זיא םעלַא םעד וצ ןוא .טייקכעלרעסיוא רעכעל

 -ןייא ריא ןיא קידוועליּפשע ױזַא .ליפשש ןיא ךעלדיטַאנ ןוא ךַאפ

 -קעפע עכעלרעסיוא ןיא ןטלַאהעגנייא ןוא טײקוויַאנ רענעריובעג

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןיירַא יז טגנירד קידנליו טשינ זַא ןט

 עריא קנַאד ַא רָאנ טינ יז טכיירגרעד ץלַא סָאד ןֹוא .רעישעוצ

 ,טייצ רעדעי וצ תושר ריא ןיא ןעייטש סָאוו ,ןעלטימ עכעלריטַאנ

 טָאה יז סָאװ ,לוש-רעטַאעט רעגנערטש רעד קנַאד ַא ךיוא רַאנ

 .עטנעצ רעטאעט עסיורג ןיא ןסָאנעג

 קידנליפשש ןעז וצ רעדיוו חור-תחנ ַא ןייז סיועג טעוװו סע

 'וק םעד סעלָאר-ץנַאלג עריא ןופ רענייא ןיא רעגרעב לעשַאר

 יד ףױא ,םיפענעב ריא ןופ גָאט ןיא ,קיטשרענָאד ןקידנעמ

 עריא ןעמענרַאפ וצ ןוא ,רעטַאעט ןשידיי טעיינ ןופ רעטערב

 -וניד יד ןעגנערבוצסיורַא חכב ןענייו סָאוו ,רענעמ עכייו-ץרַאה

 ."ןסשטיינק-המזענ ןוא ןסנַאוינ-המשנ עטס

 :טביירש 'עמיטש עשידיא יד' ןיא לקיטרַא ןייז ןיא .ז ןוא

 "ידי רעד ףיוא גנוניישרעד ענייש ַא זיא רעגרעב לעשַאר}|

 ןיווש .תולעמ עשינעצס ליפ רעייז טימ ןיטסיטרַא ןַא ,עניב רעש

 -מיא עטנכייצעגסיוא ןַא ףקנַאשַאב ךייר יז טָאה ןיילַא רוטַאנ יד

 ןיא ךַארּפש עקידנלטרעצ עביל ַא ,טייקכעלרעסיוא עקידנרינַאּפ

 -טכייל ,עיצקיד רעטסרָאלק רעקיסַאלקטשרע טימ גנוקינייארַאפ

 -סערַאוו ,רעקיצרַאה ןוא ןַאגרָא-םיטש רעניע רעקידנרילודָאמ

 פינ ןירעליפשיש ַא זיא רעגרעב לעשַאר .ָאט רעטכיו

 עטצעל סָאד .לוש-רעטַאעט טימ ךיוא רָאנ ,טנעלַאט טימ זיולב

 טייקטריניפַאר ןוא טייקנייפ רעד ןיא קורדסיוא סוצ טלוב טמיק
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 דנ ַאב םישודהדח

 ןוא טייקידונח ,טייקטכייל ןוא טייקכעלריטַאנ .ליפש ריא ןופ
 ןענייז סָאד -- טייקשירעפיטש ןוא טייקידוועליּפש ,טייקזעיצַארג
 ליפוע סרעגרעב לעשַאר ןופ םינמיס-רקיע עששיטסירעטקַארַאכ יד
 יד ךיוא רעבָא .סיוא טשרקיע רעד ךיז טנכייצ יז עכלעוו טימ
 ןיטסיטרַא רעד ןופ טרעוו לָאר עשיטַאמַארד ,ערעפיט ,עטסנרע
 לעשַאר ןופ חכ-רקיע רעד .ןבעגעג ןוא טמערופעג לופטנַאלַאט
 יָאק רערעסעב רעד ךֹופ טיבעג ןפיוא ןגיל וצ טנייש רעגרעב
 ןורכז ןיא טצירקעגנייא ױזַא ךיז טָאה טסיזמוא טשינ ןוא עידעמ
 עריא ךיוא שינעכעדעג ןיא ןביילברַאפיס םגה) ילזיימ-ןכריקי ריא
 ןיא יַאנעלעהי ןיטשריפ יד יוװ ,סעיצַאערק עשיטַאמַארד ענייפ
 ,"(ירוכזיי
 ,1934 ןיא טליּפשעג ריא טימ טָאה רעכלעוו ,ווָאקרוט טנומגיז

 :טביירש
 לעשַאר -- רעטַאעט ןקיזָאד ןופ עסירעטקַא עטשרע ידי

 י'רעפ עשיטסיטרַא עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא -- רעגרעב

 טָאה יז ואוו ,זירַאּפ ןיא ךָאנ טנעקַאב יז בָאה ךיא .טייקכעלנעז

 ןעידיי-שינעמור ןטנַאקַאב םעד ,רעטָאפ ריא טימ טליפשעג

 ןשעיווצ ןופ טלייטעגסיוא ךיז יז טָאה ןַאד ןיוש .רעגרעב רָאיטקַא

 ןוא ץנעגילעטניא ,ץנַאגעלע ריא טימ ןרָאיטקַא ערעדנַא יד

 ןעמוקעג טייצ רעד טימ זיא יז .רעטַאעט םוצ גנויצַאב רעטסנרע

 ןוא רחוס-ץלָאה סענעעזעגנָא ןַא טימ טַאהעג-הנותח ,ענווָאק ןייק

 טבילַאב ןרָאװעג יז זיא ןכיג ןיא .ןירענווָאק ַא ןבילברַאפ זיא

 ןדעי ןפ רוגיפ עלַארטנעצ יד יװ םלוע רענווָאק םייב ךיוא

 -וַא יד ןעמונעגרעביא רעטעּפש ןוא וואורפ-רעטַאעט ןרעסעב

 | ."רעטַאעט ַא ןופ גנוריפ

 ;טביירש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ןפיט עטנַאסערעטניא יד וצ טרעהעג טָאה רעגרעב ?עשַאר,

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטלַאטשעג -ןעיורפ ןופ עירעלַאג רעד ןיא

 יע ַא ייב ןענייז סָאװ ,ןטפַאשנגיא ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה יז

 -יזע עטריטנעלַאט ַא ןעועג זיא יז .טײקנטלעז ַא ןירעליּפש

 עקידנצנעלג ַא ןוא ןירָאטקעריד-רעטַאעט עטוג ַא ,ןירעליפש

 -צעל רעד רַאפ ןופ רעטַאעט ןשידיי םעד ןיא ןירָאטַאזינַאגרָא

 -עליּפשיוש-ןעיורפ ןענעכערסיוא ןענָאק רימ .המחלמ-טלעוו רעט

 ןופ רעגניפ יד ףױא תולעמ עלַא יד טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ ,סניר

 לעשטַאר טָאה ןעיורפ עטלייצעג עקיזַאד יד ןשיווצ .טנַאה ןייאא

 .עטרע עטשרע יד ןופ ענייא ןעמוורַאּפ קפס םוש ילב רעגרעב

 ןעמוקעג רעבָא זיא ערעירַאק-עניב ריא ןיא ךורברעביא רעד

 ףוס ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא זיא יז ןיהואוו ,(עטיל) ענווַאק ןיא

 ַא ןיא ןטָארטעגפיא טרָאד זיא יז .רָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ

 גלָאפרעד ןסיורג רָאג ַא .רַאוטרעּפער ןשיעּפָאריײא םענרעדָאמ

 ןיא ילזיימ ןכריקי סרָאדאפ .ל ןיא טאהעג רעגרעב לעשַאר טָאה

 לָאר רעקיזָאד רעד טימ .לָארטּפױה יד טליּפשעג טָאה יז רעכלעוו

 רעצנַאג רעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג יו טָאה

 -ביל רעד ןרָאװעג ךיג זיא יז .ץנעגילעטניא רעשידיי רענווָאק

 עַלֲַא ןופ עיטַאּפמיס יד ןענואוועג ןוא םלוע רענווַאק ןופ גניל

 רעצרעה יד ןענואוועג טָאה ,ןירענעמור יד ,יז .םרעײג-רעטַאעט

 ןוא טרעגריבעגנייא ױזַא ךיז טָאה יז דיי עשיווטיל יד ןופ

 ךיז טרָאד ןסָאלשַאב טָאה יז זַא .ענווָאק ןיא טריזיטַאמילקַא

 .םייה ריא ןעיובסיוא

 ךיז לָאז יז שימַאניד וצ ןעוועג רעבָא זיא רעגרעב לעשַאר

 ריא ןירעליּפשישש סלַא גלָאפרעד ןזיולב ןטימ ןענעגונגַאב

 ןטעידיי םנופ ןירעבעג-ָאט יד ןרעוו וצ ןעוועג זיא עיציבמַא
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 -עג טשינ ריא ןבָאה עיגרענע ןוא טומ .ענווַאק ןיא רעטַאעט
 ךיוא יז טָאה ןטײקיעפ-עיצַאזינַאגרָא ןוא וויטַאיציניא ,טלעפ
 -רָאד רעד ןופ ןזיירק עלַא ןיא ןעגנויצַאב יד קנַאד ַא .טַאהעג
 ,ןּפינקוצנָא ןזיווַאב טָאה יז סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקיט
 םנופ ןָאנבױא ןופ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ךיג רָאג יז זיא
 .רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד

 רעטנעצ ןיא רעטַאעט ןייש ַא ןגנודעג טָאה רעגרעב לעשַאר

 ,עויט עטוג ַא טרישזַאגנַא ,(יזיוה סקלָאפי סָאד) טָאטש ןופ

 רעפאעט ריא טלעטשעגקעוװַא ןוא ןרעסישזער טכַארבעגּפָארַא

 -עגרעטנוא זחמ סע .ָאוינ ןשירעלטסניק ןקירעהעג ַא ףיױא

 ַא טליפשעג ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא ריא ייב זַא ,רעוו ןכַארטש

 "עמָאק ,קרעוו עניב עשיטַאמַארד ןופ רַאוטרעּפער םענעבילקעג

 קיטכיצ ץלַא סָאד ץא -- ןעגנוריפפיוא עשילַאקיזומ ןוא סעיד

 לעשַאר ט?יּפשעגוצ טָאה לזמ סָאד .שידיי םעניױש ַא ןיא ןוא

 ריא ןיא ןעמָארטש וצ ןביהעגנָא טָאה םלוע רעד ן'א רעגרעב

 ןוא ןירָאטקעריד יד רַאנ טשינ ןעוועג זיא יז ואוו ,רעטַאעט

 ןירעליפשיוש-טפיוה יד ךיוא רָאנ ,ירעטיײל עשירעלטסניק

 ךיז טָנה יז זַא ,ןרעוו ןבעגעגוצ ךָאנ ףרַאד חבש ריא וצ

 ,רטליפשיש עטסעב יד רעטַאעט ריא ןיא ןריששזַאגנַא וצ טימַאב

 טָאה יז .רעדנעל עשיטלַאב יד ןיא ןענפעג ךיז ןבָאה סָאװ

 -ַאעט עקיטרַא ענעדײשרַאפ יד ןפ טנגוי יד ןגיוצעגוצ ךיױא

 רעד .טליּפשעג ןבָאה רעטַאעט ןיא ריא ייב .סעידוטס-רעט

 -ןר פיסַא ,רָאיטקַא-םליפ ןוא'עניב רעשיסור רעטמירַאב-לָאמַא

 ,ידרע עיפָאס רעטַאעט רעגרוברעטעפ ןופ עסירעטקַא יד ,שטינ

 ,ץירפוק .מ ,יקסברעס ,שטיױוערוג ,םולבטָאר .י ןרָאיטקַא יד

 -ַארק ,בוש ,ןיוועל ,ןַאלֿפַאק ,רעזעלג ַאשַאי ,ַאאקסנַאשלָא ַאזָאר

 ףיױא טכַארבעגּפָארַא ךיא טָאה יז .ַאיא ןַאמרעדיינש .,יקסוועי

 -עטוט בקעי עינעמור ןופ רעסישזער ןטנַאקַאב םעד ןלָארטסַאג

 -עמַא יד ,ןרעּפלַאה הניד ,לַאט ידיס ,ווָאקרוט טנומגיז ,גרעבנער

 "נעטולב ַאנַאיד ,ןיסערק םירמ ,ןָאסבָאקיישזד רעדירב רענַאקיר

 ןופ גלָאפרעד רעד .ַאיא תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןוא דלעפ

 -רעב לעשַאר .ןַאזעס וצ ןָאזעס ןופ ןסקַאועג זיא רעטַאעט ריא

 ןטצעל ןרָאפ ןרָאי יד ןיא טָאה ירעטַאעט-זיוה- סקלָאפי סרעג

 -רןטלוק ןשידיי םניא לטיּפַאק ן'יש ַא ןבירשרַאפ גירק-טלעוו

 עשיערבעה ןוא עשידיי יד .םוטנדיי ןעעיווטיל סנופ ןבעל

 יד ןענעקַאב וצ בוח רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ענווָאק ןיא קוש

 -ַאטט ןשידיי םנופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ טנגיי עקידנוידוטש

 ףיֹוא ןבָאה רעליש יד יו ןקוק וצ תחנ ַא ןעוועג זיא סע .רעט

 ןשידיי סנופ ןעגנולעטשרָאפ יד טכוזַאב ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא

 וא רעשידיי רעד ןופ לרעּפ יד טימ טנעקַאב ךיז ןוא רעטַאעט

 עקירעבעל ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעכעלטלעוולַא

 רענווָאק יד .רעטַאעט ןשידיי םנופ רעטערב יד ףיוא גנולגיּפעּפַא

 ערעייז ןענערבוצטימ ךַאז עכעלריטַאנ ַא רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי

 ױזַא וא רעטַאעט ןשידיי סענופ ןעגנולעטשרָאפ יד ףיוא רעדניק

 .רעיױשוצ רוד םעיינ ַא םיא רַאפ טיירגעגוצ םורַא

 זױלב רָאנ טשינ רעהעג ןטסנידרַאפ סרעגרעב לעשַאר וצ
 רעטַאעט שידיי רעסעב ַא ןפַאשעג ענווָאק ןיא טָאה יז סָאװ ,סָאד
 ַא טימ רעלטסניק עשידיי ענעעזעגנָא ןיהַא טכַארבעגּפָארַא ןוא
 ענרעדָאמ ןוא עשיסַאלק-שידיי ןופ לַאװסױא ןקיטרַאנדישרַאפ
 רעד טימ ןענעקַאב וצ ייז ןויווַאב ךיוא טָאה יז סָאװ רָאנ ,ןסעיּפ
 -עקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד וצ זיב ץניווָארּפ רעשיווטיל רעצנַאג
 טָאה םורַא ױזַא ,בֹושי רעשידיי ַא טבעלעג טָאה סע ואוו ,ךעל
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 ןוא טרָאװ עשידיי ענייר סָאד ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ טקריוועגטימ יז
 .רעטַאעט עשידיי ערעטעב סָאד

 ןיא ןטירטפיוא-טסַאג סדלעפנעמולב ַאנַאיד ןוא עניימ תעב
 -סיוא לָאמ ןטשרע םוצ רימ זיא ,1936:1937 רָאי ןיא ענווָאק
 -ַאב בָאה ךיא .רעגרעב לעשַאר טימ ןטעברַאוצטימ ןעמוקעג

 ןַאד ,רעקיזָאד רעד ןופ עיגרנייט זיכוילפניזיסיואמוא יד ישרעדנואוו
 ןוא ויטַאיציניא טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,יורפ רעקירָאיײ 8
 טַאהעג ביל טָאה יז ןוא רעטַאעט טַאהעג ביל טָאה יז .ןלַאפנייא
 .עניב יד

 ַא טימ ענווָאק ןיא טַאהעג הנותח טָאה ועגועב לעשַאר
 ,קסוָאנָארַא -- החּפשמ רענעעזעגנָא ןַא רעיז ןופ ןַאמנגנוי
 ךעלקילג ַא טריפעג ןוא דניק ַא טַאהעג טָאה יז ןכלעוו טימ
 יד ןגָארקעג ביל טָאה לדיײמ עשינעמור סָאד .ןבעל-עילימַאּפ
 זיא ןוא ךַארּפע יד טנרעלעגסױא ךיז לענש ,דרע עשיווטיל
 ןופ גָאטרָאי םעד וצ .עקטָאירטַאּפ עשיווטיל עסױוג ַא ןרָאװעג
 עסיורג ןעמוקעגרָאפ דנַאל ןיא ןענייז טייקיגנעהּפָאמֹוא סעטיל
 ןיױװצסױרַא ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רעגרעב לעשַאר .ןעגנורעייפ
 טיירגעג ךיז טָאה יז .דנַאלמיײה יינ ריא וצ טייקנדנובעגוצ ריא
 עששיווטיל ַא רעטַאעט-יזיוה סקלָאפי ןיא ךיז ייב ןריפוצפיוא
 וצ ךָאז יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה יז ,עסעיפ עשיטָאירטַאּפ
 תחנ רַאפ טניישעג ששממ טָאה רעגרעב לעשַאר .ןויסישזער
 עשזָאל רעד ןיא יז טָאה גנולעטשרָאפ רעכעלרעייפ רעד ףיוא ןעוו
 ןוא ךריק רעד ןופ טפיוה םעד ,ןרָאטסינימ עשיווטיל ןציז ןעזעג
 -לעזעג רערעכעה רעשיוװטיל רעד ןופ רעיטשרָאּפ ערעדנַא
 סע ןעוו ןרערט זיב טרירעג ןעוועג זיא רעגרעב לעשַאר .טּפַאש
 .ײןעגנוסירגַאב יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 קיטנעק ךיוא זיא רעטַאעט רעסעב וצ סערעטניא ןסיורג ריא
 1928 רעבמעצעד ןיא טָאה ווָאקרוט טנומגיז ןעוו סָאװ ,טקַאפ ןופ
 ןופ גנוטעברַאַאב ספרָאדנעשַא לארשי גרעבמעל ןיא טריפעגפיוא

 -ירַא ענוװַאק ןופ ןעמוקעג לעיצעפס .ב זיא ,'תימלוש' סנדַאפדלָאג
 ,גנוריפפיוא יד ןיהַא ןריפרעב

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוו ןוא

 ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה קלָאפ ןשיוװטיל ןופ טייהרעמ ידי
 .לגנַארעג טלעו סענופ געט עקידלרוג יד ןיא ןעמַאזקע םעד
 -עג ןרָאי רעטרעדנוה טָאה סָאװ ,קלָאפ עניילק עקיזָאד סָאד
 ןופ ךעמ ןיא טָאה ,םישזער ןשירַאצ ןלַאטורב ןרעטנוא טכַאמש
 ענעגייא יד ןסעגרַאּפ לענש טייקידנעטשטסבלעז רעקירָאי-20 ןייז
 יד ךיז טָאה עטיל .דָאירעּפ-סגנופַאלקשרַאפ ןגנַאל ןתעב ןדייל
 רעפַאלקשרַאפ-רעקלעפ עיינ יד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג עטשרע
 טָאה קלָאּפ ןשיוטיל ןופ טייהרעמ יד .רעדרעמ-רעקלעפ ןוא
 -כערפ סָאד ןכיירטסוצס וא ןשטייד יד ןפלָאהעגוצ רָאנ טשינ
 -ײטַאב ויטקַא ךיז ןײלַא רָאנ ,םוטנדיי שיווטיל :לטיּפַאק עקיט
 עקיזָאד יד .גנוטָארסיױא-ןדיי רעד ןיא ,תוטיחש-ןדיי יז ןיא טקיל
 יד ןיא ןוא דנַאל ןגייא רעייז ןיא ןָאטעגּפָא ייז ןבָאה יטעברַאי
 ןבָאה ןענָאילַאטַאב עלעיצעּפס ערעייז ואוו ,רעדנעל עקידתונכש
 עועידיי עצנַאג דרע רעד ןופ טשיױועגּפָא טולב ןוא רעייפ ןיא
 | | .תוליהק

 רענווָאק םענופ סעיצַאטרָאּפעד יד תעב זיא רעגרעב לעשַאר
 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשישטייד ַא ןיא ןרָאוועג טקישרַאּפ ָאטעג
 ךיוא טָאה יז .דניק טבילעג-סייה ,ןיילק ריא ןרָאלרַאפ טָאה יז
 ."ןבעל גנוי .קידנגָאװצ-ליפ ,ןגייא ריא ןרָאלרַאּפ

 ,201 .ז ,דנאב רעטשרט ,1931 ,קרָאי וינ ,"רצטאטט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל

 ,1924 רַאורבעּפ 6 ,ענװַאק ,,טַאלבסקלַאפ , ,רעגרעב לעשאר -- סקול
 ,1934 רַאורבעפ 6 ,ענװָאק ,,עמיטש עשידיא יד , ,רעגרעב לעשאר -- .ז

 -טקלָאפ , ,רעגרעב לעשַאר ןופ גנולעטשרָאפ-רײשּפָא עכײרגלַאפרעד --- יבאקאי
 .1234 רַאורבעפ 13 ,ענװָאק , טַאלב

 ,311 .ז ,1942 ןָאדנָאל , ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיי , --- רעיימ סיררָאמ

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי

 | ,31319 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 ,450 ,352 ,337 .זז

 ףלָאדַא ,ןַאמרעב

 סיצַאנ יד ןופ ןגרק -- 1872 רעבמעװָאנ 27 .בעג

 ןיא 1812 רעבמעווָאנ 27 ןריובעג

 .רעדיינש ַא -- רעטָאפ ןלױּפ ,עשרַאװ
 םלַא .לושיסלד:ַאה-קיטנוז ַא טקידנעעג

 יָאגַאניס רעשטייד רעד ןי'א ןעגנוזעג לגניי

 -רעבירַא טרָאד ןופ ןוא עקצַאמָאלט ףיוא עג

 ןדַאפדלָאג םהרבַא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעג

 רעכ -רעדניק ןיא ןַאמצנַאט םהרבַא ןוא

 -ַארָאדלע' ןיא עּפורט רעשידיי רעייז ןיא

 לחר רתסא ךיוא טָאה ָאד) רעטַאעט ָאד
 .ןעקטסירָאכ סלַא ןביוהעגנַא ַאקסנימַאק

 ןוא קחצי םהרבַא .טרעביל ,ןַאמלעטיט טימ ןעמַאזוצ ,1892 ןיא

 "עגנָא ,גרעברעבליז ןוא ןײטשטָאר עיַאש .יקסנימַאק לחר רתסא

 "ור רעד ייב עשרַאװ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןליּפש ןביוה

 !רַאסימָאק' סלַא קידנריטויבעד .,ַאקסניגלֶא עשרָאטקעריד רעשיס

 רעשילױּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא 1894 ןיא .'ַאינודלָאק' ןיא

 רעבײרש-רָאיטקַא ןטמירַאב-טלָאמעד ןופ עּפורט רעד טימ ץניווָארּפ

 סלַא ןוש ,ןרָאװעג טרישזַאגנַא 1898 ןיא .ןייטשרעפילש ףלָאדַא

 "רעב ןַאמרעה רעדורב ןרעטלע ןייז ןופ עּפורט רעד ןיא ,רָאנָאיזער

 שידיי טרעוװרַאפ ןעמ תעב ,1900 ןיא .יקסנימַאק .י .א ןוא ןַאמ

 רעשיסור סלַא ןרָאיטקַא עשידיי ךָאנ טימ םורַא .ב טרָאּפ ,רעטַאעט

 ץנַאט ןוא גנַאזעג' עטמירַאב-טלָאמעד יד ,טעטרַאװק רעשטייד ןוא

 -סוג ןוא ןײטשטָאר עלעיַאש .ןַאמרעה רעדורב ןייז ,.ב) !עלעּפַאק

 ךָאנרעד .דנַאלסור ןוא עטיל ,ןליּפ רעכיוז (דרַאבצרַאװש ווַאט

 ריא וצ ןענייז סע ןוא ןרָאװעג טריזינַאגרָאער 'עלעּפַאק' יד זיא

 יז עכלעוו טימ .,תוחוכ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 .רעדנעל עשיעּפָארײא עקינייא רעביא ןרָאפעגמורַא ןעני-

 סעסיורג' רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא .ב זיא 1908 ןיא

 עקינייא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,גרעבדנַאז .י ןופ ד'א 'רעטַאעט

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טריפעגפיוא ךיוא טָאה רע ואוו ןוא ,רָאי

 .ב טליּפש 1913 ןיא .'היובא ןב עשילא , סנידראג בקעי עּפָאריײא

 רעד טימ (גרעבלּפע .ה ןוא לעּפַאר .ל -- עיצקעריד) עשרַאװ ןיא
 יָאֹּפ סרעדנוזַאב טרעוו רע ואוו ,גנָאי ַארַאלק רעקידנרילָארטסַאג

 ,ןירענַאקירעמַא יד' סרָאש ןיא 'קַאוטיל' ןופ לָאר רעד ןיא רעלוּפ

 רַאוטרעּפער-ןטערעּפ ןשיעּפָאריײא ןיא ךיז רע טקילײטַאב ךָאנרעד

 .אקסוװַאלסָארעג אידָאנ טימ

 :טביירש ווָאקרוט סָאנָאי

 ןשטייד יד ןעוו ,1915 רָאי ןיא ,גירקיטלעוו ןטשרע ןתעבי

 (עידיי ןיק טבילרעד טשינ ,עשרַאװ ןעמענרַאפ ןכָאנ ,ןבָאה

 עלעיַאש רעקימָאק יד טימ ןעמַאװצ ,ןַאמרעב טָאה ,רעטַאעט

 רעטַאעט-ליוועדַאוו ַא טעדנירגעג שטיוועלעשיפ ןוא ןײטעטָאר !

 ואוו ,עשערַאו ןיא ,7 רעמונ סַאג עדרַאוט ףיוא לָאז ץנַאט ַא ןיא
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 ,ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג ןבָאה יז

 ןליוּפ ןעוו .טשרעהַאב טוג ,בגא ,טָאה ןַאמרעב ףלָאדַא עכלעוו

 -קירוצ זיא יקסדוסליּפ ףעזוי ןוא ןרָאװעג קידנעטשטסבלעז זיא

 :מוירט א גרובנעדגַאמ גנוטסעפ רעשישטייד רעד ןופ ןעמוקעג

 םעד טצונעגסיוא ןַאמרעב ףלָאדַא טָאה ,עשרַאו ןיא ןירַא לאפ

 -עגרעביא ןוא ןיקסדוסליּפ וצ ןפָאלעגוצ (זיא) ,טנעמָאמ ןקיסַאּפ

 טעוועטַאהי :רעטרעוו יד טימ השקב ענעבירשעגנָא ןַא םיא ןבעג

 ןיקסדוסליפ ןטעבעג ןַאמרעב ףלָאדַא טָאה השקב רעד ןיא .ידימ

 געט רָאּפ ַא ןיא .רעטַאעט שידיי ןליּפעש םיא ןכעלגעמרעד וצ

 וצ עיסעצנָאק עטשרע יד ןעמוקַאב ןַאמרעב ףלָאדַא טָאה םורָא

 -עד טָאה לַאפ רעקיזָאד רעד .ןליופ ןיא רעטַאעט שידי ןליּפש
 ןעזפיוא סיורג ןפורעגסױרַא טלָאמ

 -ַאב םעד .רעגָאוװש ןייז טימ ןעמַאװצ ,טָאה ןַאמרעב ףלָאדַא

 -רעדנַאוו' ַא טריזינַאגרָא ,דרַאבצרַאווש ווַאטסֹוג רעגניז ןטנַאק

 רעצנַאג רעד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא עפורט יד ... .יעפורט

 -פיוא ךיז טייצ ערעגנעל ַא ןוא גנַאל-ןרָאי ץניווָארּפ רעשיליוּפ

 .הכולמ רעשיליופ רעד ןופ ןטיבעג דנַאר-חרזמ יד ףיוא ןטלַאהעג

 ערעייז טלעטשעג ןבָאה עּפורט-דרַאבצרַאווע-ןַאמרעב רעד ןיא

 ןַאמרעב ףלָאדַא עכלעוו ,ןרָאיטקַא עגנוי ײר ַא טירט עטשרע

 ,"ןעוועג ברקמ קרַאטש טָאה

 ןייז יו טקנוּפ .זיא .ב זַא ,ךיוא טלייצרעד ווָאקרוט סַאנָאי

 טגעלפ ןוא רעלציוו רעסיורג ַא ןעוועג ,ןַאמרעה רעדורב רערעטלע

 יד ֹוצ סרעדנוזַאב ,ךעלציּפש ענעדיישרַאפ ןָאטוצּפָא ןבָאה ביל

 'טפַאשטנַאקַאב' ןסילש וצ ןסילוק יד רעטניה ןעמוק ןגעלפ עכלעוו

 -ָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא טנכייצרַאפ ווָאקרוט .סנירעליּפשיוש טימ

 -רַאפ רע .ןדָאזיּפע ןוא ךעלציּפש עכלעזַא עקינייא "ןרעטש ענעש

 טיטעּפַא ןקרַאטש ס' .ב ןגעוװ ןדָאזיּפע עוװַאקישט ךיוא טנכייצ

 .ןסע םוצ

 טייצ עסיוועג ַא .ב טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ

 רעטַאעט-יװער ןיא ךָאנרעד ,יקסנימַאק לחר רתסא טימ טליּפשעג

 רע רעכלעוו ןופ עּפורט ַא טימ ןרָאפעגמורַא זיא ןוא 'ןויטבמס'

 ג'א טריפעגפיוא ךיוא רע טָאה ָאד .רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא

 טצעזרעביא} 'רעינַאּפש יד' עידעגַארט סווָאטנַאמרעל 'טולב שידיי'

 ,ןגייווצרעבליז ןתנ ךרוד

 ענעסיוטשרַאפ יד' ןעמליפ יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ב

 'ףכ תעיקת' ןוא ןיביל .ז ןופ 'רעטָאפ רעדליו רעד' ,'רעטכָאט

 .םיוב לאיחי ןופ

 ,רעטעּפש טקילײטַאב ךיז .ב טָאה עשרַאװ ןיא קידנביילברַאפ

 .סעּפורט ענעדיײשרַאפ ןיא ןלָאר ערענעלק ןיא ,רעטלע רעד ףיוא

 -עטקַארַאכ 'ןרעטש ענעשָאלרַאפ  ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ;ױזַא םיא טריזיר

 -קַא ןַא סָאװ ,תולעמ עלַא ןסעזַאב טָאה ןַאמרעב ףלָאדַא;

 ןעזסיוא םעניױע ַא ןטייקיעפ-עניב עסיורג ןבָאה ףרַאד רַאיט

 -עג רע טָאה ייברעד .עיצקיד עטוג ַא ןוא טיובעג-טסעפ ,ךיוה

 עלַא טליּפשעג טָאה ןַאמרעב .םיטש-סַָאב עקיטכערּפ ַא טַאה

 .םלוע סייב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא רע .... .קלָאר-דלעה

 -עּפָא עשיאעּפָארײא יד ןיא טנכייצעגסיוא לעיצעפס ךיז טָאה רע

 רעטנעגילעטניא ןֹוא רוגיפ רעטנַאזָאּפמיא ןייז קנַאד ַא .סעטער

 ןשיליופ ןיא טליּפשעג וליֿפַא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .גנוטלַאה

 ,רעטַאעט

 ןעמ טָאה ,עשגרַאו ןיא טליפשעג טָאה ןַאמרעב ףלָאדַא תעב

 לָאר רעד טימ ןסָאג יד רעביא ןייג ןעז טנָאקעג קידנעטש םיא
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 דנַאב םישודס
 1 2 יי ירד,

 שריי 1. : עק  ש ישא ראה יי השהאטסס א
 יי

 -פיױא טשינ טָאה רע .עזָארּפ יד ןדער לוק ןפיוא ןוא טנַאה ןיא
 ןיא ייס ,בוטש ןיא ײס ,לָאֵר ענעמוקַאב ַא ןענרעל וצ טרעהעג
 ןיא טעברַא ןייז וצ גנויצַאב ענעטלעז ַא טַאהעג טָאה רע .סַאג
 -נעטשש ,סעבָארּפ יד וצ רעטשרע רעד ןעמוקעג דימת :רעטַאעט
 ןפַאשעג קידנעטוש ןוא קיניױוסיוא ןופ לָאר יד טנעקעג קיז
 ,ןעוועג ןעמעלַא רַאפ זיא גנושַאררעביא עסיורג ַא .סעיינ סעּפע
 -טיל} ןופ לָאר רעד ןיא ןזיוַאב ךיז טָאה ןַאמרעב ףלָאדַא ןעו
 גנָאי ַארַאלק טימ יןץרענַאקירעמַא ידי עטערעּפָא רעד ןיא ײקַאװ
 טפַאשרַאפ ךיז רע טָאה לָאר רעקיזָאד רעד טימ .(1913 ,עשרַאוװ
 ןיא ןעוװעג ןענייז סָאװ ,סעקַאװטיל עתמא .עמָאנ ןסױרג ַא
 | פ יקַאווטילי רערעסעב ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג ןבָאה ,רעטַאעט
 | , ריז

 ױזַא ןעוועג רע זיא ןלָאר עשימָאק ןיא רָאנ טשינ רעבָא
 יד ןופ רענייא ןעוועג ,דָאירעּפ-ץנַאלג ןייז ןיא ,זיא רע .טוג
 רע ןליפ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיא ןָאנָאױערי עטסעב
 ןופ רענייא ןוא יטסילָאר-רעטָאפי רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא
 ױטַאוירפי םוצ ךפיהל ,ױטסילָאר ןטנַאגירטניאי עטסעב יד
 -יל ןטלכיימשעצ קידנעטש ,ןקיטומטוג םעד -- ןַאמרעב ףלָאדַא
 טא געוו ןייז ןעגנַאגעג דימת ךיז זיא רע .רבח ןוא שטנעמ ןב
 ."טגירקעג טשינ ןרָאיטקַא םירבח ענייז טימ לָאמנייק ךיז

 סָא:ָני טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוװ ןוא
 :וָאקרוט

 טָאה המחלמ -טלעוו (רעטייוצ) רעד ןופ ךָארבסױא סייבא
 ןוא עלַא טעמכ ןעוו .עשרַאוװ ןיא ןענופעג ןַאמרעב ףלָאדַא ךיז
 סָאוװרַאפ טגערפעג םיא ןעמ טָאה ,חרזמ ףיוא ןּפָאלעג ןענייז ץלַא
 :טרעפטנעעג ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה ןַאמרעב .טשינ טײג רע
 -ביא ,ןוא .ייגרעד טשינ טייו ןיש ךיא לעװ ןרָאי עניימ ייבי
 8 ןיא יז לעװ ךיא ?ןָאט ןשטייד יד רימ ןענָאק סָאװ ,סנגיר
 ךימ ןוא ןכַאלעצ ךיז יי ןלעװ ,ץיוו ַא ןלייצרעד שטייד ןטוג
 .. .יןָאלּפָא

 רעייז םיא ןבָאה ןשטייד יד .תועט ַא טַאהעג רעבָא טָאה רע
 וצ ןזיװַאב ךָאנ טָאה רע רעדיײא ּפעלק טימ ןעוועג דבכמ טפָא
 ןטסיטרַא רעד ןיא ןעמוקעגפיורַא זיא רע ןעוו .ליומ סָאד ןענעפע
 ,ךיק ןופ ןירעטייל יד סָאװ ,יּפוזי ךָאנ (1932 -- ָאטעג ןיא) ךיק
 עקַאט ,טגנַאלרעד םיא טָאה יקסווָאובעוװעל האל עסירטקַא יד
 ױזַא ןעמוקַאב ךעלדנע טָאה רע ןוא ,עיצרָאּפ רעטלּפָאט ַא ןיא
 טסשינ גָאטימ וצ זיא פוז יװ רעמ) טלָאושג טָאה רע לפיוו ליפ
 וטסליּפש ןעמעוו' .טנעקרעד טשינ טושּפ טיא ןטמ טָאה ,(ןעוועג
 טָאה -- י?טלעטשרַאפ יֹוזַא ךיז טסאה וז סָאװ ,עלערַא ,טציא
 זיא לָאמ סָאד .לכיימש ַא טימ טגערפעג יקסווָארבעוװעל יד םיא
 ןבָאה ןשטייד יד .טייז ןייז ןופ ליּפש ןייק ןעוועג טשינ רעבָא סע
 -על ַא םיױק זיא רע זַא ,ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ יוזַא ןענַאמרעב
 ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא ,ךיק-ןטסיטרַא ןיא ןעמוקעגפיורַא רעקידעב
 ןבָאה ןששטייד יד סָאװ ,גױא סענעלָאװשעג םייב ךיז קידנטלַאה
 ַא ףיוא ןקנוהעגרעטנוא טָאה רע .טקַאהעגטױא טשינ רעיש םיא
 ךייא טלעפעג יו ,ונ, :רעטכעלעג ןופ ייברעד טכייקעג ןוא סופ
 רע טָאה -- "?טכַאמעג רימ ןבָאה סעקעי יד סָאו ,םירג רעד
 ןַאמרעב זיא ,לַאפרָאפ םעד ךָאנ ,סנגרָאמוצ רעבָא .טלציוועג ךיז
 זיא יורפ ןייז פוז רעד ךָאנ ןירַא ךיק ןיא ןעמוקעג טשינ ןױש
 -עג סעדכָאנ דלַאב ןוא ןרָאװעג טריזילַארַאּפ רעירפ טייצ ַא טימ
 זיא רע לייו ,טקישעגמײהַא פוז יד םיא טָאה ןעמ .(ברָאטש
 ןטסיטרַא רעד ןופ ןיטריױו עביל יד .קנַארק טעב ןיא ןגעלעג

 יג
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסצעל

 -רעב .ּפָאק ןפיוא טַאהעג סענייא ןדעי טָאה ,יקסווָארבעוועל ,ךיק

 קידנקנערקּפָא ןענַאטשעגפיוא טשינ רעמ טעב ןופ ןיוש זיא ןַאמ

 רעקיטסולסנבעל רעד ,גנילביל רעזדנוא זיא ,טײצ קיטש ַא

 ײ.מיוט ױכעלריטַאני ַא טימ ָאטעג ןיא ןברָאטשעג ,ןַאמ רעב ףלָאדַא

 .204 .ז ,דנַאב רעטשרצ ,1931 ,קרָאי וינ , רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,סנייא דנַאב ,1952 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,227"221 .וז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,'הפוקת ענעסירעגרעביא יד ,, -- װָאקרוט טנומגיז
 ,418 ,171 ,97 .זז

 דלאנרא

 | גרוכזניג .א}

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 יטיסילבופ א עיסעּפָארּפ ןופ םגה

 ,ערעדנַא רַאפ עמַאלקער טכַאמ סָאװ ,'ןַאמ

 ָאטינ ץעגרע ןיא םיא ןגעוו אקוד זיא

 ,רָאנ סייוומ .סעטַאד עשיפַארגָאיב ןייק

 .עילימַאפ רענייפ ַא ןופ טמַאטש רע זַא

 רעבָא ,רערעל ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 םיא טָאה ןָא טנגוי רעטסירפ רעד ןופ

 1915 ןיא .רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ןגיוצעג

 םהרבא .ןופ עּפורט:רעדנַאװ רעד ןיא

 "רעד ,לגניי-קיש ַא ןעוועג בייהנָא ןיא זיא רע ואוו ,יקסנימאק קחצי

 -יּפע עכעלטע ןעמוקַאב ךעלדנע טָאה רע ןעוו ןוא ,רעטעליב ַא ךָאנ
 טָאה יקסנימַאק זַא ,טליּפשעגּפָא טכעלש ױזַא ייז רע טָאה ,ןלָאר"ןדָאז

 ךיז רעסעב ןוא ,ןליּפש ןופ ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע זַא ,ןזיוועגפיוא םיא

 ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ וצ ,רעטַאעט טימ ןטלַאװרַאפ וצ ןעמענ
 -.טפעשעג ןייז רַאפ טכַאמעג דלַאב םיא טָאה רע ןוא ,ןטייקיעפ

 זיא ,ץניוװָארּפ רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא .א יו םעדכָאנ .רעריפ

 עשידיי רעװעשרַאװ יד ןיא רעריפי-טפעשעג ףליהעג ןראוועג רע

 ןקיזָאד ןפיוא .ףעשיעמַאלקער רעייז סרעדנוזַאב ןוא סרעטַאעט

 רעצנַאג רעד רעביא רעלוּפָאּפ קידלאווג ןרָאװעג רע זיא טיבעג

 ,טלעוו-רעטַאעט רעשידיי

 :טביירש ווָאקרוט סאנאי

 רָאי ןיא עשרַאו ןיא רעטַאעט ּמוצ ןעמוקעג זיא דלָאנרַא;

 -רעטַאעט םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע .לגניי סלַא ךָאנ ,5

 "קַא ןַא ןרעװ ליוו רע זַא ,יקסנימַאק קחצי םהרבא רָאטקעריד

 יקַא סלַא טשינ רעבָא ,טרישזַאגנא םיא טָאה יקסנימַאק .רָאיט

 -נימַאק ,ןייז ףיוא ,טלַאק ץנַאג טגָאזעג םיא וצ טָאה רע .רָאיט

 רעסירג סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא יקסנימַאק) רעגייטש ,סיקס

 ןעמ זומ ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ידכ ,דניק ביל ןיימ, :(רעלציוו

 ןוא ,ײףעז רעטיױו רימ ןלעוװ ךָאנרעד ןוא ביונָא ןופ ןביײיהנָא

 סלַא ,ריט רעד ייב ..בייהנָא ןופ ןבױהעגנָא עקַאט טָאה דלָאנרַא

 ןליּפע וצ םולח סדלָאנרַא .המודכו לגניייקיש סלַא ,רעטעליר

 ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ ךָאד ךעלצריק רעבָא זיא רעטַאעש

 רעביא יינרוט ַא טריזינַאגרָא טָאה יקסנימַאק קחצי סהרבא

 טרַאוורעד ךיז טָאה דלָאנרַא ןוא ענָאז עיצַאּפוקַא רעשישטייד רעד

 -עדנַא רעד ךָאנ ענייא טָאה רע עכלעוו ,ןלָאר"ןדָאזיּפע ןגירק וצ
 | ..יטגיילעגקעווַאי רער

 וד -- יקסנימַאק טגָאזעג םיא וצ טָאה -- דניק ןיימ ,ןיינ --
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 ןטָארטעגנײרַא קעװצ םעד בילוצ רע זיא

 וד ןייז טשינ רָאיטקַא ןייק טנעלַאט עניב ןייד טימ ןיוש טסעוו

 | .רעריפ-סטפעשעג ַא ןרעוו טסעוװו

 -- טָאה ןוא ,טרעטעגרַאפ שממ ןיקסנימַאק טָאה ?לָאנרַא

 "ַאק ..יםיא ןופ ןטלַאהעגי -- ןגָאז וצ טַאהעג ביל טָאה רע יװ

 יו טסואוועג ןוא טַאהעג ביל ךיוא ןדלָאנרַא רעבָא טָאה יקסנימי

 ,טייקכעלרע ןייז ןוא םיא וצ טייקנעבעגעגרעביא ןייז ןצַאשוצּפָא

 -נימַאק ןופ רעריפ-סטפעשעג רעד ןרָאװעג עקַאט דלָאנרַא זיא

 . .ץניווַארּפ רעד ףיא עפורט סיקס

 טָאה דלָאנרַא ןכלעוו ,יקסנימַאק קחצי םהרבא ןופ טוט ןכָאנ

 זיא וא עשרַאוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ךע זיא ,טנייוװַאב קרַאטש

 יב ,רעטַאעט ןשידיי ן'פ רעריפ-סטפעשעג-ףליהעג ןרָאװעג
 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאּפ ןיֹוש רע זיא עיציזַאּפ רעד

 רע סָאוו ,עיציזָאּפ רעניילק טשרמולכמ רעד ףיױא טקוקעג טשינ

 ןיא רוגיפ עקיטכיוו ַא ןעוועג ךָאד רע זיא ..ןעמונרַאפ טָאה

 עשידיי עטסעב יד ןיא טעברַאעג טָאה דלָאנרַא .ןבעל-רעטַאעט

 זיא דלָאנרַא .ףעש-עמַאלקער ןשוועג ךיוא זיא רע ואוו ,סרעטַאעט

 .רעטַאעט ןששידיי ןיא ירעטעמָארַאב' רענעפורעג-יוזַא רעד ןעוועג

 -ןּפָאּפ ןייז ןוא םיא טימ טנכערעג יוזַא עלַא ךיז ןבָאה רַאפרעד

 .סיורג רעייז ןעוועג זיא טעטירַאל

 זַא ןגָאז וצ טיקנבירטעגרעביא ןייק ןיז טשינ טעוויס

 רעכעלטינשכרוד ןייא טשינ יו ,רעלוּפָאּפ ןעוועג ןזיא דלָאנרַא

 -עג זיא רע םגה) גנודליב טַאהעג טלָאװ דלָאנרַא ןעוו .רָאיטקַא

 זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז ;רערעל ןטנַאקַאב ַא ןופ ןוז ַא ןעוו

 םוצ .קעווַא טיױו רעייז רעכיז רע טלָאו (גרובזניג .ַא ןעוועג

 גנוי סלַא ןענרעל וצ ןעוו טַאהעג טשינ דלָאנרַא טָאה קילגמוא

 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא רעטַאעט םוצ ןעמוקעג רע זיא לגניי

 עצנַאג ליױו ,ןענרעל וצ ןעוו טייצ ןייק טַאהעג טשינ ןוש רע

 עקַאט ךיז ןעמ טָאה ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא טכענ ןוא געט

 ...טייהרעקידנעייג טּפָאלש רע זַא ,טלציוועג םיא ןגעוו

 ןופ רעוו ןטלעז ןוא ,ןבעל סדלָאנרַא ןעועג זיא רעטַאעט

 יו רעטַאעט שידיי טַאהעג ביל ױזַא טָאה רעריפ-סטפעשעג יד

 -עג דלָאנרַא זיא ןרָאיטקַא ףיוא ןוא רעטָאעט ףיוא ןוא .דלָאנרַא

 .יץעּפסי ַא ןעוועג רע זיא םעד ףיוא .ןיבמ רעסיורג ַא ןעוו

 טַאהעג ןוא ןימ םענייש ןפיוא יץעּפסי ַא ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןיא ןגעלעג טשינ זיא גלָאפרעד רעד .גלָאטרעד ןסיורג ַא יז ייב
 קידנצייר טשינ ,ןיזע ןעוועג טשינ זיא רע ;טייקידנעיצוצ ןייז

 טָאה רע .טייקכעלרעסיוא ןייז טימ ןרינָאפמיא טנָאקעג טשינ ןוא

 ..ןעיורפ ךס ַא טרינָאּפמיא טָאה סָאו ,הלעמ ַא טַאהעג רעבָא

 ןעמ טָאה םעד ןגעוו .דָארב ץנַאג רַאפ ךוס ַא ןעוועג זיא סָאד

 ."ןזָאירוק ךס ַא טלייצרעד ךיוא

 -ירעטקַארַאכ "13 עקצַאמָאלט , ךוב ןייז ןיא שטיװָאלַאגעס .ז

 | :יוזַא םיא טריז

 דומ ןייק טשינ ,רעטכיד ןייק טשינ ,טסילַאנרוששז ןייק טשינג

 -רעטַאעט ַא ןעוועג זיא דלָאנרַא .רעלָאמ ןייק טשינ ןוא רעקיז

 ַא ןופ רָאטקעריד ַא יו רעמ ךס ַא ןוא רעקינייװ ךס ַא .שטנעמ

 רע ןוא רעכוזַאב-רעטַאעט יד טזָאלעגנירַא טָאה רע .רעטַאעט

 ןָא טעבנגעגנירַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןפרַאוסױרַא טגעלפ

 ,עיצקנופ עקיטכיוו ַא ךָאנ טַאהעג רע טָאה סעד רעסיוא .טעליב ַא

 יד זַא ןבעג גנטכַא ןוא עמַאלקער יד ןכַאמ טפרַאדַאב טָאה רע

 טָאה וצרעד ,ןײגנײירַא ךעלטקניפ ןלָאז ןעגנוטייצ יד ןיא ןציטָאנ

 ןייא ןופ טכַאנ ןטימ ןיא ןייג טגעלפ רע :דָאטעמ ןייז יטַאהעג רע

 ,ךיז ןטעבנייא ןוא ןרילָארטנָאק ךוא רעטייווצ רעד ןיא עיצקַאדער

 עו 9 בא ג 4 1 - 6 6 .ן-: 1 { וו 1 1 וו טז 6 שדב יי 6 +
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 דנַאב -םישודק -

 -רַא רַאפרעד ןבָאה סרעביירש הרבח .ןײרַא לָאז ץיטָאנ ןייז זַא
 ...'רָאטקַאדער-טכַאנג ןפורעגנָא ןדלָאנ

 ַא טימ ,טנעה עגנַאל רָאג טימ ןעוועג רע זיא רעכיוה ַא
 קידנעטש זיא סָאװ ,םענייא ַאזַא ןופ םינפ ַא טימ ,םינּפ ןקיטומטוג
 זיא ענייז תונצל עטסערג יד ןוא ,תונצל לסיב ַא ףױא טיירג
 ,רַאנ ַא רַאפ טכַאמעג ןבעל ץנַאג ַא ךיז טָאה רע סָאװו ,סָאד ןעוועג
 -לַאה סָאֹוו ,ערעדנַא ידכ רַאנ ַא רַאפ טכַאמעג ךיז קיניזטסואווַאב
 זיא ןתמא רעד ןיא ןוא ,ןכַאל םיא ןופ ןלָאז ,עגולק רַאּפ ךיז ןט
 -סַאטש רעזדנוא ,טסַאג רעזדנוא .ייז רַאפ רעגילק ןעוועג רע
 .םולשב טבעלעג ןעמעלַא טימ טָאה ,ךעלשיט יד ייב רעציזייב
 ןָאטעג טָאה רע ןוא ,עציײלּפ ןרעביא טּפַאלקעג םיא ןבָאה עלַא
 ,עציילּפ ןרעביא טּפַאלקעג ןעמעלַא זדנוא טָאה רע :עבלעזסָאד
 -רעה ןקירדינ רָאג ןופ עציילפ יד ןעוועג זיא סָאד יצ סנייא ץלַא
 עַא םולש ןכיוה רָאג ןופ עציילפ יד יצ ,שטיוועילינַאד עלעש

 ךָאנ ןוא גָאטייב ,ירפ רעד ןיא ןעמוק רע טגעלפ זדנוא וצ
 -נעטש .טכַאנ ןטימ ןיא ןוא טכַאנייב ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד

 תוידשעמ עלַא טסואוועג טָאה רע .ןּפָא ןעוועג זיא ריט יד ןעוו קיד -
 טַאהעג טָאה רע .טלעװ-רעטַאעט {רעד| ןופ סעגירטניא ןוא-

 -רַא וצ ןבירשעג ןבָאה ייז .ןרַאטס רענַאקירעמַא עלַא ןופ ווירב
 ,ץל ַא וצ טביירש ןעמ יו סאפש ןיא ךיז ױזַא טַאלג טָא ןדלָאנ
 וצ ךעלעווירב יד רעבָא ...ןגיוא יד ןיא ןח ןעמעלַא ייב טָאה סָאװ

 טָא .יסענזיבי ןעוועג טייצ רעבלעז רעד ןיא ןעניײז ןדלָאנרַא -
 -רַא רערעײט ,וטסכַאמ סָאװי :רָאיטקַא רעטמירַאב ַא טביירש |

 רימ .עקירּפַא-דיז ןיא עפורט ןיימ טימ טציא ןיב ךיא ,?דלָאנ
 ,טנעה יד ףיוא זדנוא טגָארט ןעמ .גלָאפרעד סםיורג טימ ָאד ןליפש -

 ןיא ןייז רימ ןלעו ןכיגניא .דלָאג טימ רעסעפ ָאד ןכַאמ רימ-
 סָאד .ײ!דלַאנרַא ,ייב דוג .עשרַאוו ןיא יאדוא ךיוא ןוא ּפָארוי

 ןדלָאנרַא וצ עלעווירב ַאזַא .יייב דוג' רעטושפ ןייק טשינ זיא
 סָאד טָאה סָאװ ,ײרַאטסי רעד .ךַאז עטנכערעגסיוא ץנַאג ַא זיא

 רע .זיא דלָאנרַא רעו טוג ץנַאג טסייו ,ןבירשעגנָא לווירב
 -ןטַארעטיל ןיא ןעגנערב לווירב סָאד טעװ דלָאנרַא זַא ,טסייו

 -רַא .סעיצקַאדער עלַא ןיא ןוא ןירַאפ-ןטסיטרַא ןיא ,ןיירַאפ
 טביירש רע רע ,טעז ריאי :ןייַאב ןעמעלַא סע טעװ דלָאנ
 -רעד ךיז ןלעוװ ייז ןוא ןענעייל לווירב סָאד ןלעוו עלַא .ירימ וצ
 ןימ ַא זיא סָאד .ידלָאג טימ רעסעפ טרַאשי רַאטס רעד זַא ןסיוו
 ןלָארטסַאג ףיוא עשרַאוװ ןייק ןעמוק ןרַאּפ עמַאלקעררָאפ

 ,טניימעג ןבָאה עכלעוו ,ןעוועג יד עלַא רעבָא ןענעז תועט ןיא- =
 טַאהעג טָאה רע .ןכַאז יד ףיוא טשינ ךיז טייטשרַאפ דלָאנרַא זאי

 קיצרַאהנּפָא ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ סירבח ערעזדנוא עכעלטע
 ןעוועג ךיוא ןיב ךיא .טדערעג שרעדנַא דלָאנבַא טָאה ייז וצ ןוא
 לווירב ַאזַא רימ טזייווַאב ןוא רימ וצ רע טמוק .עטנעָאנ ענייז ןֹופ
 רעד סָאװ טעז ריאי :דלָאג טימ רעסעפ טרַאש סָאװ ,םענייא ןופ

 ,"גנארדא ַא עקַאט זיא רעי .יעקירפַא-םורד ןופ טביירש ײגנָארד;

 ,טשינרָאג ַא ,טסופ זיא רע ,ָאי .סָאד ךייא גָאז ךיאי .י?דלָאנרַא

 -עג זיא גנָארד רעד ןעוו ,רעטעּפש .ידנַאלנגנָארד ןופ גנָארד ַא

 ימָאק עטסעב יד טגָאזעג דלָאנרַא םיא טָאה ,עשרַאוװ ןייק ןעמוק

 סעיצקַאדער יד ןיא ןגָארטעג טָאה רע ןגיוא יד ןיא ןטנעמילפ

 ףרָאוו ןוא ןדלָאנרַא ךיא ןגעגַאב ןציטַאנ עטסעב יד םיא ןגעוו

 .יגנָארד רעסיורג ַא ךָאד זיא רָאטס רעסיורג ןיידי :רָאּפ םיא

 ןופ וטסכַאמ סָאֹו ָאטי .י.טגָאזעג ױזַא בָאה ןיײילַא ךיא ,תמאי

 יד לָאזי :רעפטנע ןימ ַאזַא טמוק םעד ףיוא .ילסעמיצ ַאזַא םיא

 ,יןרעהפיוא ךיוא דלָאנרָא טעוו ,ןענעֿפנח וצ ןרעהפיוא טלעוו עצנַאג
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 .ןענפנח ןוא הפינח ןגעוו עירָאעט ןייז רימ רַאפ טלקיווטנַא רע ןוא

 ןײרַאפןטַארעטיל ןופ ןָא טבייה רע .טשינ םענייק טעווענַאש רע

 ,םייס ןיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא ,עסערפ רעד ןיא קעווַא טייג ןוא

 יז טדניב ןוא ןעמענ ןָא טפור רע .טַארטסיגַאמ ןיא ,הליהק ןיא

 דא ,הפינח ןיא ץלַא .ןשינעעשעג ענעדיישרַאפ טימ ףיונוצ

 -פערט יד טרעהעג סע ךיא בָאה עקַאט םיא ןופ .הפינח םוטעמ

 .ןגײלקעווַא טנַאפלעה ַא וליּפַא ןעמ ןָאק הפינח טימי :עזַארפ עכעל

 טוג סָאװ טליפעג טקניטסניא סענעריובעג ַא טימ טָאה רע

 ןטנעמילּפמָאק רעבָא .טכע סָאװו ןוא שלַאפ סָאװ ,טכעלש סָאװ ןוא

 ןרָאיטקַא עלַא ןוא רעביירש עלַא ,ןעמעלַא ןפרָאוועגוצ רע טָאה

 -סיוא ןָא עלַא רימ ןוא זדנוא טימ ,זדנוא ןבענ קידנעטש ןעוועג

 ןבָאה ליפ שטָאכ ,גנוניימ סדלָאנרַא ןרעה טלָאװעג ןבָאה סַאנ

 ךיז ןטלַאקעג ןוא טצעשעגנירג ,טלכיימשעג קיטומטוג םיא ןופ
 ןיא זַא .רעכיז ףיוא ןגָאז ןָאק ןעמ .ליטס-תונצל ןייז ןיא םיא טימ

 ,טריטסיזקע טָאה ןעציירד עקצַאמָאלט סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ יד

 רַאּפ ןוא ,ןדלָאנרַא ןָא ןעגנַאגעגכרוד טשינ גָאט ןייא ןייק זיא
 ײ..ןעציירד עקצַאמָאלט ןָא קעװַא טשינ גָאט ןייא זיא ןדלָאנרַא

 עשילױּפ יד זַא ,טריסַאּפ טָאה'ס יו טלייצרעד שטיװָאלַאגעס ןוא

 ןופ רעדילגטימ יד ןגלָאפרַאפ קרַאטש ןביוהעגנָא טָאה יײצילָאּפ

 טָאה'מ ןוא ,.ןטסערַא ןוא ןעגנושרָאפסױא טריפעגכרוד ,ןיירַאפ

 ַא ןופ טנַאה יד םעד ןיא טקעטש סע זַא ,ןקיטכעדרַאפ ןבױהעגנָא

 ןטעבעג םיא טָאה'מ ןוא .א ףיוא ןלַאפעג ךיוא זיא דשח ַא ןוא ,רוסמ

 טנָאקעג טשינ דשח םעד טָאה רע .ןיירַאפ ןיא ןעמוקוצפיורַא טינ
 שטיװָאלַאגעס .דרָאמטסבלעז טימ טעשַארטסעג ןוא ןטלַאהרעביא

 ןוא טקיטייזַאב דשח םעד טָאה ןעמ .טריטנַארַאג םיא רַאפ טָאה

  ףײרַאפ ןופ ןריט יד .א רַאפ טנפעעג קירוצ

 -ינע ערעזדנוא עלַא .קידנעטש זדנוא טימ ןעוועג זיא רעג

 -עג ןעוועג טשינ .ענעגייא ענייז יו טבעלעגכרוד רע טָאה םינ

 טכעלש טשינרָאג ןוא טנעיילעג ליפ רעייז רע טָאה ךָאד ,טעדליב

 ,ןזַארּפ ךס ַא טשַאנעג רע טָאה הביבס רעזדנוא ןיא .ןענַאט:ערַאּפ

 רע .רעטרעוו עשיערבעה ,רעטרעוו עשידנעלסיוא ,ןקורדסיוא

 ,לָאמ ךס ַא .ּפָארַא ּפָאק ןטימ טיירדעגרעביא ץלַא סע טָאה
 ידכ לָאמ ךס ַא ןוא ,ןענַאטשרַאפ ץלַא טשינ עקַאט טָאה רע לייו

 ַא ךָאד ןיא טלעוו יד .ןכַאל וצ סָאװ ןופ ןבָאה לָאז םלוע רעד

 סָאד זיא רעטַאעט ןיא עטסעב סָאד ,עטסנעש סָאד ןוא ,רעטַאעט

 סדלָאנרַא ןעוועג זיא סָאד .ןכַאל שטנעמ רעד לָאז אט ,רעטכעלעג

 ,עיפָאזָאליפ

 ,ןליּפש עלַא ןבעל ןייז ןופ סנעס רעד ןעוועג זיא רעטַאעט
 ?יקסדוסליפ זיא סָאוי ..סרעטַאעט רעמ סָאװ ןעיוב ןעמ לָאז ַאט

 -מעושט ,םולב ןָאעל ,יקצָארט ןסנָאו עשיליוּפ טימ רָאיטקַא ןַא

 יד .ןרָאיטקַא ןענייז עלַא ,ןרָאיטקַא .לָאסַארַאּפ ןטימ ןיילרעב
 ןענייז ןרָאיטקַא עלענַאיסעּפָארּפ יד .ייז ןענייז ןרטס עתמא

 .עיפָאזָאליפ סדלָאנרַא ןעוועג זיא סָאד ,סרעכַאמכָאנ זיולב

 טָאה ,טקורדעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןַאמָאר סעיינ ןדעי ןגעוו

 .עסעיּפ ַא ןכַאמ טשינ סעד ןופ ןָאק ןעמ יצ טגערפעג ךיילג רע

 רעדיוו סעצָארּפ ןסיורג ןדעי ךָאנ .יעלעסעיפ ַאי ןגָאז טגעלפ רע

 םעצָאוּפ םעד ןופ ןכַאמ טשינ ןעמ ןָאק יצי :עגָארּפ עבלעז יד
 יי | :י?עסעיפ ַא

 ןטשרע ןכָאנ רע טגעלפ .רעטַאעט ןיא ערעימערּפ רעדעי ַײב .

 ןוא עיָאפ ןיא טריצַאּפש סָאװ ,םלוע ןיא ןּפוטשנײרַא ךיז טקָא

 :קירוצ ןעמוק רע טגעלפ דלַאב ןוא טדער םלוע סָאװ ןרעהסיוא
 עקיליב ַא זיא עסעיפ יד זַא ,טײדַאב טָאה סָאד .ישיילפ-ריזחי
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 ןופ ןַאקיססעל

 סָאז -- ףהשמ רַאפ טשיני .גְלָאפרעד ןבָאה רַאפרעד טעװ ןוא
 טעוו יז ןוא .טנעגיקעטני א-וצי זיִא ןעֶמעֶיּפ די יָזָא; ,טיידַאב טָאה
 יע 0 ןבאי . ,דרעי רד ןיא ןגיל

 ןצנַאג ןייז .ייב ןוא טײקמערָא - רעשידיי רעד ןופ טמַאטשעג
 ,רעיײז ןוא ענעדײשַאב א ןעוועג ךָאד רע זיא ,ײרעכַאמ-למוט-

 -עגמורַא ןבעל ץנַאג ַא ךיז טָאה רע .דרענעטלַאהעגקירוצ ַא רעייז
 -טכייל-,ןבָאנס ליפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ןרָאיטקַא ןשיווצ טיירד
 .םרעליפש ןטרָאק ןוא סרעקנירט ,ןפַאיַאק ענעסיררַאפ עקיניז

 יּפשיוש ןרעסעב םעד:ייב טנרעלעג ךיז טָאה ,דלָאנרַא ,רע רֶעבָא
 ?ָאמנייק טָאה דלָאנרַא :סָאמ ןוא טיײקנייּפ טשַאגעג םִיא ןופ .רעל

 יב ןוא ןסערפעג טשינ לָאמנַײק ,ןפנָארב ןייק ןקנורטעג טשינ |

 טָאה רע ןעוו ,ןַאד ליפא ,טגרָאבעג טשינרָאג לָאמנייק םענייק:
 ןוא ןדידעַאב ןעוועג רע זיא ןָאטנָא ןיא .טינ עקרַאטש ןטילעג -
 -גוא ףיוא ןדַאלעגנייא לָאמ ךס .ַא .םיא ןבָאה :רימ .רעפִיוז רעייז |

 עטצעל יד ןופ םענייא ףיוא ןצעז ךיז רע טגעלפ ,ןטעקנַאב עּדעזד
 רעדנַא ןַא רָאג ,טרָאװ ןייא ןייק טימ ןפורנָא טשינ ךיז ,ךעלקנעב :
 "יא ןייק ןעוועג טשינ זדנוא ייב זיא דלָאנרַא!.תונצל:ןָא ,דלָאנרַא =!
 ,ןטיױוצ ַא וצ ןוא סענויא וצ .ןייגוצץייז: טיט דלָאּנרַא :.גרעקירב |;

 'ועזדנוא ןופ לייט ַא ןעוועג זיא רע ,טייקיטומטוג ןוא ץיוו ןייז טימ
 'ועלעטשוצ רעד ןעוועג זיא:רע .ןעגנערברַאּפ ןטכייל ןוא טימעג
 'מָאק יד זדנוא טָאה רע .הנחמ רעזדנוא רַאפ ןטנעמילּפמָאק ןופ
 מימ לָאמ ליפ ןוא לכיימש ַא טימ לָאמַא טגנַאלרעד ןטנעמי לפי
 טקיטיױנ סע רעװ טקוקעגסיוא יו ױזַא טָאה רע .םינפ! .טסנרֶע ךָא =
 ַא טיִמ ןייז הנהמ ףרַאד ןעֶמ ןעמעוו ,טנעמילפמָאק ַא ןיִא 'ךיז

 ןסיורג ַא טכַאמעג טנייה טָאה ןָאטעילעּפ רעייאי :טרָאװ טוג
 .יךייא ןופ טלַאה ךיא . ..םעד ןגעו סַאג ןיא טדער ןעמ וה |
 טלכויזשעג ןבָאה ,ןטנעמילּפמָאק יד ןעמוקַאב ןבָאה; סָאװ יד =
 ןיילק.ַא .רעבָא ;ײרעגָאזטוג ןייז ןופ םענייא ןיא ןדלָאנרַא טימ}
 | .יןביִלְברַאַפ ןצרַאה ןיא זיא האנה עקשטעֿפַאק !

 םיא טריזירעטקַארַאכ "ןָאקיסקעל .ךיימ, ןיא שטיװַאר ךלמ

 | ראג שא 0 4 , : : {יֹוזַא

 רעטַאעט עשידיי סָאד ןוא זלָאנרַא ןענייז ןרָאי רעקילדנעצא |

 .ףוס ןזיב 1920 רָאי סעד טניז ױזַא ,םנייא ןזעוועג עשרַאוז-ןיא

 וצ םולח ןליטש ַא טַאהעגרע טָאה המשנ ןייז ןופ ףיט רעד ןיא

 עקַאט סע רע זיא ןלָאר-ןטסיטַאטס ןיא ןוא ,רָאיטקַא ןַא?ןרעװ
 ןענַאטשרַאפ יונעג ץנַאג טָאה רע .ןזעֹועג טייצ וצ טייצ ןופ-
 ךָאנ רעבָא ,עסעיּפ ַא ןופ טרעוו םעד ,רָאיטקַא א ןופ טרעוו םעד |

 .עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעד ןופ טַאלברעפיצ סָאד יה רעױנעג :
 .ךעלעפי ירש עטריצילּפמָאק ןוא עניילק עריא ןענַאטרַאֿפ רע טָאה -

 .ןפעוט ףוצרעביא טשינ שממ ןזעועג רע זיא טיבעג םעד ףיא

 רעדָא גלָאּפרעד םעד ןעזעגסיורָאפ יונעג .רע טָאה ליטש רעד ןיא
 ןיא למיהרעטַאעט ןשידיי ןיא ןרעטש םעיינ ַא ןופ לָאפכרוד -

 ,עמעיפ רעטלַא .רעטײנַאב ַא ןופ ,עסעיפ רעיינ ַא ןופ ,עשרָאוו;

 תמחמ .םר .לוקב טגָאזעגסיױהַא לָאמעלַא טשינ סע טָאה רע רעבָא
 א ןעמעלַא םעד טימ רעבָא .טגױטעג סע טָאה לָאמעלַא טשינ

 לָאר יד ראג ןעֶמונעגךיז ףיוא רע טָאה ןטייקיעפ עלַא יד טיִמ

 ןעידיי רעװעשרַאוװו:וסעד ןופ-יצשל- סעד .ןופ ,,רָאנּפיוה :םעד . ןופ .-

 רע טָאּה הַאנ-ףיוה םעד ןופ עלָאר רעד ןיא .ךיירגינעק-רעטַאעט |
 סָאװ ,ןתמא ענעי ןגָאזסױרַא ,ןגָאזנײרַא ,ןבעלסיוא טנָאקעג ךיז

 טלָאװ רעטעליבי רערָא טטיטַאטשי .סענשעטַאטס;יא ןוַפ-לָארַא ןיא

 ִג ":טרָאטעג טשינ- :לָאמנִייק !סָאד-:רע ;

 ,רָאיטקַא ןייק ןרָאװעג טזעינ עקַאט -.דלָאנרַא זיא -סָאוװרַאפ =
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 -עג םיא בָאה ךיא יו ןוא ,ןענַאטשרַאפ טשינ לָאמנייק ךיא בָאה |
 -עלקטיוא ּונעֶג טנַאקעג:טשִינ םַעְפע .רע טָאה ,סעד ןגעוו טגערְּפ;-

 ןיא ;ךיִז טלָאוװ ,עניב רעשידיי רעד ףיוא רעגנערד ליפ ױזַא ןר

 עטוג ַא טַאהעג טָאֵה רע .ריט רעד ייב ץיטש וצ ןוא ךעטעליב;)
 -ירג ךיז טזָאל סָאװ ,םינּפ שיטייל ַא ,קנַאלש ןוא ךיוה;:רוגיִפ
 טועינ ךיז טָאה ,ךעלגעווַאב רעיײז ץעוועג .?יו ןעמ יו ןרימ-

 טשינ םיא טלָאװ ?ליױמ ;ןיא עזָארּפ .סעיצַאוטיס ןיא ןראלרַאפ

 .טירבעגּפָא טשינ ךיז הע טלָאוו יעבלובי ַא טימ ןוא טלעפעגסיוא

 וליפא ,ריט רעד וצ ןױצעג רעכיג סעפע םיא טָאה ךָאד ןוא |

 ןבעל ןיא ץלַא וצ .ךיט רעד וצ רָאנ ,לרעטצנעפ- עסָאק םוצ טשינ

 וצ טנעלַאט טַאהעג טָאה דלָאנרַא א טנעלַאט ןןבָאה ןעמ ףרָאד |

 .עשרַאוו ןַיא רעטַאעט ןשידיי א ביטק גנָאגנירַא רעד יב ץיטש

 יַאפ ַא ןעמָאנ ןטייױוצ ַא טַאהעג ךעלריטַאנ ךיוא טָאה רע

 ןקיזָאד ןפיוא טגערפעג 'םיאטָאה .ןעמ ןעוו רעבָא-.ןעמָאנ-ןעילימ-

 ןזעוועג יאקוד זיא ןעמָאנ רעד ןוא ,ןרעוו טיור רע טגעלפ-,ןעמָאנ-

 זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .גרעבסניג -- רענשטעטַאטס ַא רעייזו-

 רע וַא ,החּפשמ .רעשיטַאבעלַאב ַא רעייז ןופ טמַאטשעג טָאה רע -

 ןפרָאװעגסױרַא םיא טָאה ןעמ זַא ,וז רעטעלוהרַאפ ןימ ַא זיא:-

 ןייז וצ .טסואוועג טשינ רענַײק סעפע טָאה תמא םעד .בוטש ןופ

 זיא סעד ייב  ןוא ,דלָאנרַא ןעמָאנ רעד טסַאּפעג טָאה עיסעּפָארּפ

 ןבילבעג רע

 ייוש ,עקירעמַא פי .ןעמוק ןגעלפ רעליפשיוש עסיורג זַא

 ןופ טנעקעג ןיוש רעדָא טסואוועג םיא ןגעוו ןבָאה סָאװ ,רעליפש

 זיא וואו ,הלָאֹנרַא ןףעוועג עגַארפ עטשרע רעייז ןיא ,רעירפ -

 "ייהמוא רעד ןיא רעכעלמייה ןזעוועג זיא םיא טימ ?דלָאנרַא .

 ןיז ןסיוועג א ןיא זיא סָאװ ,עיסעפָארפ רעשירָאיטקַא רעכעל

 (עיביױלגרעבַא ןענעז ןרָאיטקַא ןוא .עירעטָאל ַא ,ליפשיקילג ַא

 ינעג ךיוא טָאה ןוא תמא םעד טסואוועג ץלַא ןגעוו טָאה דלָאנרַא

 ןיג ןָאק ןעמ טיױו יו ןוא טנגיל ןגָאז:ףרַאד ןעמ ןעוו טסואוועג

 וא עשידיי טכַא ןענישרעד ןענעז עשרַאװ ןיא .טנגיל ַא טימ

 ,ןלָאנרושז ײלרעלַא:טימ םי ַא ןוא ןעגנוטייצ-גָאט עשיליופ-שידיי

 ךיז טָאה ערעימערפ ַא זַא רעדָא ןעמוקעג ןיא רָאיטקַא ןַא זַא ןוא

 ןענידַאב טפרַאדעג ןעגנוטטצ יד ןפ עדעי ןעמ טָאה ,טיירגעג

 ךלָאנרַא וא .פוא ןרעדנַא ןַא ףיוא ןלַאירעטַאמ ײלרעלַא טימ |

 -עג ןעמ טָאה רָאנ טשינ :םינפוא ןוא ןגעוו-ענייז טַאהעג טָאה
 עקַאט ןלָאז ייז זַא ,ןגרָאז ףיוא רָאנ ,תוישעמ יד .ןרעפיל טפרַאד
 טרעדָאפעג ןיוש ךיז טָאה םעד וצ ןוא ,טנענימָארּפ ןיירַא ןוא ןירַא
 -ָאק ןוא ןרָאטקַאדער-טכַאנ טימ :טּפַאשטנַאקַאב עטריצילּפמָאק ַא
 .ראפ טשינ סענייק טָאה דלָאנרַא .וליפא:סרעצעז ןוא ןרָאטקער
 .ןטעליב-יירפ ייווצ ןזעוועג גונעג ןענייז .סענייא ייב .טקִיסַעלכַאנ
 ַא ןופ טעלג ַא ןעוועג קיטיונ וליפא לָאמַא זיא ןרעדנַא ןַא יב

 ןוא ביױו ןטימ סעזמש ַא ןטירד ַא ייב ,ןץ'רעליפשיוש רענייש

 -בילעג רעד ףיוא ןקריוו טפרַאדעג רָאג ןעמ טָאה ןטרעפ ַא יב

 ךָאנ .טגרָאזַאב ןוא טסואוועג ץלַא טָאה דלָאנרַא .טשרעוצ רעט

 -ןעצער ןגעוו ןגרָאז טפרַאדעג טשרע ןעמ טָאה ערעימערּפ רעד

 ןלעפעג ןעמעלַא זיא ןוא טוג ןעגנַאגעג זיא קיטש ַא זַא .סעיז

 טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ?עטכייל:ַא ןזעוועג טעברַא יד זיא ,ןרָאװעג

 רעכיג סָאװ ןלָאז יז זַא ,אפוג ןטנעזנעצער יד טימ זיולב ןדער |

 טָאה ,טכעלש ןעגנַאגעג זיא קיטש ַא זַא ,רעבָא .ןביירש רעמ ןוא
 טגעלפ קיטש ןטכעלש :ַא ייב .ןריט-רעטניה .ןכוז טפוַאדעג ןעמ;?
 יז ןוא ןטנעזנעצער יד ןופ ןעיורפ יד ֹוצ ןצעתצ דלָאנרַא ךיז
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 ץעמע .ערעימערּפ רעד ןופ זולעמ יד ןדערנייא ןוא ןקרױוַאב -
 דלָאנרַא ןוא עירָאעט סדיורפ ןגעוו טלייצרעד לָאמַא םיא טָאה
 ןייז טימ טָאה רע .טכָאקעגוצ :עממ ןרָאװעג עירָאעט רעד וצ זיא-

 ריא טָאה רע רעבָא ,טקעדטנַא גנַאל ןיוש עירָאעט יד טקניטסניא .
 ךלָאנרַא זיא רענעק-שינײטַאל רעסיורג ןייק .טנעקעג טשינ ןעמָאנ !

 ,יַלוּפָאַּפ סקָאוװי לטרעוו סעד ןָא רעבָא ?ןעוועג טשינ ךעלריטַאנ
 -עגניירַא סע טָאה רע .טרירעג טשינ ךיז רע טָאה ייעד סקָאװ

 היבוט יו ןשטייט עלַא טימ טשטייטרַאפ ןוא- םוטעמוא ןפרָאװ
 .םיקוספ יד רעקיכלימ רעד

 טכַאמעג ןדלָאנרַא טָאה ןעגנושימ-ןסַאר ןופ לַאפוצ ַא סעּפע
 עבלעז יד ...ןילַא ןרעלטיה וצ ,'ףלָאדַא םעניישי םוצ ךעלנע |

 ,רָאה יד ןופ ברַאפ יד ,ןברַאש ןופ יובעג רעד ,רוזירפ עטַאלג
 דוצ ךיז רע טָאה רעמָאט ןּוא ,ץלַא ,טלַאטשעג יד ,גיוא יד ןופ
 ןופ טרעדױשעגּפיױא שממ ןעמ טָאה ,ךעלקיצנָאו יד טבעלקעג.
 ןוָאקרוט קרַאמ טסילַאנרושז רעד טָאה לָאמַא .טייקכעלנע רעד ;
 סע רע טָאה ,דליב-רעלטיה ַא ןילרעב ןופ ןדלָאנרַא טקישעג -

 ןוא ,עזָאּפ-רעלטיה ַא ןיא עיפַארגָאטָאפ ַא ענייז יו ןזיוועגמורַא
 טכַאמעג רעכיז דואוולָאה ןיא טלָאװ רע .טביילגעג ןבָאה עלַאי
 ןופ ןעיורפ עטושפ ייב .טייקכעלנע רעד טָא טימ ערעירַאק ַא }

 ,טכַאמ ןופ ןַאמ ַא ןזעוועג דלָאנרַא זיא קלָאּפ ןשידיי רעוועשרַאוו

 טָאה קנואוו ןייז טול .רעטַאעט ןשידיי ןיא רעטסקיטכעמ רעד
 ןײא .ליפש ַא ףױא טסיזמוא ןצנַאגניא ןײגנירַא טנָאקעג ןעמ
 -עג התתח טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,דלָאנרַא ןוא ,טייקיניילק
 רענעמ יד ןעוו ,גָאטיײב טייצ טַאהעג לָאמעלַא ןוא ,{?!ןטַאה
 ןָאד ַא ןזעוועג עקַאט זיא ,טעברַא רעד ייב טעווערָאהרַאפ ןענייז
 ַא ,ךעלטנייועג ןַאושז ןָאד רעשידיי ַא .קיסַאלקטשרע ןַאושז

 י ײ...ןלזג רעשידיי

 :טביירש לַיזיימ ןמחנ

 ןעוועג זיא רעבליזקעווק שממ ,רעווַאוװעז ,רעקידעבעל ַא;!
 ןימ ַא ןעװעג טשרמולכ זִיא סָאװ ,דלָאנרַא רעטמידַאב רעזדנוא |

 ןבירטעגכרוד ןוא גולק ןעוועג וע זיא ןתמא ןיא רעבָא ,ירַאנּפיוהי
 -עג טנַאקַאב טוג זיא דלָאנרַא .זָאנ רעד ייב םענעי טריפעג ןוא
 ,רעטַאעט סניא רָאנ טשינ ןעוועג טמירַאב -- רעקיטכַיר ,ןעוו

 ןטַארעטיל עשידיי ןשיווצ ,עסערפ רעשידיי רעד ייב ךיוא רָאנ |
 ןוא רעטַאעט םעד ןשיווצ קירב עקידעבעל יד ןעוועג זיא רע
 -עמָארַאב רעד ,ןייטש-ריבורּפ רעד ןעוועג זיא רע ,עסערפ רעד
 -עמַא ןיא טגָאז ןעמ יו ,ןכַאמ טנַאקעג קיצנוק טָאה רע ןוא ,רעט
 ַאזַא ןעועג טשינרָאג זיא רע ,(עמַאלקער) ייטיסילבופי עקירי

 םוצ טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעוו ,טכַאמעג ךיז טָאה רע יו ,לכעבענ
 ןופ ,רעלָארטסַאג ןדעי ןופ ידרד הרומי רעד ןעוועג זיא רע .קסע
 זיא ירַאטסי ַא ןופ גלָאפרעד רעד .רָאטקעריז-רעטַאעט ןדעי
 -יּפעטסַאג ַא זיא םיא ייב .רעטטעמ רעטסעב .רעד-ןעוועג םיא ייב
 ױזַא טנָאקעג טָאה רע ןוא ,רָאװעג ןביוהרעד לָאמַא טימ רעל
 ןביוהרעד טפרַאדַאב ןעמ ןעוו ןפלָאהעג טָאה רע .ןְלַאְפ קיטסַאה
 -עמוא ןעוועג זיא רע .ןקירדינרעד םיא ךִיוא ןוא רעליפשיוש ַא-

 ,רעפלעהטימ ענייז טַאהעג עיצקַאדער רעדעי ןיא ,תיבןב ַא םוט -
 טימ קידנקידנע ןוא ,טנעזנעצער ,רָאטקַאדעד םנופ ןבױהעגנָא
 ןוא טקַא ןייא ןשיוצ רע טָאה ,ערעימערּפ ַא ייב .העצעז םעד

 רע ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעג ,טרעטשינעג ןוא .טקעמשעג ןטייווצ -
 טָאה רע .ןיד-קסּפ םעד ,לייטרוא םעד טסואוועג סנטַײצַאב טָאה .,
 ךָאנ וא סטוג טלעופעגסיוא ,טנעזנעצעו ןטימ- טּפמעקעֶג טְּפָאי ;
 עקידעבעל ַא ןעווֲעג זיא רע .גְניִלְביִל ַא סנִייִז -ןַאּפ ערעסעב.
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 .ירומג דוסי ַא ןעוועג ןענייז סָאוו ,ןכַאז ןבעגעגרעביא לענש ,טסָאּפ;-

 טַאהעג ןוא סעיצקַאדער עלַא ןיא רענעגייא ןַא ןעוועג זיא רע

 רעדליב ןוא ןעגנודלעמ ןוא ןציטָאנ ןצעזצכרוד יו םיכרד ענייז
 רענעבעגעג רעד ןיא יגנילביל' ןייז טניױלעג ךיז טָאה סע יװ
 ץק םעד ןעוועג ברקמ טָאה רע ,טרעקרַאפ ךיוא ױזַא ןוא ,טִייצ
 ..ּפָארַא גרַאב ןשטַאק ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,םענייא

 ןטָאשעג טָאה רע ןדעד ןופ ןפוא ןייז טַאהעג טָאה דלָאנרַא

 ןוא ךעלפערט ןוא ןעגנתלעג רעיײז טפָא ןוא ךעלטרעווכיילג
 -רַא ןייז רַאפ ץַאלּפ רעקידנעטש רעד .ןירַא ליצ ןיא ןפָארטעג
 רע םגה ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל רעד ןעוועג ויא סולפנייא ןוא טעב-

 ןעוועג זיא דלָאנרַא ..ןיירַאפןטסיטרַא םוצ רָאג טרעהעג טָאה

 ,רעליּפשיוװע ןופ תוישעמ עטנַאקיּפ ופ לַאװק רעקידעבעל ַא

 טקישעג רעייז טלייצרעד טָאה רע סָאװ ,סרַאטס ,ןרָאטקעריד

 רעד ףיוא ןָאט וצ ייפש ַא רינַאמ ַא טַאהעג טָאה רע .קיצנוק ןוא
 .רָאה עטכידעג ענייז ףיוא ןבעג שי ַא ןוא עינָאלד רעטכער |

 יו ,רעטַאעט ןששידיי ןרעסעב םעד רַאפ טעברַאעג יירט טָאה.רע
 ןעוועג ,ךָאד ןענייז המששנ ןוא .ץרַאה ןייז רעבָא ,ןרעגרע ןרַאּפ
 ןוא ביל טימ טָאה רע ןעמעוו רעטַאעט ןשידיי ןטסנרע םייב
 ײ ,.טַאהעג ביל ןבעל
  :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןאק ךענעה

 רע .רָאמוה ךס ַא רוטַאנ ןופ טגָאמרַאפ טָאה דלָאנרַא

 ןעועג רעבָא ,גנודליב ערַאטנעמעלע ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 רע טָאה עיצידורע עצנַאג ץייז .גָאלָאכיספ ַא ןוא טנעגילעטניא

 רעד ןיא דלַאב גָאט ןדעי ,לַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןופ טפעשעג

 יד טקוקעגכרוד ,ןיירַאפ ןטַארעטיל ןיא ןעועג רע זיא ירפ

 טָאה רע .עסערּפ עלעיצניווָארּפ ןוא עשידנעלסיוא ,רעוועשרַאװ

 טעמכ רע טָאה ןעלקיטרַא עלַא .ורכז טענרעזייא ןַא טַאהעג

 -ָארּפ} ןעיצנָא ןופ עדָאטעמ עבלעז יד .קיניױונסױא טקנעדעג

 .סרעבײרש יבגל טדנעוועגנָא ךיא רע טָאה |ןרָאיטקַא ןריצָאװ
 ןטסילַאנרושז יד זַא ,עשַאק ַאזַא .טכָאקרַאפ רע טָאה לָאמסעכנַאמ
 וצ םידַאמ ַא ןעוועג זיא רע .פעק יד ייב ןסירעגמורַא ךיז ןבָאה

 .טפָאלב רע זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא שטָאכ .ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ

 רע טָאה ,יטנעמָאמ' ןיא ץיטָאנ ַא טקישעג ,?שמל ,טָאה רע זַא.
 ,סױא ךימ טרעהי :רָאטקַאדער סעיינ םוצ טרינָאפעלעט ףכיה
 רעיא טנעיילעג ךָאו ענעי בָאהיכ ,גָאז ךייא ליװ ךיא סָאװ

 טקנופ זיא .טּפַאכרַאפ ךימ טָאה סָאו ,?קיטרַא ןרַאברעדנואװ !

 ךיז ןלעטש ייז ןעוו :םיא וצ ךיא גָאז ,ןאמיינ .מ .י ןעמוקעגניירַא
 טעביכ ףביירשפיוא טשינ לקיטרַא ַאזַא יז ןלעװ ,ּפעק יד ףיוא
 -ַא טימ רימ טיג ,טקישעג ךייא בָאהיכ סָאװ ,ץיטָאנ יד ,ךייא
 י.תויתוא-הנבל טימ ּפָאק ןקיטלַאּפש-יײװצ

 ןיא טרינַאפעלעט ןוא לבייררט סָאד ןגנָאהעגפױא טָאה רע
 !ומרעה ?טניירפ רעטסעב ןיימ ,ריא טכַאמ סָאװ ,ָאלַאהי :'טנייהי
 .רד ןזיוועג סע בָאהיכ .םשור ַא טכַאנעגנָא טָאה לקיטרַא רעיא
 ץיטָאנ ַא טקישעג ךייא בָאהיכ .טקיצטנַא ןעוועג רע זיא ,ןבילטָאג
 יוד .א .א.

 ןיימ ,ָאלַאהי :יםערפסקעי םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 !טניירפ רעטסעב ןיימ ,ןילטייצ ןנחלא ,ריא טכַאמ סָאװ ,טניירפ

 קיטכיוו ַא זיא רע זַא ,םיא טגָאז .ילטייצ ןרהא סור; ַא ּפָא טיג

 יולשטנעמ

 יד תמחמ ,ידנָאלגעשּפ שַאני ןיא ןעוועג זיא ןטסרעוװושמַא

 -עג טָאה דלָאנרַא .םבָאנס עסיורג ןעוועג ןענייז ןטרָאד רעביירש

 בילוצ ,עוטזרָאטקַאדעד עינַאּפי ףטנַאירַאװ ענעדיישרַאפ טַאה

 יי
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 ןופ ןָאסיסצעל

 שַאני רעצנַאג רעד ןעוועג ןטכענ זיא לקיטרַא ןקיטכענ רעייא

 ."טפיוקרַאפסיױא ידנָאלגעשפ

 :טביירש ןעזָאר .י רעב

 ערעירַאק עשירָאיטקַא ןייז םערָאװ ,רָאיטקַא ןייק טשינ ;

 יו םעדכַאנ ,קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ ןבעגעגפיוא טַאהעג רע טָאה

 ןיא יצ ץיוָאנסָאס ןיא ץעגרע טליפשעג ,קחדה תעשב ,טָאה רע

 טיִמ םיא טָאה םוקילבופ ןוא ,לָאר-ןעירפ ...ַא ןוָאכָאטסנעשט

 :עניב רעד ןופ ןטעבעגּפָארַאי יירעפייפ ַא טימ ןוא רעיא עליופ

 -רַא ןופ דילגטימ ַא ןוא ,רָאיטקַא ןייק טשינ =

 ןיק טשינ ,עשרַאװ ןיא ןירַאפ-ןטסיט

 ןופ דילגטימ רעשיטקַאפ ַא ןוא רעביירש

 טא טגָאטעג טָאה רע ואוו ,יעקצַאמָאלטי

 טגעלפ טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ....טקיטכענעג

 -ָאלטי ףיא ןָאפעלעט םעד ןריּפוקַא רע

 וצ סעיצקַאדער יד ןיא ןגנילק ,יעקצַאמ

 -רעטַאעט יד חכמ ןרָאטקַאדער-טכַאנ יז

 זַא ןבעגעגניירַא טָאה רע סָאװ ,ןציטָאנ

 יז ןסעגרַאפ טשינ לָאז ןעמ ,םשה ןעמל

 -רעטצריקעג טשינ -- ןוא ןקורדוצּפָא

 "ער יד ןענפנח ייברעד טגעלפ רע .טייה

 -נייא ,טנעמילּפמָאק ייז ןגָאז ,ןרָאטקַאד

 "ווייט ייברעד ןוא רעטַאעט ןיא ייז ןדַאל

 .לביירט-ןָאפעלעט ןיא ןכַאלנײירַא שינָאל

 -רינימָאנטשינ רעד ןעוועג זיא דלָאנרַא

 ןןעיווצ י'ריציפָא - סגנודניברַאפי רעשיטקַאפ רעבָא ,רעט

 ירעמַא יד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע .רָאיטקַא ןוא רעביירש

 יז ,יעקצַאמָאלטי ףױא טריפעג ןרעלארטסַאג עשידיי רענַאק

 יז רַאּפ טכַאמעג ןוא ןטנעזנעצער ,רעביירש רַאפ טלעטשעגרָאפ

 רעד רעביא ןשַא טּפַאלקעג שירעדורב-טוג טָאה רע .יגנומיטשי

 טּפַאטעג ןוא יבנג עקטָאמי ןייז ןיירַא למיה ןיא טביולעג ,עציילפ

 ןוא שירפ ַא סעּפע חכמי ךיז טרעה סע סָאֹו ןשָא ייב קפוד םעד

 יד טליּפשעג קידצנעלג טָאה דלַאנרַא ....יעלעסעיפ קידלּפַאצ

 ןפייקשירַאנ טגָאזעג םינפ עטַאוועמת ַא טימ ,רַאנ-ףיוה םנופ לָאד

 ןוייכ ַא טימ טגָאזעג ,טכַאלעג קיצרַאה טָאה ןעמ עכלעוו ןופ

 ,גני ַא םכח ַא ןופ קחח סענעטלַאהַאב ַא טימ רעבָא ,ןתושּפט

 םעד ןריקסַאמ וצ טיקיעפ ענעטלעז יד טַאהעג טָאה רעכלעוו

 רעד ןעוועג זיא רע .ירַאני םנופ לָאר יד ןליפש ןוא רשיה לכש

 ןיא טלעוו רעביירש ןוא רעטַאעט רעסשידיי רעד ןופ יָארַאגיפי

 רעװעשרַאװ רעד ןיא טלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ יד ,עשרָאװ

 ןַא טָאה ,טגעמעג טָאה רע סָאװ .םיל רבעמ ןוא טלעוו-רעלטסניק

 ןַא זיא ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ ןוא ,טרָאטעג טשינ רערעדנַא

 ."ןָאט טנָאקעג טשינ ןוא ןעוועג דנַאטשמיא טשינ רערעדנַא

 :גנורעדליש ַא סנעזָאר זיא טָא ןוא

 ןָאטרַאֿפ וא קירוצ ןוא ןיה ןריצַאּפש לָאז םעד סיואגנעל;

 -עדינ -- רעגיצנַאד עלעקנַאי ַאירַאסערּפמיא רעד :סעומש ַא ןיא

 עטַאוועכילפ ןקיצנַאלג ַא ןוא םינּפ-הנבל ַא טימ ,קיביילטעפ ,קיר

 -- סיא ןבענ ןוא ,לסעפ ַא יו קידנגיו ךיז רע טגעווַאב .ּפָאק

 ירוצ ןוא רעגיצנַאד עלעקנַאי ןופ ךיוה יױזַא לָאמ יױוצ :דלָאנרַא

 ןגעוו עדייב ןדער יז ןקעטשי-םיוצ ַא -- םיא ןופ רערעגָאמ לָאמ

 טקוק עלעקנַאי .רָאיטקַא ןגעוו ןַאזעס ןגעוו ,אמתסמ ,טפעשעג

 עדייב טימ דלָאנרַא ןירַא םיא ןיא טדער ןוא ןדלַאנרַא וצ ףױרַא

 (שזרַאש ןיא)
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 רעטַאעט ןשירדיי

 רעבָא עכעלעמַאּפ טכַאמ ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא טקוורַאפ טנעה

 ײּפזע א רע טוט גנולצולפ .וצ ךיז טרעה ןוא ןזיירּפש עסיױורג

 סע ןוא רָאה ּפָאק סעד ריא טימ שיוו ַא טיג ,עינָאלד ןייז ףיוא ןָא
 .יגנָארד ַאי ןדישטנַא ןוא ךיוה -- טרָאװו ןייא ךיז טרעהרעד

 ןצעמע ןגעוו טנקסּפעגּפָא טרָאװ םענייא םעד טימ רע טָאה סָאד

 ייטדערעג אמתסמ ןבָאה ייז ןעמעוו ןגעוו ןטסיטרַא יד ןופ

 -עטקַארַאכ 'ןרעטש ענעשאלראפ' ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סאנאי

 :ױזַא םיא טריזיר

 רעד ףיוא ןוא ןליופ ןיא ןזײרק-רעטַאעט עשידיי יד ןיא,
 .טנַאקַאב טוג ןעוועג דלָאנרַא ןעמָאנ רעד זיא טלעוװ רעצנַאג
 -ניא ךיז וא תוכיש ןטסדנימ םעד טַאהעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,עלַא
 רעוו טסואוועג ןבָאה ,ןליױפ ןיא רעטַאעט שידיי טימ טריסערעט-

 ןיא טליּפשעג טָאה רע לָאר ַארַאפ סָאו ןוא דלָאנרַא זא סע

 ,רעטַאעט
 טכַאמעג ןוא ןבירשעג ךס ַא רעיײז ןעמ טָאה ןדלָאנרַא ןגעוו

 ,רע םגה -- ,ןרָאיטקַא ךס ַא ןגעו יו רעמ ,ןציו סיא ןגעװו
 ןעוועג זיא רע .ןעוועג טשינ רָאיטקַא ןייק זיא ,ןילַא ,דלָאנרַא
 לָאר עקידנרידיצעד ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ץנענימע עיורג יד
 רעד ןופ בייהנָא ןזיב עשרַאו ןיא ןבעל-רעטַאעט ןשידיי ןיא
 .המחלמ |טלעוו רעטייווצ|} רעטצעל

 סָאו ,שרעדנַא ץעגרע ןופ יצ עקירעמַא ןופ רַאטס רעכלעוו

 ןבעל וצ טוג טימַאב טשינ ךיז טָאה ,ןליופ ןייק ןעמוקעג זיא

 טָאה סָאװ ,רָאיטקַא םעד ןעוועג זיא ײװ ןוא ?ןדלָאנרַא טימ

 טשינ טָאה דלָאנרַא.. .ןגיוא סדלָאנרַא ןיא ןח ןייק ןענופעג טשינ

 עסעיּפ ַא ןופ לאפכרוד רעדָא גלָאפרעד ןגעוו טרידיצעד לָאמנייא

 עסעיפ ַא רַאפ גנומיטש ןכַאמ טנָאקעג טָאה רע .ןרָאיטקַא ןופ ןוא

 -עג -- קיטייצכיילג ,רעבָא ,ןעמָאנ ַא ייז ןּפַאש ןוא ןרָאיטקַא ןוא

 ןייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא דלָאנרַא .ןסײררעטנורַא ייז טנָאק

 -רַאּפ ,רעדָא ,ירעגַאלש ַא ןייז טעוויסי ,ידייא ןופ טלַאהיכי לטרעוו

 ןפָא ןגָאז וצ טומ טַאהעג טָאה רע .יגנָארד ַא טנעז ריאי :טרעק

 רַאטס רעטסערג רעד ןייז טגעמעג סע טָאה -- ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 "עג טָאה רע ןוא ,םיא ןגעוו טכַארט ,דלָאנרַא ,רע סָאװ סָאד --

 טשינ וליפא סענייא טָאה סָאװו ,תמא ןרעטיב םעד ןגָאז טנָאק

 .טקעמששעג
 -רעטַאעט רעד טנכערעג ךיז טָאה גנוניימ סדלָאנרַא טימ

 יד ,רעקיטירק רעד ,רָאיטקַא רעד ,רעסישזער רעד ,רָאטקעריד

 -לַארענעג ַא ףױא .רעכוזַאב-רעטַאעט עקידנעטש יד ןוא עסערפ

 ייב ןגערפ רעסישזער רעד רעדַא רָאטקעריד רעד טגעלפ עבָארּפ

 טָאה דלָאנרַא זַא ןוא ,יטסגָאז סָאװ ,דלָאנרַא ,וני :ןדלָאנרַא

 ןיוש ךיז ןעמ טָאה ,ירעגַאלש ַא ןייז טעוויס ,טוג זיאיסי טגָאזעג

 ,עבָארּפ ַא ךָאנ ,זיא דלָאנרַא ןעוו .ןזָאלרַאפ טנָאקעג םיא ףױא
 ןופ טלַאה ךיאי :טגָאזעג םיא ןוא רָאיטקַא ןַא וצ ןעגנַאגעגוצ

 טעלגרַאפ ךיז ןוא טנַאה ןיא ןָאטעג ייּפש ַא ייברעד ןוא ,ידייא

 טָאה ,| טייצ ןייז רַאפ ךָאנ} ירעלמיה אלדאי רָאה יד טייז ַא ןיא

 רעד .גלָאפרעד ןיא ןייז רעכיז טנָאקעג רָאיטקַא רעד ןיוש

 סדלָאנרַא טרעהעגסיוא ןרעג ךױא טָאה רעקיטירק-רעטַאעט

 םיא טָאה דלָאנרַא ןוא ,עיזנעצער ַא ןביײרשנָא ןרַאּפ גנוניימ
 יה .ןעוועג עיפשמ לָאמנייא טשינ

 -קעווַא ןבעליס ןגעלפ סעיצקַאדער.ןיא רעצעז ןוא רעקורד יד
 ןגױצַאב רעסעב ייז וצ ךיז טָאה רע לייװ ,ןדלָאנרַא רַאפ ןבעג
 ןוא יז טגעלפ רע .רעריפ-סטפעשעג-רעטַאעט ערעדנַא עלַא יװ
 ןטעליב עטסיזמוא טימ ןגרָאזַאב טניירפ ןוא זוחּפשמ ערעיײז
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 לָאר רעייז ןצַאשוצּפָא יו טסואוועג טָאה דלָאנרַא .רעטַאעט ןיא

 ,עיצקַאדער ןיא

 ןוא עסעיפ ַא רַאפ גתמיטש ןפַאשעג ךיוא טָאה דלָאנרַא
 ,תוקמפה יד ןשיווצ ,ךיז רע טָאה גנולעטשרָאּפ ַא תעב .ןרָאיטקַא

 קרַאטוע ױזַא םיא ןוא רעטַאעט ןיא סלוע ןטימ טשימעגפיונוצ

 םעד ףיוא טריפעגפירַא םלוע סעד טָאה רע זַא ,טסולפנייאאב

 .געוו ןטנכײצעגנָא םיא ךרוד

 ןשטנעמ-עסערּפ יד ייב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא דלָאנרַא

 טימ טעמכ ןוא טרבחעג ייז טימ ךיז טָאה רע ;טײל-רעטַאעט ןוא

 רַאפ טַאהעג ביל םיא טָאה ןעמ .ידי ףיוא ןעוועג רע זיא עלַא

 -רעביא ןוא טייקיטכירפיוא ןייז רַאפ ,ךעלטרעוו ענעגנולעג ענייז

 רע זיא ,ןדנובעגוצ ךיז טָאה דלָאנרַא ןעמעוו וצ .טייקנבעגעג

 וו טסואוועג ןעמ סטָאה סָאד ןוא ,רעדורב ַא יװ יירטעג ןעוועג

 | ײ ןצַאשוצּפָא

 :שטיװָאלַאגעס .ז טביירש דָאירעּפ ןטצעל ס' .א ןגעוו

 ףיוא ןעזרעד םיא ךיא בָאה המחלמ רעד ןופ גָאט ןטפניפ ןפיוא;

 םעד ןָא טרַאּפשעגנָא ןענַאטשעג זיא רע .סָאג אקסנַאלעיב רעד

 -עגנָא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג ,פמָאל ןשירטקעלע ןַא ןופ פולס

 ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .ןירַא סַאג רעד ןיא טגנערטש

 ..םוטש ,םוטש ,טקוקעגנָא סוטש עדייב ךיז ןבָאה רימ

 יד ָאב םישודק

 טעברַאעג טָאה רע .יּפָאשי ַא ןיא סַאג ענלימ רעד ףיוא ןדלָאנרַא
 זיאיס ןכלעוו ןופ שארב ,ןטַארַאּפַא ריזַאר ןופ טַאטשרַאוו ַא ןיא
 -ָאק .י רָאסעּפָארּפ רעקיזומ רעטסואווַאב-לָאמַא רעד ןענַאטשעג
 -עגרָאפ זיא סָאװ ,יעיצקעלעסי רעטשרע רעד ךרוד .ווָאקבָאר
 ךרוד דלָאנרַא זיא ,סַאג ענלימ רעד ףױא זדנוא יב ןעמוק
 ןעמַאװצ ,םיא ןעמ טָאה יעיצקעלעסי רעטיױוצ רעד ייב .םולשב
 ענלימ ןופ החפשמ-רעטַאעט רעצנַאג רעד טימ ןוא יורפ ןייז טימ
 .יץַאלּפ-סגַאלשמואי ןפיוא טריפעגקעווַא ,סַאג

 ןופ הביבס ַא ןיא טבעלעגּפָא דלָאנרַא טָאה ןבעל ץנַאג ןייז
 רע טָאה טקידנערַאפ ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא עשידיי
 רעד ןיא ,עקנילבערט ןיא ,ןפוא ןשיגַארט ַא ףױא ןבעל ןיז
 רעקיװמ ,ןרָאיטקַא עשידיי סירבח עטבילַאב ענייז ןופ הביבס
 ,"רעײג-רעטַאעט ןוא
 טנומגיז רעביא טיג "ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ , ךוב ןייז ןיא

 ָאטעג רעוװװעשרַאװ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ווָאקרוט

 י-לעזַא סלַא ןוא ,רענלעק סלַא טרָאד טעברַאעג ןוא ,.א טימ ןעמַאזוצ

 ;ן'.א טנידַאב רעכ

 רעד ןופ ב"יהנָא םייב ךיא בָאה לַאקַאל ןבלעז סעד ןיא
 לקיטש ַא טימ ייט לזעלג ַא טגנַאלרעד ןדלָאנרַא עיצַאפוקַא-יצַאנ
 ..עדַאלעמרַאמ טימ טיורב

 ..ןצודי וצ ןבױהעגנָא ןַאד ךיז ןבָאה רימ

 ףרַאד דלָאנרַא ןוא ,ןדלָאנרַא ייט זָאלג ַא טסגנַאלרעד וד זַא !ןרעלט "יירש ןוא ןטסילַאנרושז ךס ַא ךָאנ טימ ןלייַא ךיא ?עװ רעטעפש
 טעו !טלעוו עדנע זיא א ,ןשארג ןעצ רַאּפ יט לזעלג ַא ןעקנירט טציא עו ךיא זַא ,טסואוועג טשינ בָאה ךיא ןַאב רעד וצ רעב
 טסיױו !רעטרעװ עניימ ןעז טסעװ ,ןטלַאהנָא גנַאל טשינ ןױש ,םַאג אטנַאלעיב יד ןוא ןדלָאנרַא ,לָאמ ןטצעל םוצ ןדלָאנרַא
 לָאזיס ,יהרוחסי וצ רָאנ טיירג !טגָאזעג זיא ,טגָאז דלָאנױַא זַא ,ךָאד עשידייטשינ ןוא עשידיי יד טימ עשרַאװ ןנַאג עא ןדלָאנרַא
 ."!טפיוקרַאפסױא ?יוצ רעמונ יתימלושי !רעגָאלש רענעי ןייז טעינ ןיוש קנעדעג ךיא ןוא טסואוועג טשינרָאג בָאה ךיא .ןסַאג

 .ןַאמרעדעּפ לאפר ןופ .ע .מ רעבָא ,טדערעג רעמ לסיב ַא ןדלָאנרַא טימ טלָאמעד בָאה ךיא

 ,26'20 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"'13 עקצאמאלט, -- שטיװָאלַאגעס .ז ןטינעעגנייא רימ ךיז טָאה סָאד ןוא ,טגָאזעג רע טָאה עזַארפ ןייא
 .248 ,246 5 ;ןורכיז ןיא

 ,294:96 .וז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ
 ,35-36 ,46 .וז ,1950 ,סערייא סָאנעוב ,"13 עקצַאמָאלט , -- ןעזָאר .י רעב
 266:67 .וז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ."ןבעל א לָאמ א ןעװעג , -- ליזיימ ןמחנ
 ,1951 ,סעריײא סָאנעוב ,'ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ , --- װָאקרוט טנומגיז

 ײ..ןלַאפעגכרוד זיא עסעיּפ יד ,שטיווָאלַאגעס--

 ;וָאקרוט סַאנָאי טביירש ,ףוס ןשיגַארט ס'.א ןגעוו

 רעד טימ טַאהעג התתח דלָאנרַא טָאה גירק ןרַאפ ץרוק

 .ל478 זו -יזָאד רעד .ַאמדירפ ווַאלסישטעימ ,רעטַאעט-ײשטשָאווָאנ' ןופ ,טנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב יי ןרעטש ענעשָאלרַאּפ , -- 'אקרוט סאנַא רַאטַארטסינימדַא ןוא רעריפ-סטפעשעג ןטשרע םנופ ןירעגעווש
 ירושז ןגרָאמגָאט , ,ןיײארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא רעװעשרַאװ ןיא -- ןָאק ךענעה ןַא ןגָארקעג טָאה רע .טרינָאּפמיא קרַאטש םיא טָאה ךודיש רעק
 ,1964 יאמ 28 -י .ג ,/לַאנ -עפ לאפר טיול) .ךעלקילג ןעוועג זיא ןוא יורפ עטנעגילעטניא
 -אכָאטסנעשט א ,ןייטששרעטסַאק ַאלַאּפ ןסייהעג יז טָאה ,ןַאמרעד
 שרעה ,יקסריבלַאב .(ןירָאטַאמַא עטוג ַא ,ןירעוו

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1894 ץרעמ 15 .בעג) -רַאפ ןבָאה ןועטייד יד ןוא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו
 ,שזדָאל ןיא 1894 ץרעמ 15 ןריובעג יז דלָאנרַא .טָאטש ןיא ןענופעג דלָאנרַא 0 ז טָאה ;עערַאװ ןעמונ
 -עג .רעלדנעהניילק --- ןרעטלע ,ןליוּפ -עגסיוא רעבָא טָאה רע רעמ סָאװ .ןשטייד יד טַאהעג טנייפ טָאה
 ,עּפורג רעבָאהביל ַא ןיא ןטָארטעגנײרַא ,ייברעד ןבָאה פעלק ןייק ןוא טעברַא ףיוא טּפַאכעג רדסכ םיא טָאה 1908 ןיא .לושיסקלָאפ ַא ןיא טנרעל ןעמ .ןלַאפעגנירַא רע זיא רעמ ץלַא .ייז טימ שינגעגַאב ַא ןטימ
 "עג ןוא 10 זיב טליּפשעג טָאה רע ואוו ןצנַאגניא םיא טָאה סָאד .טלעפעג טשינ טיי

 -ָארּפ ןייז רַאפ ןליּפש-רעטַאעט סָאד טכַאמ | 4 :
 יד ןיא רָאי ַא טליּפשעג ךָאנרעד .עיסעפ ןיא רעטַאעט שידי ןליפש טבױלרעד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 .רעזייה-ליװעדָאװ עשידיי רעשזדָאל רע .,ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב טרָאד דלַאנרַא זיא .עשרָאװ
 -לעטיט ןיא ןטָארטעגנײרַא -- 1 רעקיזרעירפ רעד ןָא ןיוש רעבָא .טעברַא ןייז ןָאטעג ךיז טָאה

 ןיא רעטַאעט-'ַאיּפמילָא' ןיא עפורט סנַאמ-
 י.רעטייו יבאי קנַאדעג ןטימ ,עיגרענע

 ןרָאפעגּפָא --- 1913 .עּפורט רעד סימ יינרוט ַא טכַאמעג ןוא ,שזדָאל
 רעוועשרַאוו ןיא יעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז טָאהיס ןעוו

 -נַא םישדח יירד ךָאנ ןוא - ,עּפורט סיקסרימָאטישז וצ ווָאקסּפ ןייק טימ ןעמַאװצ ןעוועג (י'ורפ ןימ ןוא ךיא) רימ ןענייז ,ָאטעג

 יי
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 ןופ ןָאסיסקעל

 1920 ןיא .ןלױּפ רעביא סעּפורט-םירבח טימ ןרָאפמורַא ןביוהעג

 רעשזדָאל ןיא ךָאנרעד ןוא ,עּפורט סנַאמרעּפוק .ס ןיא טליּפשעג

 .וויטקעלָאק

 -ושֿפ רעייז ַא ןעוועג זיא .ב, זַא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 יצ ןבעגעגנייא םיא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב ןוא שטנעמ-סקלָאפ רעט

 ,עמיטש-רָאנעט ענייש ַא טַאהעג טָאה רע .ןּפיט עכלעזַא ןליּפש

 רעד ןעוװועג ןרָאי ןופ ךשמ ַא ןיא ןוא ןצנַאט טוג ץנַאג טגעלפ

 ןיא רעבָאהביל רעד רעטעּפש ןוא ,רעקימָאקיטַאפ רענעריווושעג

 (עציײלּפ עכיילג-טשינ ַא) םומ ןקיטנעק ַא טימ םגה ,עּפורט רעד

 "וצ ןשרבח ַא ןבָאה טגעלפ ,רעדורב רעטוג ַא עבטב ןעוועג זיא רע

 רעייז ןעוועג זיא ןוא ןליּפש םוצ ןוא ןרָאיטקַא-םירבח יד וצ נגַאג

 ."שזדָאל ןיא םלוע-רעטַאעט םייב רעלוּפָאּפ

 רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה .ב זַא ,רעביא טינ ווָאקרוט סָאנָאי

 ַא'א רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןעמוקעגמוא רע זיא ,ָאטעג רעד ןיא ,טרָאד ןוא ,רעלדנַאס םייח ןופ

 ,סיצַאנ יד ךרוד

 .װָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .מ ןוא גייװצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 121 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1921 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 סקַאמ ,ןירב

 ןסיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1884 ילוי 6 .בעג}

 ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1884 יֵלוי 16 .בעג

 -רעדָאמ ןיא טנרעלעג .ןרעטלע עמורפ ייב

 -עג .לוש:טַאװירּפ ַא ןיא ןוא םירדח ענ

 רעד ,טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא טעברַא

 םיא טרידנעמָאקער ץלָאהנעבע טסירָאכ

 ד'א רעטַאעט- ָאלָאּפַאפ ןיא טסירָאכ סלַא

 יו .םעדכָאנ רעבָא .,ןַאמרעב-יקסנימַאק

 ןליּפש וצ טרעוורָאפ שזדָאל ןיא טרעוו'ס

 -עגנָא ןַא קירוצ .ב טרעוו ,רעטַאעט שידיי

 .טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלעטש

 רעטַאעט סעסיורג' ןיא ןגרעבדנַאז וצ ןיײירַא -ב טערט !לטכ ןיא

 יינרוט ַא ףיוא ּפָא רע טרָאפ --- 1906 .ןלָאר עניילק טליּפש רע ואוו

 'רעװָאנַארומ' ןופ עּפורט רעטקינייארַאפ רעד טימ ןליױּפ רעביא

 ַא ףיוא רעלדַא סוילוי טימ רֹצ טליּפש -- 1908 ,רעטַאעט

 ,זירַאּפ ,עיגלעב ןיא טליּפשעג -- 1909 .דנַאלסור רעביא יינרוט
 -עלעג יד טַאהעג ךיוא טָאה רע ואוו ,סערייא סָאנעוב ןוא ןָאדנָאל
 -עגמוא ךיז ךָאנרעד ,שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ ןליּפש וצ טייהנג

 ייב טליּפשעג ,טייצ עצרוק ַא ,1913 ףוס ןוא ,דנַאלסור ןייק טרעק

 המחלמ-:טלעו רעטשרע רעד תעב .עשרַאװ ןיא רעלדַא סוילוי

 טליּפש רע ואוו ,גרעבמעל ןייק ןפָאלטנַא ,טריזיליבָאמ ןרָאװעג

 עשרַאװ ןייק טרישזַאגנַא טרעוו ןוא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד זיב

 ןיא יקצָארעיס:רעלדַא ייב 'ַאלַאקס' ןיא ךָאנרעד ןוא 'סונעוו' ןיא

 -דנַאר יד רעביא יינרוט ַא ןיילַא ךָאנרעד טריזינַאגרָא .ב .שזדָאל

 עפורט-ןָאקיּפ-רעטסיימלעצ ןיא רעטעּפש ךיז טקילײטַאב ,ןטיבעג

 -וװעינַאק טימ ןוא ןילַא ןליוּפ רעביא טרילָארטלכַצג .עשרַאװ ןיא

 עּפורט רעשיטַאמַארד סרעלדַא ןיא ךיז טקילײטַאב ,ןַאמטיײרביַאקס

 ןייק ןַאמטײרב-ַאקסװעינַאק טימ ּפֶא דָאנרעד טרָאפ ,ןלױּפ רעביא

 רע ואוו ,ןלױּפ ןייק קירוצ טמוק ןוא עקירעמַא-םורד ,עקירּפַא-םורד

 ,עינעמור ןיא -- 1928 .ןיוו ןיא ךָאנרעד ,טייצ עצרוק ַא טליּפש

 רַאפ | ןיא ןליוּפ ןיא קירוצ רעדיוװ ךָאנרעד ,ןיוו ןוא עיבַארַאסעב
 .סעּפורט ענעדייש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -ןטסיטרַא ןשידיי ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רָאי .עקינייא/ זיא } .ב =
 -קַא ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טָאה רע .ןלױּפ ןיא ןיירַאפ
 ,סעידָאלעמ ערעלוּפָאּפ ףיוא ןטעלּפוק עלעוט

 ףיױא טליּפשעג טָאה (שזראילקש) צזָאר ,יורפ ענעזעוועג ןייז
 רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח ךָאנרעד טָאה ןוא עניב רעשידיי רעד
 / .ָאקסעלַאגעס טרעבלַא

 זַא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 עטנעגילעטניא יד וצ ןענעכערוצ טנַאקעג ןעמ טָאה ןיבא
 רַאֿפ שינעדנעטשרַאּפ ךט ַא טַאהעג טָאה רע .ןרָאיטקַא עשידיי
 רעייז ןעוועג זיא רע .טרפב עניב רעד רַאפ ןוא ללכב ןשטנעמ
 טלַא טצַאשעג רעייז םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ייב טבילַאב|

 -רַאּפנָא רעבירעד םיא ןבָאה ןוא שטנעמ ןכעלרע ןקידנעטשנָא
 רע עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעייז ןיא טמַא ןטסכעה ןטימ טױרט
 -לַאװג ַא טַאהעג טָאה רע .טליפרעד טּפַאהנסיװע} רעייז טָאה
 -ירפ ןיא ןזײװסױרַא טגעלפ רע סָאװ ,רָאמוה רַאפ ליפעג ןקיד
 ןשטנעמ רעדָא ןגעלָאק טימ ןסעומש ענייז ןיא ןוא ןבעל ןטַאװ
 ךיז רע טָאה עניב רעד ףױא .טלעװ רעשירַארעטיל ךעד ןופ
 עשעימָאק-רעטקַארַאכ יד ןרישזראשוצרעביא טביולרעד לָאמלייט
 ןרָאיטקַא ןוא םלוע רעד רעבָא ,טליּפשעג טָאה רע עכלעוו ,ןלָאר
 טָאה ךָאד ,ירעקימָאק ןטלַאקי ַא רַאפ ןטלַאהעג אקוד םיא ןבָאה
 ןַא יװ טכַארטַאב םיא טעטש עכנַאמ ןיא םלוע רעטַאעט רעד

 ."רעליּפשיוש ןקיסַאלקטשרע |

 -רַאפ , ךוב ןייז ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
 :"ןרעטש ענעטָאל

 םעד ,רעטַאעט ןטייווצ ַא ןיא (ןילבול ןיא טָאה 1917 ףוס ץא
 ןפוועג םיא טָאה ןעמ יװ רעדָא ,יַאקלַאסורי רעטַאעט-רעמוז
 רעד רעטנוא עפורט -ןטערעּפָא עשידיי ַא טליּפשעג ,יסונעווי
 ,יםוקילבופ ןופ גנילבילי ןטימ .שט'יווָאקשרעה .ש ןופ גנוריפנָא
 סקַאמ -עקימָאק-רעטקַארַאכ סעד -- טריסנָאנַא םיא טָאה ןעמ יו
 ןוא גרעבמעל ןיא ןעוועג ךיא ןיב םורַא רָאי ַא ןיא ... .ןץרב
 -לַּפמיִג ןטמירַאב טלָאמעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא טכוזַאב בָאהיכ
 רעד ןיאי :שיפַא ןפיוא ןעזרעד רעדיװ בָאהיכ ןוא ,רעטַאעט
 םענופ גנילביל רעד ליײטנָא טמענ גנותלעטשרָאּפ רעקיטנייה
 -ירטניארַאּפ ןרָאװעג יינספיוא ךיא ןיב ,ױירב סקַאמ םוקילבופ
 -רעד ,םוקילבופ רעדנַא ןַא -- ךיירטסע ןיוש ךָאד זיא ָאד .טריג
 -ילבופ רעזדנוא יװ סעיצידַארט-רעטַאעט ערעדנַא ףיוא ןגיוצ
 .גנילביל רעייז ךיוא זיא ןירב סקַאמ ןוא -- ןליופ-שיסור ןיא םוק
 ןוא ,עמַאלקער עקיבלעזיד ןעזרעד לָאמ ןטירד םוצ בָאהיכ ןעװ
 ןַא ןַארַאּפ רעדיוו זיא סע ואוו ,(עניַארקוא) סעדָא ןיא לָאמסָא
 -ידַארט-רעטַאעט ערעדנַא רָאג ףיוא ןגיוצרעד ,סוקילבופ רעדנַא
 ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,רעדנעל ייוצ עקירָאפ יד ןיא יו סעיצ
 -דַאּפ סעפע ןַארַאֿפ זיא םעד ןיא זַא ;סעפע טקעטש םעד ןיא זַא
 -נעמ עטסנדיױערַאפ יד טימ ,רעדנעל עלַא יד ןיא סָאװ ,ןגרָאב
 ףױא ןעמונעגפיוא ןירב סקַאמ רָאיטקַא רעד טרעוו ,ןטעטילַאט
 -רָאפ רע זַא ןמיס ַא זיא סָאד -- ןפוא ןקיבלעז םעד ןוא ןייא
 -ךיל ןרַאפ עקַאט סיא טכַאמ סָאװ ,חֹוכ ַא סעפע ךיז ןיא טגָאמ
 ןירב סקַאמ .רעדנעל ענעדיישרַאפ עלַא יד ןיא םוקילבוּפ ןופ גניל
 יס ,עניב רעד ףױוא ייס ,תוטשּפ ליפוזַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאװ

 ןוא ןסַאמ יד וצ טרעטנענרעד םיא טָאה סָאד זַא ןבעל סעניא
 .עקימורַא ענייז וצ -- ןבעל ןיא

 ,ןירב סקַאמ ןופ זיירק ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלַא
 ןבָאה סָאװ ,תולעמ ענייז קנַאד ַא ןבָאה ביל טזמעג םיא ןבָאה
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 ד 1 ַאב םישודקח

 ןעוועג ןירב סקַאמ עקַאט זיא טסיזמוא טשינ .םיא רַאּפ טדערעג
 ןליופ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןופ רעציזרָאּפ רעקירָאי-גנַאל -

 ןשטנעמ ךיז םורַא טריפורג טָאה .סָאװ ,ןיירַאפ ַא ןופ רעציזרָאפ
 -ַאב -טשינ ןוא עטקיטכערַאב -- -סעיציבמַא ענעדיישרַאּפ טימ |
 -ַאב-טשינ רעמ .ענעדירפוצ-טשינ ןוא ענעדירפוצ ,עטקיטכער :

 .ענעדירפוצ .יוו ,עטהלועַאב ןוא ענעדירפוצמוא ,עטקיטכער
 טיירג דימת ןוא טנעמַארעּפמעט םענעבירטעגרעביא טימ ןשטנעמ
 -ָאס יו ,רעשיטסיכרַאנַא ןַא רעמ טנעמעלע ןַא .זיורבפיוא םוצ

 יַאזינַאגרָא ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז ןסַאפוצנייא טנגייאעג לָאיצ |
 -סָאמטַא רעטזיורבעגפיוא ַאזַא ןיא ביוא א .ןעמרָאפ עלענָאיצ
 סקַאמ זיא ,רוטַארעּפמעט רענעבױהעג קידנעטש ַא יב ,רעפ'
 -רָאי ,ןרעוו וצ ןבילקעגסיוא קימיטשנייא טעמכ ןעגנולעג ןענירב
 זיא ןײרַאּפטסיטרַא םענופ רעציזרָאפ ַא וו ,ןײא-רָאי ,םיוא
 ךיז ןיא טַאהעג עקָאט טָאה רע זַא ניט ַא ןוש ןילַא סָאד

 ןבָאה ביל טזחמעג םיא ןבָאה עלַא סָאוורַאפ סניױזַא סעּפע -

 ןענירב סקַאמ טימ ןטעברַאנעונַאװצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 -טפַאשלעזעג ןפיוא ,(1922-ענליוו) רעטַאעט ןיא טייצ עֶסיוועג ַא
 בָאה ךיא ןוא ,ןעמליפ עשידיי ייר ַא ןיא ךױא יו ,טיבעג ןכעל
 קיטכירפיוא ןוא ןענגץרעד וצ טוג םיא טייקכעלגעמ יד טַאהעג
 ,טקַאט ךס ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד .גירק וצ ביל
 -לדייא ןוא טייקנדײשַאב ןייז .רוטלוק רענעריובעגנייא ןוא סָאמ
 ."טעטיוויאַאנ וצ זיב ןעגנַאגרעד ןיוש זיא טייק

 סַאנָאי טביירש טוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו
 :וָאקרוט

 (טלעוו ןטייױוצ) ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי.רָאּפ ַא טימ ןעווי

 ןָאדנַאל ןייק עזייר עטייוצ ןייז טכַאמעג ןירב סקַאמ טָאה ,גירק

 קנעדעגיכ ,ךיא בָאה -- רעדורב ןייז וצ טסַאג וצ לָאמ סָאד --

 ,גוצ ןופ ןייגּפָא ןרַאפ ,םיא טימ ךיז ןענגעזעג םייב ,טוג סע

 :טגָאזעג

 ,ץלַא סיױא טצונ .המחלמ ַא ךיז טיירגיס ,ןירב .טקנעדעג --

 ןיא ךיז ןענדרָאוצנייא ידכ תושר רעיא ןיא טייטש סע סָאװ

 -י / .רעדורב רעיא ןבענ ,ןָאדנָאל

 רע טָאה ,ןָאדנַאל ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןירב סקַאמ ןעװו

 יה :טגָאזעג רימ

 טניימ .ליוו ןעמ יו ױזַא טשינ טייג סע ,רבח רעביל ,ייא --

 | /...סױא טרָאד זדנוא טּפַאכ ןעמ זַא ,טשינ

 טָאה םָאְוו ןירב .ןלױּפ ןיא ןבילכעג רעדיװ זיא רע ןוא

 ןייז תעב ,טייקכעלגֶעמ ַא טַאהעג ןוא ,טלעװ ַא טכַאמעגכרוד

 ,טלעוו רעד ןיא טייו ,ואוו ץעגרע ךיז ןלעטשוצּפָא ןרעדנַאוו

 ןביילב וצ ןעוועג טרעשַאב ויא םיא ,ןענדרָאנייא טרָאד ךיז ןוא

 י/הפרַאמשָאק ןוא טײקמַאזיורג עלַא יד ןכַאמכרוד ,עשרַאוװ ןיא

 טימ ןקידנערַאפ ףוסל ןוא עיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד תעב ןבעל
 | טיוט-רעריטרַאמ ַא

 ןייז טימ ,ןירב סקַאמ טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו
 ףיוא ,עשרַאוו ןיא טבעלעג ,רעטכָאט רעניישרעדנואוו ןוא יורְפ-

 ןופ ןעגנורידרַאבמָאב עקיטלַאװג יד תעב .סַא; ַאקסנַאּפ רעד
 ,זױה םנופ לייט ַא זיא ,1939 רעבמעטפעס שדוח ןיא ,עשרַאוו
 ןבָאה תוברוח יד רעטנוא .ןלַאפעגנייא ,טניואוועג טָאה ןירב ואוו
 ןילַא רע .ןױרב סקַאמ ןופ רעטכָאט ןוא יורּפ יד ןענופעג ךיז

 ןקיבלעז ןופ לייט ןטיױוצ ןיא םינכש ייב ןעוועג קילעפוצ ויא -
 םורַא ױזַא ןוא ,טקידעשַאבמוא ןבילבעג ןייטש זיא סָאװ ,זיוה -
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 םעד ןיב ךיא ןעוו .עפָארטסַאטַאק רעד ןופ ןרָאוװועג לוצינ רע זיא

 -רַאפ ןוא םייהַא ךיז וצ טעברַא ןיימ ןופ ןעגנַאגעגקירוצ גָאט

 ךיא בָאה ,טניואוועג טָאה ןירב ואוו ,זױה סָאד קידנעײגייב

 -רוח עקידנעילט ךָאנײד רעביא םורַא טפיול רע יװ טקרעמַאב

 ךימ טָאה רע זַא .טנעה ענעכָארברַאפ טימ ,עגושמ-בלַאה ,תוב

 ףעירשעגסיוא עמיטש רעדליוו ַא טימ רע טָאה ,ןעזרעד

 .דניק ןוא יורפ ןיימ טשינ רעמ ןיוש בָאהיכ ,סַאנָאי --

 ןופ רעטכָאט ןוא יורפ יד ןעמ טָאה םורַא העש רָאפ ַא ןיא
 ,עקידעבעל תוברוח יד רעטנוא ןופ טּפעלשעגטיֹורַא ןירב סקַאמי

 טָאה רעטכָאט עניישרעדנואוו ןייז .עטקוזינעצ קרַאטש רעבָא

 ןטסטנעָאנ ןיא ןפָאלעג ןיב ךיא .ןָארבעצ סיפ עדייב טַאהעג

 טריפעגניהַא ןוא לטעבגָארט ַא טרָאד ןופ ןעמונעג ... לָאטיּפש

 ןעו .ןץרב סקַאמ ןופ ירפ יד ךָאנרעד ןוא רעטכָאט יד רעירפ

 ,לָאטיּפש ןופ ןבירשעגסיוא ,רעטעּפש טייצ א טימ ,ייז טָאה ןעמ

 ןירב סקַאמ .רעצריק סםופ ןייא ןבילבעג רעטכָאט רעד ייב זיא

 ןבָאה ךעבענ לעוויכי ףעמונעגרעביא קרַאטש טימרעד ךיז טָאה

 םיא בָאהיכ .טגָאזעג רימ רע טָאה -- יעקילַאק ַא רעטכָאט ַא

 לָאז ...ּפָא ורסח רעד טלַאפ טייקניױע ריא ייב זַא ,טסיירטעג

 רעביא ןגָאלש ױןטַאדידנַאקי ךיז ןלעוװ ,קידנע המחלמ יד רָאנ ךיז

 ... יא

 ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ךָאנ ןענייז רעטכָאט ןוא יורפ ןייז ןעוו

 זדנוא טָאהיס .געט עצנַאג ףיא ןדנואוושרַאפ ןיױרב סקַאמ זיא

 לָאטיּפש ןיא ?ןרעוו ןלַאפרַאפ סָאד רע ןָאק ןיהואוו טשודיחעג

 טמוק ךיק ןיירַאפ ןיא .ךָאוװ ַא לָאמ ןייא ןײרַא רָאנ ןעמ טזָאל

 ךיא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ ַא זיב ,טעּפש רעייז ןייג וצ ךיוא רע

 -נעטש ןיימ טימ טשינ 'ףליהניילַאי ןיא טעברַא רעד וצ ןייג לָאז

 רעד ףיוא ןסַאג עקיטייז ךרוד ךיז ןעוועריקרַאפ רָאנ ,געוו ןקיד

 ,גנושַאררעביא רעטסערג ןיימ ןצ ,ךיא בָאה סַאג עקצעיוָאזַאמ

 -רעבירַא ןַא טימ ,ןענירב סקַאמ רעױט ַא יב ןייטש ןפָארטעג

 ךיִז ןבָאהיס ןכלעוו ןיא לטסעק-טסורב ּפָאק ןרעביא ןעגנָאהעג

 -גנעי ןפורעג רעהפיוא ןָא טָאװ רע .סעקטעלישז-ריזַאר ןענופעג

 .סמ ,טַאהעג ךָאנ ייז טָאה רע) ןףפיוקרַאפ וצ סעקטעלישז עשיל

 טָאה ,ךימ קידנקרעמַאב ...(עזייר רענָאדנַאל ןייז ןופ ,אמת

 -טנַא יו ,לכיימש םענעדײשַאב ,ןטנַאקַאב ןייז טימ ןירב סקַאמ

 טזעינ ךָאד ןָאק ךיאי :טגָאזעג ,רימ רַאפ ךיז קידנקידלש

 ןימ רָאפ ךיא טלעג ןבעג רימ לָאז ןעמ  ןעגנַאלרַאפ

 ןרענרעד רעסעב ייז ךָאד ףרָאד ךיא ןוא ...דניק ןוא יורפ

 ַָאד ןוא ,קיניױו יױזַא טציא ךָאד ןעמ טיג לַאטיפש ןיא

 ַא רימ טָאה טולב סָאד ,זַא ,תורקי רעסיױרג ַאזַא זיא

 -עג טשינ טולָאסבַא סע בָאה ךיא ,ןײרַא ּפָאק ןיא ןָאטעג ץעז

 טָאטשנָא טלָאװעג טָאה רעצעמע ןעװ הפרח ןייק רַאפ ןטלַאה

 "ןַאפ םעד ףיוא ךיז ןיילַא ,ףליה ךָאנ טנַאה יד ןקערטשוצסיוא

 רךָאפ רעגנַאל ןרָאי ַא זַא ,ָאטעג יו רעבָא רימ טָאה'ס .עניד

 רעד ןעוועג זיא סע יװ ,עיצַאזינַאגרָא רעסױרג ַאזַא ןופ רעציז

 רעפלע רעד ףיוא לָאז ,גירק ןזיב ןיירַאפ-ןטסיטרַא רעשידיי

 ךיא .ןריזָאר םוצ ךעלרעסעמ סַאג רעד ףױא ןפיוקרַאפ ןפרַאד

 עלַאיצָאס ערעזדנוא טרעדורעגפיוא גָאט ןקיבלעז םעד בָאה

 ןירב סקַאמ זיא רעמ .יטניָאשזדי םעד ןוא סעיצוטיטסניא-ספליה

 -ריזַאר עשילגנע יד טימ סַאג רעד ףױא ןענַאטשעג טשינ ןיוש

 טימ ןבעגּפָא טנָאקעג וליפַא ןוש ךיז טָאה רע .ךעלרעסעמ

 -ַאפ ןעוועג זיא רע ואוו ,ךיק-ןטסיטרַא רעד ןיא טעברַא-ספליה

 ,דילגטימ-סגנוטלַאווװ
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 ןֹופ ןַָאקיטסצלעל

 ןטימעגסיוא טשינ רעטייוו ךיוא רעבָא טָאה לרוג רעזייב רעד
 -עג לָאמניא טשינ ןשטייז יד ךרוד זיא רע .ןענירב סקַאמ
 קידנעייג ,לָאמניײא .ןטעברַא ענעדיישרַאפ וצ ןרָאװעג טּפַאכ
 רע זיא ,2 ַאנשעל ףיוא ךיק-ןטסיטרַא רעד ןיא טעברַא רעד וצ
 ךיוא יו ,םיא טָאה ןעמ .ןשטייד עפורג ַא ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג
 -ַאדי רעד וצ טכַארבעג ןדיי עקידנעייגייברַאפ ערעדנַא
 .טעברַאי ףיױא ,5 עקצַאמָאלט ףױא קעטָאילביב רעשיטסיא
 עלופטרעוו עלַא ןגָארטסױרַא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא יד
 "ייד יד ףױא ייז ןפרַאופױרַא ןוא קעטָאילביב רעד ןופ רעכיב
 ןרַאפ טיירגעגוצ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,סָאטױא-טסַאל עשישט
 םערָאוװ ,טעברַא-ןבענ ַא ,תועמשמ ,ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ןינב
 טעברַא יד יװ רעגנעל טרעױדעג ןרָאה סָאֹו ,תוקספה יד ןיא
 .יקיטסַאנמיגי טכַאמעג ןדיי יד טימ ןעמ טָאה ,אפוג רעכיב יד ייב
 םורַא ןפיול טזמעג טָאהימ :ױזַא ןעזעגסיוא טָאה יקיטסַאנמיגי יד
 ךיז טָאה סָאװ ,עגָאגַאניס רעשישטייד רעד ןופ לטנטרעג סעד
 -רַאפ ןעגניז ןוא טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ,ןבענרעד ןענופעג
 ןעמ טָאה ןפיל םייב .רעדיל עשיערבעה ןוא עשידיי ענעדייש
 לעפַאב ַא ףױא .שטעפ ןוא פעלק טימ ןעוועג דבכמ ןדיי יד
 טרָא ןפיוא ןצעזצ ךיז ,ןלעטשּפָא טחמעג ןדיי עלַא ךיז ןבָאה
 רעד ןיא טנעה יד טייצ עצנַאג יד קידנטלַאה ,ךיז ןבייהפיוא ןוא
 ןוא ןצנוק ענעדיישרַאפ ןכַאמ טזומעג ןעמ טָאה ייברעד .ךייה
 ץנַאט ןוא גנַאזעג טימ יקיטסַאנמיגי רעגנַאלנהעש ךָאנ .ןסָאמירג
 -סיוא םייב טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז טחמעג רעדיוו ןעמ טָאװ
 .טכַאנרַאפ זיב טרעױדעג טָאה סָאד .קעטָאילביב יד ןקידייל

 ןעמוקעגפיורַא יטעברַאי רעקיזָאד רעד ךָאנ זיא ןירב ןעװ

 טָאה ,רעטציווערַאפ ןוא רעטרעטַאמרַאפ ַא ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןיא

 רעד ןיא גנולעטשרָאפ רעייא ןופי :טגָאזעג רָאמוה טימ ךָאנ רע

 טרָאד טליּפשעעג גירק ןרַאפ ץרוק בָאה ךיא) קעטָאילביב רעקיבלעז

 עירָאעט סדיורפי סיקסנישזדיַָאוצ .א דלעפנעמולב ַאנַאיד טימ

 -יטנייה רעד ןופ יו האנה רעמ טַאהעג ךיא בָאה (יתומולח ןופ

 .יגנולעטשרָאפ רעק

 עשידיי עטשרע סָאד טנפעעג ָאטעג ןיא ךיז טָאהיס ןעוו

 עטשרע יד ןופ ןעוועג ןירב סקַאמ זיא ,ָאדַארָאדלעי רעטַאעט

 טָאה רע ןוא ,טרישזַאגנַא טָאה עיצקעריד יד עכלעוו ,ןרָאיטקַא

 .יםירישה רישי ןיא ירָאסעּפָארּפי ןטבילַאב ןייז טליּפשעג רעדיוו

 טליּפשעג ןירב סקַאמ טָאה ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא

 .רעטַאעט ןטערעּפָא ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא גלָאפרעד טימ

 ןרַאפ גנויצַאב עטסמערַאו יד טַאהעג דימת רעבָא טָאה ןירב

 טשינ רע טָאה סָאד .רָאיטקַא ןטסנרע ןוא רעטַאעט ןרעסעב

 ,םישעמ טימ ןזיוַאב ךיא סע ןוא ןרעהוצנָא ןבעגעג לָאמנייא

 ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןופ רעציזרָאפ רעקירָאיגנַאל קידנעייז

 ,לָאר עטצעל ןייז זַא ,טלָאוועג טָאה שטנעמ םעד ןופ לרוג רעד
 -ַארעטיל ַא ןיא ןייז לָאז ,ןבעל ןייז ןיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ
 סיױרג טימ ןגױצַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ ,עסעיפ רעשיר
 טליּפשעג זיא סָאװ ,עסעיפ עטצעל יד ןעוועג זיא סָאד .טעטעיפ
 -ָאדלעי רעוועשרַאוװ ןיא ,ָאטעג ןיא יעיצקַאי רעד רַאפ ןרָאוװעג
 טָאה דניקסיוו סקַאמ רעסישזער רעגנוי רעד .רעטַאעטייָאדַאר
 גנוריפפיוא יד .יגנוי-ספרָאדי' סנירבָאק .ל טריפעגפיוא טרָאד
 טַאהעג טָאה ןוא טנַאסערעטניא ןוא לעניגירָא רעייז ןעוועג זיא
 ךיוא עסעיפ רעד ןיא ךיז טָאה ןירב סקַאמ .גלָאפרעד סױרג
 .טנכייצעגסיוא
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 ר ע ט ַא ע טי .ןשי ךיי

 -עג טשינ ,טײקנדײשַאב ץיז בילוצ טָאה סָאװ ,ןירב סקַאמ

 בייהנָא ןופ דלַאב זיא ,ןבעל ןכרוד סנגיובנלע יד טימ ןייג טנָאק

 ןרָאװעג טריפעגקעווַא ָאטעג רעוװװעשרַאוו ןיא יעיצקַאי רעד ןופ

 ןוא יױרפ ןייז טימ ןעמַאזװצ ,עקנילבערט ןייק ןרעמַאקדזַאג יד ןיא

 ןפ ,רעטכָאט רענייערעדנואוו רעקיבלעז רעד טימ -- רעטכָאט

 ןיוש טעװו יז זַא ,שפנ תמגע ליפיוזַא טַאהעג טָאה רע רעכלעוו

 ףיוא עקילַאק ַַא ןביילברַאפ ,סופ ןצרוק ריא בילוצ ,ךעבענ

 ."קיבייא

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 ,6'245 .זז ,דנַאב רעטשרע ,1931 קרָאי וינ ,' רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 יוז ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,רעטַאעט שידיא תורוד ריפ , --- רעקוצ הימחנ

0, 391, 399, 405. 
 סנייא דנַאב .1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,38744 .וז ,סנייא

 לאיחי ,םיוב

 |סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 189... .בעג|}

 .ןלױּפ ,ווָאשטַאכָאס ןיא 189... ןריובעג

 ןוא רחוט"האובת רעסיורג ַא -- רעטָאפ

 -עג רָאי 16 זיב .דיסח רערעסערג ַא ךָאנ

 ַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא ,הבישי ןיא טנרעל

 ןבָאה רעיצרעד ענייז ןוא רענרעל-ליואוו

 ךרוד .ןעגנונפָאה עסיורג םיא ףיוא טגיילעג)

 טנַאה ןיא ןלַאפעגנײרַא םיא זיא לַאפוצ ַא

 םיא ףיוא טָאה סָאװ ,לכיב ַא סצרּפ .ל .י

 -ַאב טָאה רע זַא ,טקריוועג קרַאטש ױזַא

 -עדנַא טימ ךיז ןענעקַאב וצ קשח ַא ןעמוק |

 םייהעג ןיא ןענעייל ןעמונעג ייז טָאה רע ,רעכיב 'עכעלטלעוו ער

 רעטָאפ רעד ןעוו .ןטלעװ עיינ טקעלּפטנַא םיא רַאפ ךיז ןבָאה'ס ןוא

 ןעלטימ עלַא טצונעגסיוא רע טָאה ,טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה

 ,רשיה ךרד ןפיוא ןריפוצפיורַא קירוצ םיא ,ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ

 זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא ;ןפלָאהעג טינרָאג רעמ ןיוש טָאה סע רעבָא

 םיא ןופ ךיז טָאה רעטָאפ רעד ןוא הבישי רעד ןופ ןפָאלטנַא רצ

 .טגָאזעגּפָא

 ףיוא קעװַא זיא ןוא ,טרעגנוהעג רע טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעג

 -סױרַא רע טָאה ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא ךָאנ יוװ ױזַא .ץניװָארּפ רעד

 ןטערטרָאּפ ןלָאמ ןביוהעגנָא רע טָאה ,יײרעלָאמ וצ ןטייקיעפ ןזיוועג

 טיג ווָאקרוט סַאנָאי יװ -- ןרָאפעג רע זיא ױזַא .סעיפַארגָאטָאפ ןופ

 ןוא ןטערטרָאּפ יד טכַאמעג ןוא לטעטש וצ לטעטש ןופ -- רעביא

 ענייז בילוצ ױזַא טינ רשפא ,טנידרַאפ קידהשקשינ ץנַאג ייברעד

 טּפיוהרעביא ,ןח ןכעלנעזרעּפ ןייז בילוצ יוו ,ןטייקיעפ עשירעלָאמ

 -ַארגָאטָאפ יד טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ףוסל .'ןימ ןרענעש' םייב

 ןַא ךָאנ טלָאמעד ,רעגָאװש ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא טסנוק עשיפ

 ןשיפַארגָאטָאפ ַא טנפעעג .,יקסװַאשרַאו רזוע ,רעביירש:-רעביײהנָא

 .עשרַאװ ןבענ ,וָאנישמַא ןיא טלַאטשנַא

 -וקָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד תעב
 ,רעגנוה רעסיורג ַא טשרעהעג טרָאד טָאה'ס ןוא ,עשרַאװ טריּפ

 ,עשרַאװ ןייק זיײּפש ןעלגומשניײרַא טימ ןעמונרַאפ ךיז עדייב ןבָאה

 רעטעּפש טָאה סָאװ ,סרעלגומש ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענייז ןוא

 רענעי וצ .ןַאמָאר ןטמירַאב סיקסווַאשרַאװ רַאפ עמעט סלַא טנידעג

 עשירַארעטיל עטשרע ענייז ןלעטש טװאורּפעג ךיוא .ב טָאה טייצ

 ,גלָאפרעד ןָא רעבָא ,טירש
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 טאטע עט י + ישלאטסטיאטייטריאד רקיס- יטט ל= סדטס יה

 ןבילבעג ןיוש .ב זיא ,עשרַאװ ןייק ךָאנרעד ךיז ןגָארטעגרעבירַא

 -םליפ ןבירשעג קיטייצכיילג רעבָא ,ְךַאפ ןשיפַארגָאטָאפ םייב

 ,ןעגנומענרעטנוא-םליפ עטלייצעג יד ייב טימַאב ךיז ןוא ןרַאנעצס

 ןיא טעדנירגעג גנואיירפַאב סנלױּפ ךָאנ ,טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ

 .ןעמליפ עשידיי עירעס ַא ןפַאש וצ ייז ןריסערעטניארַאפ וצ ,עשרַאװ

 טייצ רענעי וצ זיא עירטסודניא-םליפ עשילױוּפ עצנַאג יד םגה

 ןזיװעגסױרַא טינ ייז ןבָאה ,טנעה עשידיי ןיא ךעלסילשסיוא ןגעלעג

 םעדכרוד זַא ,קידנבָאה ארומ ,ןעמליפ עשידיי רַאפ סערעטניא ןייק

 ןיא טשרע .םינּפ ףוצרּפ רעשידיי רעייז ןרעו טקעדעגפיוא טעוו

 -רַאפ ָאעל טסיפַארגָאטָאפ ןטימ ןעמַאזוצ ןעגנולעג םיא זיא 4

 -סערג יד ןופ םענייא ןופ רעמיטנגייא ,דיי רעטרילימיסַא ןַא ,טרעב

 -ָאפ ךיז ןבָאה סע ואוו ,עשרַאװ ןיא סעילעטַא עשיפַארגָאטָאפ עט

 יד ןפַאש וצ ,(עשידיי-טינ בור'ס) סרעלטסניק עלַא טריפַארגָאט

 טרָא-ץיז ןטימ "םליפ-ָאעל , ןלױּפ ןיא טפַאשלעזעג-םליפ עשידיי

 .עילעטַא ןשיפַארגָאטָאפ סטרעברַאפ ָאעל ןיא

 ס'.ב ףיוא טיובעג ,'ףכ-תעיקת' ןעוועג זיא םליפ רעטשרע רעד

 -עג טָאה סָאװ ,ווָאקרוט דנומגיז ךרוד טריסישזער .,רַאנעצס-םליפ

 רעצנַאג רעד רעביא ןעגנַאגעג זיא ןוא גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאה

 -עג זיא .ב ןופ ןבירשעג ךיוא ,םליפ רעטייווצ רעד .טלעוו רעשידיי

 ןגעו עדנעגעל רעשידיי רעד ףיוא טיובעג ,'סעקינווָאװ דמל' ןעוו

 -רוט סַאנָאי טימ ,ָארַאש קירנעה ךרוד טריסישזער ,םיקידצ ו'ל יד

 עדייב ןופ רָאטַארעּפָא .קינװָאװ דמל ןופ לָאר-טּפױה רעד ןיא ווָאק

 ןבָאה ייז ןיא ןוא ,לצראוונייטש ןירעוועס ןעוועג זיא ןעמליפ עשידיי

 םירפא ,(לגיופ ַא) ןַאמיינ .מ .י יו ,רעביירש עשידיי ייר ַא ךיוא

 .א'א ,ןָאסנָארַא ליח ,ןייטשניבור ףסוי ,רעגנוא השנמ ,יקסווָאנַאגַאק

 ןלױּפ ןיא רעליּפשיוש עשידיי עלַא טעמכ רעסיוא טקילײטַאב ךיז

 | :וָאקרוט טנומגיז טביירש ,םליפ ןקיזָאד ןגעוו

 טנעקרענָא ותעשב זיא סָאװ ,םליפ ןקיזָאד ןופ עטכישעג יד,
 ןרַאפ עיצקודָארּפ רעשיליופ רעד ןופ רעטסעב רעד ױװ ןרָאװעג
 עלַא רעביא עזייר-ףמוירט ַא וצ ןעוועג הכוז טָאה ןוא 1923 רָאי
 .:עקידנגלַאפ זיא ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל עטריזיליוויצ

 ַא ףױא טיבעג זיא ,םיוב .ח ןופ טסַאפרַאפ ,רַאנעצס רעד

 ,רעגיטש ,לַארָאמ רעשידיי ַא טימ ,היהש השעמי רעוויאנ

 "ניארַאפ ןָאק סָאװ ,גנורעגייטש ןוא עיצקַא רעטלקיווטנַא-טוג

 ןבירשעג ןענייז ןלָאר-ןעיורפ יױוצ יד .ןּפַאכרַאפ ןוא ןריסערעט

 -ַאק) ַאדיא ןוא ,ןיקסנימַאק| לחר-רתסא ףיוא יגױא ןַאי טימ

 .רעטכָאט ַא טימ עמַאמ ַא ןליּפש עקַאט ןפרַאד סָאװ ,(יקסנימ

 ןופ לָאר עטנַאסערעטניא רָאג זיב ַא טנכײצעגנָא זיא רימ רַאפ

 דרע רעד ףיוא ּפָארַא טרעדינ סָאוו ,איבנה והילא ןרַאדנעגעל

 -ןדיישרַאפ טכַא ןיא גנולדנַאה רעד ךשמב ךיז טלדנַאוורַאפ ןוא

 ,חלושמ ,רעלטעב ןטלַא ,רוחב-הבישי ַא ןופ ןטלַאטשעג עקיטרַא

 -רַאפ רַאנעצס רעד .רמוש-דלַאוו וא רעקעהצלָאה ןשיליופ ַא זיב

 -רָאד ןוא ןשיטָאטש ןופ ןּפיט ןופ עירעלַאג עלופרילָאק ַא טגָאמ

 -יגנ ןופ ,יםיטַאבעלַאב ענייעי ןוא שדוקיילכ ןופ ,ןבעל ןשיפ

 ןדנַאטש ענעדיישרַאפ וצ עקירעהעגוצ ןופ ,רעלטעב ןוא םיִד

 .ןוא םיבוט-םוי עשידיי עקינייא ןײרַא טמענ רע .תוסנרפ ןוא

 -לָאפ ןוא ןבעל-רעגייטש ,ןבילגרעבָא וא סעדנעגעל ,םיגהנמ

 -נענַאּפש ַא רַאפ קיטיינ זיא סָאװ ,ץלַא ,טרָאװ ןייא טימ .רָאלק

 ןוא רעטקַארַאכ ןשירעיצרעד ןופ םליפ ןשידיי םיוכרוד ,ןקיד

 טייקכעלגעמ יד ךיוא טפַאש םליפ רעד .גנוקריוו רעוויטיזָאפ :

 -ייצסיױא רעשירעלטסניק עקַאט ןוא 'גנורפשוצ ןקיטייז' ַא רַאפ
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 סע עכלעוו ןשיווצ ,ןרָאיטקַא עשידיי ייר רעצנַאג ַא רַאפ גנונעכ

 .  ":עזַאלטעברַא לסיב רָאּפש ַא ןענופעג דָארג ךיז ןבָאּה -

 ןעגנַאגעגנייא ןענייז ייז זַא ,ווָאקרוט טנומגיז טלייצרעד רעטַײװ |

 טפַאשלעועג יד זַא ,גנידַאב ןטימ םליפ םניא ןקילײטַאב וצ ךיז
 -סיוא ןופ רעסישזער ןטינעג ַא ןעגנערבּפָארַא קעווצ םעד רַאפ ףרַאד

 ינָאק ןוא םליפ םנופ טעטילַאװק יד ןריטנַארַאג לָאז סָאװ ,דנַאל

 -עוועס ןעמונעגרעביא טָאה טייז עשינכעט יד ,ןליּפש סָאד ןרילָארט

 -ַאלקטשרע ןַא ןופ ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לצרואוונייטש ןיר

 עסיורג טכַאמעג טָאה'מ .ןעמליפ עשיליױוּפ ייב ןַאמ-ַארעמַאק ןקיס

 ןיא ךיז טקילײטַאב סע רעוו קידנענָאטַאב ,עסערּפ רעד ןיא ןסנָאנַא

 -יישרַאפ ןופ טלעג-טנַאה ןגָארקעג ךמס םעד ףיוא ןוא ,םליפ םעד

 וצ לַאטיּפַאק ןקיטיינ םעד ןפַאשעג טימרעד ןוא רעזייה:-ָאניק ענעד

 -ליפ עשילױוּפ יד יווװ ,עילעטַא עסיורג ַא טָאטשנַא .םליפ םעד ןכַאמ

 ןשיפַארגָאטָאפ ַא ןיא טריפעגנײרַא ייז ןעמ טָאה ,טַאהעג ןבָאה ןעמ

 עטשרע יד רעבָא .ףַארגָאטָאפ ַא רַאפ סיורג גונעג ,טלַאטשנַא

 טריפעגסיוא ןענעז ןלָאר .יד ןוא עלַארעמַאק ןעוועג ןענייז סענעצס

 ןעגנַאגעגנָא טעברַא יד זיא שינכעט .ןטסיטרַא עטינעג ןופ ןרָאװעג

 טלעפעג טָאה סע לייו ,טשינ -- שירעלטסניק רעבָא ,קירעהעג יו

 -ַאז רעצנַאג רעד ןופ ךיז ןעיצקירוצ .רעסישזער רעטגָאזעגוצ רעד

 רעדנַא ןייק ןעוועג טינ רעבירעד זיא ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא

 ךָאנ ױזַא ןוא ,וויטַאיציניא יד ןעמענוצרעביא ;ןיילַא יו געווסיוא

 רעסישזער םעד יו ןריסנָאנַא וצ םיא ןביוהעגנָא עמריפ יד טָאה

 .תוירחא רעמ םיא ףיוא טגײלעגפיורַא טָאה סָאװ .,םליפ ןופ

 ןוא בַאטש ןשינכעט ןצנַאג ןטימ גולפסיוא ןַא טכַאמ ווָאקרוט

 -תיב ןטלַא ןפיוא ןענייז'ס ואוו ,ענליוו ןייק ןטסילָאר-טּפױה עקינייא

 -עד ,סענעצס עקידנרינָאיצָאמע עקינייא ןרָאװעג טמליפרַאפ םלוע

 ַא .ואג רענליוו ןופ להוא םניא טריפעגסיוא ,ענעצס ַא רעטנור

 ןשירַאדנעגעל ןופ םיוב ןטרעקיוהעגנייא-שילרעטסיוא םייב -- עטייווצ

 טכַאמעג ךיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא .יקצָאטָאּפ ףַארג קדצ-רג

 עלַא טריזיליבָאמ טָאה ווָאקרוט ןכלעװו וצ טײצלָאמ-םערָא רעד
 עג טכַאמעג ןענייז סעמַאנפיוא-ןרעסיוא עקינייא .רעלטעב רענליוו

 עשיטסירעטקַארַאכ ןיא ןוא עשרַאװ םורַא רעדלעוו יד ןיא ןרָאװ
 ,םלוע-תיב ןפיוא ךיוא ןוא ףייה רעװעשרַאוװ

 רעטעּפש זיא -- ךיז טגָאלקַאב ווָאקרוט יװ -- םליפ רעד

 סניבר םעד' .נ'א םליפ-גנַאלק ַא ןיא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ

 שזרָאשזד -- רָאטקעריד -םליפ ,לעטסעמ בקעי ןופ טסקעט ,'חכ
 ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא סעמַאלקער יד ןיא ןוא ,דנַאלָאר
 דיי ַא סלַא טרימירגראפ ,רעכלעוו ,וואלוב ףסוי ןופ לייטנָא רעד

 השעמ יד עמשטערק רענליו ַא ןיא טלייצרעד ,דרָאב ַא טימ

 'ףכ תעיקת' םליפ רעצנַאג רעד ןוא ,'חכ סניבר' ןגעװ

 םיא טניד ,'םייה רעטלַא' רעד ןיא גנוריסַאּפ עשילרעטסיוא יד

 ןרעוו ייברעד רעבָא .ןלייצרעד ןייז וצ עיצַארטסוליא ןַא יו זיולב

 רעד ןופ ןעמענ יד ,וָאקרוט דנומגיז ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא רעסיוא

 יד ןוא ּווָאקרוט סאנָאי ,ַאקסנימַאק לחר רתסא ןירעליּפש-טּפױה
 .טזָאלעגסױרַא ןצנַאגניא ןרָאיטקַא עשידיי-עשילוּפ ערעדנַא

 ,ףתוש ַא טרעוו .ב ,טרעסערגרַאפ טרעוו טּפַאשלעזעג-םליפ יד !

 -ָארּפ יז ןוא 'םליפ-טרעברַאפ' ףיוא ןעמָאנ.םעד טרעדנע עמריפ יד

 ,ליוו רע ,טינ רעבָא טור .ב .ןעמליפ עשידיי-טינ ךיוא ןיוש טריצוד

 ןָא טביירש רע .ןעמליפ עשידיי רָאנ ןטעברַאסױא לָאז ןעמ זַא
 -יליוּפ' סושָאטַאּפָא ףסוי ןוא !בנג עקטָאמ' סשַא םולש ןופ ןרַאנעצס

 -עגפיוא ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ר'א טרעוו 1929 ןיא .'רעדלעוו עש
 ןעווליס ןוא דלעפנעמולב ַאנַאיד טימ 'רעדלעוו עשיליוּפ' טריפ

 יי
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 ןופ ןָאטיסקעל

 ןופ ץנעוורעטניא רעד בילוצ .ןלָאר-טּפיױה יד ןיא (יקסנַאטס) שטיר
 ךרוד טביולרעד טינ םליפ רעד טרעװ ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד

 עלעיצעּפס ַא טמיטשַאב טרעװ סע יו םעדכָאנ טשרע .רוזנעצ רעד
 ןופ רעייטשרָאפ ַא ,הכולמ רעד ןופ ןטַאגעלעד) עיסימָאק-רוזנעצ

 -רעד םליפ רעד טרעוװ (רענזָאּפ ברה ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד
 ,ןבָאה סָאװ ,ןלעטש עסיוועג ןדיינשוצסיוא גנידַאב ןטימ .טביֹול

 -גוזַאב ,ןדיינש סָאד .עיגילער יד טרינַאפָארּפ ,גנוניימ רעייז טיֹול

 ,דנַאטשפױא ןופ ןוא ףיוה רעקצָאק ןופ סענעצס-טּפיוה יד סרעד

 -טּפיוה ןייז ןרילרַאֿפ לָאז םליפ רעד זַא ,טקריװעג קרַאטש טָאה

 םעד טַאהעג טינ רעטעּפש רעבירעד ןוא רעכוזַאב ןרַאפ פערעטניא

 ןיוש זיא 'בנג עקטָאמ' ןעמליפ וצ ןַאלּפ רעד .גלָאפרעד ןטרַאװרעד

 טיובעג ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע רעבָא ,ןרָאװעג טכעלקריװרַאפ טינ

 ןופ עיסרעוויגנַאלק עיינ ַא ,עדנעגעל רעשידיי רעטלַא ןַא ףיוא
 .ָארַאש קירנעה ןופ ר'א 'ףכ-תעיקת' ס'.ב

 עשידיי יד ןופ ףַארגָאטָאפ-עסערּפ ןעוועג קיטייצכיילג זיא .ב

 ,ןלױּפ ןיא ןעננוטייצ

 ןרימליפ םייב ,וָאקרוט סַאנָאי ןוא םיוב לאיחי ,ושָאטַאּפָא ףסיי

 ."רעדלעװ עשיליוּפ יד ,

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא ןרָאי עטצעל ס'ב ןגעוו
 :ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 ןענופעג םיוב ךיז טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענייז רענעלּפ ענייז עלַא .עשרַאװ ןיא

 .עילעטַא ןשיפַארגָאטַאפ ןייז טימ טריפעגנָא רעטיױו טָאה רע

 ָאעל ףתוש ןייז ןופ טױט ןכָאנ ,זיא רע ןכלעוו ןופ ָאטעג ןיא

 ,טנפעעג רע טָאה ָאטעג ןיא .סָאבעלַאב רעד ןרָאוװעג ,טרעברָאּפ

 -ױּפ רעטסערג רעד ןופ רעמיטנגייא סענעזעוועג ןטימ ןעמַאזוצ

 -ָאפ ַא ,-- ןייטשלעקניפ -- יסקניפסי טפַאשלעזעג-םליפ רעשיל

 ףַארגָאטָאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא םױב .טלַאטשנַא עשיפַארגָאט

 ןופ סעמַאנפױא עלופטרעוו טכַאמעג טָאה ןוא 'טניַאשזדי ןופ

 םיא ךרוד ןענייז סָאװ ,סעמַאנפיוא יד ןופ ךס ַא .ןבעליָאטעג

 -רעטנוא םעד ןיא ןיירַא ןענייז ,שפנ-תריסמ טימ ןרָאוװעג טכַאמעג

 רעוועשרַאוװ ןופ דליב ןייא טשינ .וויכרַא"םולבלעגניד ןשידרע

 ,טריצילבוּפ ,ןּברוח ןסיורג םעד ךָאנ ,טציא טרעוו סָאװ ,ָאטעג

 .םובלַא-ָאטעג סמיוב ןופ טמַאטש

 ,ןבעל ןייז ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא ,םולח סמיוב לאיחי

 ַא ןכַאמ וצ ,קידנע ךיז עעוו המחלמ יד רָאנ יװ ןעוועג זיא |

 טנַאל םעד ןרעדליש לָאז סָאװ ,בעל-ָאטעג םנופ םליפ ןסױרג

 -ער ןשיצַאנ םעד תעב ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ געוורעריטרַאמ !
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 רע טַאעט ןשיריי

 בורי'ס ,טניירפ עכעלטסירק ליפ ענַײז ןופ רענייא ןייק .םישז
 רעייז ןעוועג זיא רע ואוו ,טלעוו םליפ ןוא רעטַאעט רעד ןשיווצ
 טקערטשעגסיױא טשינ געט ערעווש יד ןיא םיא טָאה ,רעלוּפָאּפ
 ןעוועטַאר וצ םיא ידכ ןָאטעג טינרָאג ןוא ףליה טימ טנַאה יד
 .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעמענרעבירַא ןוא

 טָאה רע ואוו ,רעקנוב ןייז זיא ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןתעב
 -עג טקעדטנַא ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ טקעטשרַאפ ךיז
 -יּפָאשי רעד ןעוו .םיחצור עשישטייז יד ךרוד ןרָאװ
 םיוב ואוו ,טיבעג םעד ןופ רעבָאהטכַאמ רעד ,ץלוש רָאטקעריד
 ןלָאז יז ירענַאטרעטנואי ענייז טדערעגוצ טָאה ,טעברַאעג טָאה
 יו --- ןלעוו יז ואוו ,יקינווַארט רעגַאל ןיא יקיליוויירפי ןזָאל ךיז
 -עג סיוב טָאה ,המחלמ יד ןבעלרעביא -- טרעכיזרַאפ טָאה רע
 ליוו ןעמ לייוו ,ןרָאפ וצ טשינ טריטיגַא ןבָאה סָאוװ ,יד וצ טרעה
 רעד ףיוא ןייג וצ טריטיגַא טָאה רע .ןדיי יד ןרַאנרַאפ ןיהַא
 ןייֵלַא רע .סרעקנוב יד ןיא ןטלַאהַאבוצסיוא רעדָא טייז רעששירַא
 -ַאב ןטנדרָאעגנייא-קידנצנעלג ַא ןיא טקעטשרַאפ ךיוא ךיז טָאה
 רע ואוו ,רעקנוב ןייא זיא ,ָאטעג ןיא דנַאטשפיוא ןתעב .שינטלעה
 טקעדטנַא ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ טקעטשרַאפ ךיז טָאה
 ךס ַא יו טקנּפ ,טָאה סיוב .םיחצור עשטייד יד ךרוד ןרָאוװעג
 ןסיירפיא ןלעוו ןשטייד יד זַא ,ןעזעגסיורָאפ טשינ ,ערעדנַא
 ךעלטועער יד רעכעל יד ןופ ןבײרטסױרַא זַאג טימ ,זיוה סעדעי
 -עגּפָא ךיז טָאה ױזַא ןטָארוצסױא ייז ידכ ןדיי עטקעטשרַאפ
 ןלױּפ ןיא ןעמליפ עשידיי ןופ רענַאיּפ םנופ לטיּפַאק סָאד ןסָאלש
 | ."םיוב לאיחי --

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאגעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנַאי
 .159"153 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --  װָאקרוט טנומגיז

 ,90798 .זז

 ךלרייו סוילוי ,ןַאמטונ

 | ףסוי-הדוהיןי

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 18... .בעג)

 .;עיצילַאג"חרזמ ,גרעבמעל ןיא ןריובעג
 ןופ רעדורב .סרעקעב -- ןרעטלע ייב

 לאומש .רד רעניבַאר-רעביוא רעגרעבמעל
 .ןַאמטוג

 רעגרעבמעל ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיב

 .תובישי ןיא ךָאנרעד ןוא םישרדמ יתב

 ןוא םידומל עכעלטלעוו טנרעלעג טַאוװירּפ

 -סערָאק ןביירש ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז

 ,םירחוס ייב תונובשח ןוא סעיצנעדנָאּפ

 ןיא רעטלַאהכוב ַא רָאי 2 ןעוועג ךָאנרעד וו

 ארקמ' ןיירַאפ ןשיטסינויצ ןופ דילגטימ סלַא .טפעשעג-טוח ַא

 ןרָאיטקַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יד .ג טָאה 'שדוק

 ןרעקרַאפ ןגעלפ עכלעוו ,זיירקסע ןוא קָאטשניײיװ ,רָאש טנומגיז

 ןירַא רע טערט העּפשה רעייז רעטנוא ןוא .,ןיירַאפ םענעי ןיא

 .סוירַאנעצס ןוא רעביירש-ןלָאר סלַא רעטַאעט ןשידיי ןיא 1891 ןיא

 דרַאנרעב רעלפוס רעקיטלָאמעד רעד רעביא םיא טיג דָאנרעד

 -רַאפ ,טסילָאר ַא סיוא טלעפ'ס ןעוו ןוא ,ןרילפוס- וצ יקסנעליוו

 "רָאג ןופ גנוריפפיוא סלעביווצ ךָאנ טשרע .רָאיטקַא םעד .ג טערט

 ןופ לָאר- יד .טליּפש - .ג ןכלעוו ןיא ,"ץירול ! רעדירבעג , סניד

 .רָאיטקַא סלַא .זיולב עּפורט רעד ןיא .ןיוש רע טביילב ,'בר ןטלַא
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 דנ ַאב םישודקצ

 יג זיא ,רָאי קילדנעצ עקינייא ןופ ךשמ ןיא ,ןָא טלָאמעד ןופ

 סלעּפמיג) רעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל ןיא רעסישזער ןוא רָאיטקַא

 עשידיי-שיצילַאג רוד ןגנוי םעד ןגיוצרעד טָאה רע ואוו ,(עּפורט
 .עינעמור ,טסעּפַאדוב .ןיוו ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה רע .ןרָאיטקַא

 ,דנַאלגנע ןוא דנַאלשטייד

 ןיא .ןײרַאפ-ןעדַאפדלָאג, ןופ רעדנירגטימ ַא ןעוועג זיא .ג

 ,גרעבמעל

 -םליפ רעשטייד רעד ןיא םישדח 8 טליּפשעג .ג טָאה 1928 ןיא

 .ןילרעב ןיא 'סובעפ' טפַאשלעזעג

 תונורכז 'טַאלבגָאט' רעגרעבמעל ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה .ג

 .רעטכיר השמ ןגעוו

 .ןירעליּפשיש עשידיי ַא ןעוועג זיא אשטלאס יורפ ס'.ג
 ןרָאװעג טּפַאכרַאפ .ג זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ייז ךרוד ןוא סיצַאנ יד ןופ גרעבמעל ן'א

 :וִוַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 ןוא -- גרעבמעל ןיא רעטַאעט שידיי ןרָאי רעקילדנעצ.

 ןעשידיי ופ רעטנעצ רעקידוועעזנָא ןַא ןזעוועג זיא גרעבמעל

 יד ָאד ןעניימ רימ .סנייא ןזיא ןַאמטוג סוילוי ןוא -- רעטַאעט

 .טרעדנוה-רָאי םעֶד ןופ ןרָאי קילדנעצ ייווצ עטשרע

 -שירָאיטקַא רעביוא טעוַארּפעג טָאה ןַאמטוג סוילוי תעשב

 ןַאמטוג לעומַאס רָאטקָאד רעדורב ןייז טָאה ,גרעבמעל ןיא טייק

 -לעזרעד ןיא טייקשירעניבַאר-רעביוא טעװַארּפעג קיטייצכיײילג

 טסַארטנָאק רעקידריוקרעמ ַא ןזעוועג זיא סָאד .טָאטש רעב

 -ַאב ךיז טָאה ןעמ זַא .טייצ רענעי ןיא החפשמ רעשידיי ַא ןיא

 ,ךָאד ןעמ טָאה טסואוועג ןוא ,רָאיטקַא םעד ,ןענַאמטוג טימ טנעק

 םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןַאמטוג ךיוא טסייה רעניבַאר-רעביוא רעד זַא

 טָאה ,רעניבַאר-רעביוא םעד טימ תוכייש ַא רע טָאהװ יצ טגערפעג

 רעשילַאטעמ ןייז טימ טָאה ןוא ענימ עטסנרע ןַא רעייז טכַאמעג רע

 רעד טימ קידנכַאמקעװַא יו ױזַא טגָאזעג עמיטש רעווָאסַאב ןוא

 טשינרָאג טשרמולכמ ךיז טָאה רע .ירעדורב ןיימ ןיא סָאדי :טנַאה

 ,טסעשז ןקידנכַאמ טשינרָאג ךיז ַאזַא טימ רעבָא ,ןופרעד טכַאמעג

 טָאה יצ .גנַאל ןבעל ַא ףיוא טקנעדעגרַאפ ןיוש סָאד טָאה ןעמ זַא

 זַא ,טרעפטנעעג ץלָאטש ַאזַא טימ ךיוא רעניבַאר-רעביוא רעד

 ."טזעינ ךיא סייװ סָאד ,רעדורב ןייז זיא רָאיטקַא רעד

 רע .1910 ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא ,שטיװַאר טלייצרעד רעטייוו

 טשינ ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,רעדיל ןבירשעג טלָאמעד ןיוש טָאה

 גנוטייצ רעוװװעקָארק רעד ןיא רע טָאה טקורדעג רָאנ ,טקורדעג

 טָאה רע שטָאכ ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָא ןגעוו סעיזנעצער 'גָאט' |

 :טסנוק-רעטַאעט רעד ןגעוו ןענַאטשרַאפ קיניײװ

 זַא ןענַאטוערַאפ יו רעמ ,טסואוועג ךיא בָאה ךַאז ןייא רָאנ;

 שַא םולש ןוא ךרד ַא ףיוא זיא ןידרָאג ןוא דנוש זיא רענייטַאל

 טלַאמעד .טסנוק רעשיטַאמַארד רעשידיי ןיא עטסכעה סָאד זיא

 טָאה טסנוק זַא ,טסואוועג טשינ ןיטולחל ,בגא ,ךָאנ ךיא בָאה

 טסערע ךיא בָאה טָא וא ... .הסנרפ וצ תוכייש זיא טשינ ןכלעוו

 -ָארק ןיא ץנעדנַאּפסערָאק-רעטַאעט רעגרעבמעל ַא טכעלטנפערַאפ

 טלעוו יד סָאװ ףיא טלדיזעג טרָאד בָאה ןוא יגָאטי רעוועק

 סוילוי רעסיששזער םעד ןוא קיטש סָאד ,רעטַאעט סָאד טיטש

 ןיא ןײרַא רימ ךיא םוק קידלוש המשנ יז טָאג ןוא ,ןַאמטוג

 -ָאנ רעטנַאקַאב רעד ...וצ רימ וצ טפיו? .(ַאיצַאבַא)נ עּפַאק

 םע ליױו ,עפַאק ןופ סױרַא ךימ טּפוטש ןוא סקופ .מ .א טסילעוו

 טָאה ןַאמטוג סוילוי .געלשג ַא טימ ןוא רעוולופ טימ טקעמש

 רע זַא ,ןריװושעג ןרָאיטקַא עלַא ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא
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 -רעטנוא ייברעד ןוא טנַאה רעד ןופ רעדעפ יד ןקַאהסיוא רימ זומ
 רעקירעי-ןצביז ַא זַא ,ןזָאלרעד טשינ טעוו ןעמ .ךיוא ןטייז יד ןקָאה
 רָאּפ ַא ךָאנ .הסנרּפ יד ןכַאמ עילַאק ןדיי עדובכב ייב לָאז לגניי
 רימ ןענייז טניירפ-טוג ןייק .טקיױרַאב ןַאמטוג ךיז טָאה ּזקָאוו
 | .ןרָאװעג טשינ לָאמנייק

 .קורדנייא ןַא טכַאמעג לָאמעלַא רימ ףױא טָאה רע רעבָא

 טגעלפ סָאוו ,רָאיטקַא ןַא ןוא ,רָאיטקַא ןַא סיוכרוד ןזעוועג זיא רע

 טַאהעג .טנעמַארעּפמעט טימ ןליפש ,ןלָאר ענַײז ןבעלרעביא

 ,טרעקַאעצ ַא ןעמערב עטכידעג ,ןגױא עקישיילפ ,עפיט רע טָאה

 ץרַאה ןפיט ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עמיטש ַא ,םינּפ זעילוקסומ

 רע .ךעלבלעג-ךעליולב ןגיוא יד ,ןזעוועג רע זיא רעדנָאלב ַא --

 םיא טגעלפ ןעמ) ןַאמטוג סוילי -- ןפַאשעג יו ןזעוועג זיא

 (ןזעוועג ןעמָאנרַאפ רעשימייה ןייז זיא סָאד סָאװ ,לדיי ןפור ךיוא

 ןיא רענווָארבוד עלעשרעה ןייז .רַאוטרעּפער-ןידרָאג ןרַאפ --

 -על טנייה ךָאנ רימ טייטש ילווייט ןוא שטנעמ ,טָאגי סנידרָאג

 (1940 ןיא ןבירשעג) רָאי קיסיירד שטָאכ ,ןגיוא יד רַאפ קידעב

 ןליּפש ןַאמטוג טגעלפ ןרעגמוא .ייברַאּפ טלָאמעד ןופ ןיוש ןענייז

 טָאה רע .הסנרּפ לסיב סָאד טַאהעג ןרעג טָאה רע שטָאכ ,דנוש

 -ַאר-רעבָא םעד -- טייקיניילק ַא ןצבק ַא ןיז וצ טמעשעג ךיז

 סָאװ וצ -- הסנרּפ ןייק ןכַאמ ןענָאק טשינ לָאז רעדורב סרעניב

 | ןעמענ טשינ ךיז לָאז רע

 בָאה ,(1913) קידנעטש ףיוא גרעבמעל ןופ ןרָאּפּפָא ןיימ טניז

 ,לָאמַא םע ךיז טכַאמ טָא וא .ןעזעג טשינ רעמ ןענַאמטוג ךיא

 םורֵא ןייז טזמעג טָאה סָאד -- ןליופ ןיא ןַאב ןיא קידנרָאפ

 סיוא טעז סָאװ ,ןַאמ רעטלַא ןַא רימ ןגעקטנַא טציז -- 2

 -ַאערק ענייז ןיא ןַאמטוג סוילוי רעליּפשיוע-רעטקַארַאכ רעד יו

 ןוא ןַאמ ןטלַא םעד ףיױא גנַאל קוק ךיא .טייל עטלַא ןופ סעיצ

 ,.טַאהעג טשינ תועט ןייק בָאה ךיא .גערפ ַא ךעלדנע םיא ביג

 טָאה רעטעּפש טונימ ַא ןַאמטוג סוילוי ןעװעג עקַאט זיא סע

 זיא עכעלשודיח ןטסיימ םוצ סָאד .טנעקרעד ךיוא ןַאמטוג ךימ

 ןיימ ןופ םיקרפ ישאר יד טנעקעג וליפַא טָאה רע זַא ,ץעוועג

 -רָאג ךימ ךיא בָאה םעד ףױא .ערעירַאק רעשירַארעטיל לסיב

 ןזעוועג ךָאנ רע זיא סזימיטּפָא ןוא ןבעל טימ לופ .טכירעג טשינ

 (זיאנגרעבמעל ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד שטָאכ ,ןַאמטוג סוילוי

 טסעינ טשרע וליפַא טָאה רע . ..םעדיױב ןפיױא (זעוועגו ןיוש

 ."ןילרעב עמַאס ןיא ןוא ןלָאר עטוג ןיא טמליפעג טַאהעג גנַאל

 ןבָאה ךיוא לָאז רעליּפשױש ַא זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג זיא'ס

 ןשיוצ ,ןעייר ענעגייא יד ןיא טרפב ,רענגעק ןוא רעקיטירק

 ןוא ,ןרירוקנָאק וצ טפָא סיוא טמוק סע עכלעוו טימ ,רעליּפשיוש

 עדַאּפעלַאּפ ןויצנב רעליּפשיוש רעד זַא ,טריסַאּפ ךיוא סע טָאה ױזַא

 -נייא עשירעסיירּפָארַא ייר ַא ןענכייצרַאפ תונורכז ענייז ןיא לָאז

 .ןליפעג עשיטירק ןקירדסיוא ןוא .ג ןגעוו ןקורד

 רָאש (טנומגיז) רעטלַא רעד סָאװרַאפ הביס רעד ןגעוו קידנדייר

 ,רעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל ןיא ץַאלּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה

 :עדַאּפעלַאּפ טביירש

 ,רימ ךיז טכוד ,ענייא רעבָא ,טשינ ךיא סייוו תובס עלַאא

 זיא רָאזש יו ױזַא ,ןַאמטוג לדיי ןעוועג זיא סָאד .ָאי ךיא סייו

 טָאה רע ךיוא .רָאיטקַא רעקידסחוימ ַא ןעוועג ןַאמטוג ךױא

 ךיוא ןילַא סע טלָאװ רע ןוא רעניבַאר ַא רעדורב ַא טַאהעג

 רעגרעבמעל רעד טָאה גנוניימ ןיימ טיול ןא ,ןרעוו טנָאקעג

 ַא ןעוועג זיא רע לייו ,ןָאמטוג לדיי ןופ ןטלַאהעג רעמ םלוע

 ןעמוקעג ןענייז תובס יד ןוא ,רעליּפשיוש ןטוג סלַא יװ סחוימ
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסטעל

 ןַאמטוג לדיי זיא רעליפשיוע סלַא .סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ ןופ

 ןופ גנודליב וליפַא ןוא טנעלַאט םוצ ןעמוקעגנײרַא טשינ טייוװ

 וצ רוטפ טניולעג יא ןעלדיי ךיז טָאה סע ןוא ,רָאש טנומגיז ַא

 ַא ופ יא ןוא ,סחוימ ןוא טנעגילעטניא ןטיױוצ ַא ןופ ןרעוויי

 ץא סזוימ רעקיצנייא רעד ןביילב ןוא רעליּפששיש ןרעסעב

 ,קידנלכיימש קיבייא םעד ייב ןוא .רעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל

 ךרוד רעווש ןעּועג טשינ סע ןיא לפמעג רָאטקעריד ןטַאוועירַאנ

 טָאה ןעמ סָאו ןריפוצסיוא ץוװליכר ןוא סעגירטניא עכעלטע

 -טנעָאני עפורג ַא ךָאנ ךיז וצ טַאהעג עקַאט טָאה לדיי .טלָאוװעג

 ,עארב ןעלדיי טימ ,ייז ןוא ,עיצקעריד רעד וצ יעקידנעייטש

 ןעמעוו ןוא ,רעטַאעט ןצנַאג ןטימ טריפעגנָא (טיטקַאפ עקַאט ןבָאה

 יז ןעוו ןוא ,עטרישזעטָארּפ ןעוועג ןענייז יד ,טלָאוועג ןבָאה ײז

 ןיא ןױוש רענעי טָאה ,גיוא זייב ַא ןפרָאװעג ןצעמע ףיוא ןבָאה

 םיא זיא סע ןוא ,ץַאלּפ ןייק טַאהעג טשינ רעטַאעט רעגרעבמעל

 יד רעביא דנו ענ ןרָאפמורַא יװ שרעדנַא סעפע ןבילבעג טשינ

 ואו ץעגרע זיא רע ןזיב ,ךעלטעטש ןוא טעטש רענַאיצילַאג

 טימ טריסַאּפ טָאה ױזַא וא .טיונ ןוא תוקחד ןופ ןעגנַאגעגסיוא

 -כָאט א יורפ עביל ןייז ןוא רָאש טנומגיז ןטנרעלעג-ןךיוה םעד

 ןוא גרעבמעל ןיא ןבָאה טלָאװעג טשינ ייז טָאה ןַאמטוג .רעט

 רע זַא ,ץלָאטש וצ ןוא קיליפנייפ וצ ןעוועג זיא רָאש טנומגיז

 ןַאמטוג לדיי טימ המחלמ רעכעלניילק ןיא ןזָאלנײרַא ךיז לָאז

 ."תולג ןדייל סױרַא רעסעב רע זיא ,רעפלעהטימ ענייז ןוא

 -רעדנַאװ ַא טימ טליּפשעג טָאה עדַאֿפעלַאּפ ןעוו ,1908 ןיא

 ךָאנ טקנעבעג ןוא ךעלטעטש רענַאיצילַאג עניילק יד רעביא עּפורט

 טנָאקעג טלָאװ רע ואוו ,גרעבמעל ןיא ןעמוקוצקירוצ טייהנגעלעג ַא

 ,רעדניק עניילק ייווצ ןוא יורפ רעקנַארק ןייז טימ ןעמַאזוצ ןייז

 -רָאפ םיא ןוא םיא וצ ןעמוקעג זיא .ג :סנ ַא ןעשעג גנילצולּפ זיא

 -יטשינ ַא טימ ,תמא ,ןעלּפמיג ייב גרעבמעל ןיא עלעטש ַא טגיילעג

 טימ ןייז וצ טיקכעלגעמ רעד טימ רַאפרעד רעבָא ;תוריכש עק

 רָאטקעריד רעד זַא ,רעטייוו טלייצרעד עדַאּפעלַאּפ .עילימַאפ ןייז

 ןריסנָאנַא טפרַאדעג םיא טָאה רע ןעוו טשױטנַא ןעוועג זיא לּפמיג

 םיא ןגעו טרעהעג טָאה רע תעב .,רעליּפשיוש ןשיטַאמַארד סלָא

 ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא קילעפוצ .רעליּפשש-רעטקַארַאכ סלַא

 ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא ,ןלטב רעד' עסעיּפ סוָאקַאר .נ עדָאמ רעד

 רעד סלַא ןטערטפיוא ןענָאק טעװ עדַאּפעלַאּפ ביוא זַא ןרָאװעג
 ןבָאה עמַאמ-עטַאט ענייז ןופ לָאר יד .יאדכ ץלַא ןיוש זיא ,'ןלטב'

 זיא גלָאפרעד רעד .ןַאמטוג לדיי ןוא גרעבנעזָאר הרש טליּפשעג

 ןגָארטעצ טושּפ טָאה םלוע רעד .רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג

 רַאפ עסעיּפ יד טפיוקעג טָאה עיצַאזינַאגרָא ןַא .רעטַאעט סָאו

 -עלַאּפ טלייצרעד .גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו ןוא ,סיפענעב ַא סריא

 : | :ץדַאּפ

 ןָאמטוג לדיי טייטש (רעפיוק-טיפענעב יד ןופ) טייז רעד ייב;ג-

 טיול ןוא ,רעייפ טימ ןצירפש ןגיוא ענייז זַא ,קרעמַאב ךיא ןוא*

 טציא רימ ןבָאה ,םיא ןגעװו טרעהעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא יו |

 -ברודַא טשינ ןינע םעד ןיוש טעװ רע זַא ,טגָאועג ןקילב ענייז

 בָאה ךיא סָאװ ,קילב ןקידנעייּפש-רעייפ םעד ךָאנ .קיטַאלג ןזָאל

 -עג גָאט ןדעי ךיא בָאה ,ןַאמטוג ?דיי יב ןעזעג טנווָא םענעי

 רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע ....שינעעשעג ַא סעפע ףיא טרַאװ

 גנולעטששרַאפ יד ... .גנולעטשרָאפ רעטפיוקרַאפ רעד ןופ גָאט

 ײטרַאּפ-לָאר רעבלעז רעד טול ,רדסכ יװ ױזַא ןעגנַאגעג זיא

 עניימ סלַא טליּפשעג טָאה גרעבנעזָאר רעד טימ ןַאמטוג ןוא ,גנול

 ענעצס עקרַאטש יד בָאה ךיא ןעוו ,טקַא ןטייווצ ןיא .עמַאמ-עטַאט
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 טליּפשעג ,גנלעטששנייא רעד טיול ,ךיא בָאה ,עמַאמ-עטַאט טימ
 ףױא ףרָאװ ַא טעּפמיא טימ ךיז ביג ךיא ןעוו ןוא ,שיטסילַאער
 -געזָאר ןַאמטוג רעדָא יעמַאמ-עטַאטי ךימ ןֿבָאה ,םשה שודִיק

 ןעוו ,טציא ,לַאפ טזָאלעג טשינ ךימ ןוא טּפַאכעגרעטנוא גרעב .

 ךיז טָאה ,קידנעטש יוװ יױזַא ענעצס יד טריפעגכרוד בָאה ךיא

 טָאה רע ןוא ץַאלּפ ןופ טקורעגּפָא טונימ רעד ןיא טקנופ ןַאמטוג

 ןפיוא ּפָאק טימ ןלַאפעג עקַאט ןיב ךיא ןוא ןלַאפ טזָאלעג ךימ

 ,טעפמיא ַאזַא טימ ןלַאפעג ןיב ךיא ןוא לוטש ַא ןופ שטנערָאּפ

 -עגּפָא ךימ טָאה ןעמ ... .טױט יו ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא זַא

 סָאד ןוא ,ךיא בָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ןוא טרעטנומ

 סָאוװרַאפ ןענַאמטוג טגערפעג ,עליױו רעשביה ַא ךָאנ טשרע

 -טנערַאפ וצ טָאטשנָא רַאנ ,טּפַאכעגרעטנוא טשינ ךימ טָאה רע

 ןַא רַאפ סָאװי ףעירשעצ רימ ףיוא רָאג ךיז רע טָאה ,ךיז ןרעפ

 ,עקַאט טניימ ריא ןוא ? ךייא ייב סָאד ךיא ןיב רעּפַאכרעטנוא
 ןעוו ןוא !ןיינ ?ןעטָאט םעד ןליפש רדסכ ךייא ייב ?לעװ ךיא זַא

 םעד רעמ רע טעװ ,דלָאג טימ בוטש ַא ןטיׂשנָא םיא לָאז ןעמ |

 ."..ןפַאכרעטנוא טשיג סענייק טעוו רע ןוא ןליּפש טשינ ןעטַאט

 רע ןוא ,דניק ַא ךָאנ לייוורעד טָאה יורפ עקנַארק סעדַאּפעלַאּפ

 .ג טימ ןסױטשנעמַאװצ עניז ףיױא טקוקעג טשינ ,טסילשַאב

 .'אבכוכ רב' ףיוא טריפ ןעמ .עּפורט רעד ןיא ןביילברַאפ וצ רעטייוו

 -עג טָאה עדַאּפעלַאּפ םגה .רזעילא' .ג ןוא 'סוּפַאַּפ טליּפש רע
 רעלפוס רעד ןסעזעג ןטסָאק-רעלפוס ןיא טרָאפ זיא ,לָאר ןייז טנעק
 טָאה ,ןהניד טימ גָאלַאיד םעד ןיא ,גנילצולּפ רעבָא  ,טנעמַאזירּפ

 ןסײרסױרַא ליוו ןוא טרָאד טציז ןַאמטוג יוו טקרעמַאב עדַאּפעלַאּפ

 -פיוא רעַײז ןעדַאּפעלַאּפ טָאה סָאד .טנַאה סרעלפוס ןופ עסעיּפ יד

 טָאה ,עניב רעד ףיוא ,ךיוה ךָאנרעד ןוא ליטש רעירפ ןוא טגערעג

 טיגנ עדַאּפעלַאּפ יו רעבָא .ןײגסױרַא טרָאד ןופ ןסייהעג םיא רע
 ,םיא ןגעק ךעלקיטש ענייז טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו .ג זיא רעביא

 'הער השא' עסעיּפ סרעניײטַאל ןליּפש ןעמונעג ןבָאה ייז ןג

 'רייגמ' ןביוהעגנָא עדַאּפעלַאּפ טָאה ,'ירדנ לכ' סיקסנַאקרַאש ןוא

 ןגעק ןריגירטניא ןעמונעג טָאה .ג .שירעמשטייד רעייז ןייז וצ

 טימ ןעוועג ןענייז עסערּפ יד ןוא םלוע רעד יו תויה רעבָא ,םעד

 רעמ ךָאנ ןרָאװעג .ג זיא ,'עיצולָאװער' רעד רַאפ ןעדַאּפעלַאּפ

 ןוא ,םיא ןגעק ןעלטימ ערעפרַאש ןכוז ןעמונעג ןוא טציירעצ

 :טביירש עדַאּפעלַאּפ

 ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו זַא ,ױזַא טכַאמעג ךיז טָאה סע ןוא

 ןופ סעצייל יד ןעמוקַאב רעדיוװ ןַאמטוג לדיי טָאה ,טסַאג סױא

 ,רעסישזער קידנעייז ןוא ,טנעה ענייז ןיא עפורט רעצנַאג רעד

 -רַאפ סע טָאה רע יו טשינ ןלָאר יד ןליײיטרַאפ ןעמונעג רע טָאה

 אקווד וע טָאה ןענַאטשרַאפ טא) ןלייטרַאפ ףרַאד רע זַא ,ןענַאטש

 ןליפַא .סעיציבמַא ענייז רַאפ טניולעג טָאה םיא יוװ רָאנ ,ָאי

 רע טָאה רַאוטרעּפער ןקיליב ןופ עסעיפ רעטסשירַאנ רעד ןופ

 ַא ןעועג זיא עסעיפ יד לייװ ןוא ,לָאר-טפיוה יד ןעמונעג ךיז

 טימ טריסערעטניא טשינ ךיז רע טָאה ,עשירַאנ ַא וא עקיליב

 ןוא לָאר עטסנעלק יד ןעמונעג טושפ רָאנ ,לָאר עקירביא יד

 יד ןעוועג תמאב לָאר יד זיא ריּפַאּפ ןפיוא .טגנַאלרעד רימ יז

 ַא ךעלנייױועג טיִג ןעמ סָאו ,ךעלטייז יױוצ זיולב ,עטסנעלק

 -רעביא ךיא בָאה טקַא ןטשרע ןיא .רעליפשיוש ןקיגנַאר טרעפ

 טימ זיולב ןטיױוצ ןיא ןוא ,ןעניישרעד טפרַאדעג טשינ טּפיה

 ַא טקַא ןטירד ךיא רעבָא ךיא בָאה רַאפרעד .ןזַארפ ריפייירד

 לַאפ .. . (ענַאמטוג) ןוז ץיימ ןעקרעד ךיא ואוו ,רוכיש סלַא ענעצס

 סיױא ךיוה ךיא זיב םימחר םיא ײב :ךיז טעב ןוא סיפ ענייז וצ
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 .דגַאב םישודהק

 -ברַאטש רעד טימ .ברַאטש ךיא ןוא המשנ עטקידניזרַאפ ןיימ

 טשינרָאג זיא ןענַאמטוג ןוא לָאר ןיימ עקַאט ךיז טקידנע ענעצס

 ."ןכַאמ סעפע לָאר רעניילק רעד טָא ןופ ןָאק ךיא זַא ,ןלַאפעגנייא

 טָאה עסעיּפ רעד ןיא זַא ,טלָאװעג ךיוא טָאה לַאפוצ רעד

 רַאפרעד ךיז טָאה .ג ןוא .,ןזיוה עסייוו ס'.ג טרימשעגנייא עדַאּפעלַאפ

 ןוא ,רָאטקעריד ןרַאפ טגָאלקַא:
 טָאה ןַאמטוג .עּפורט-ןַאמטוג יד ןעוועג זיא עּפורט-לפמיג ידי

 -וצ ןקיטנעצַארפ-טרעדנוה םעד ןעניוועג וצ ױזַא יו טסואוועג

 םעד קידנעייז ןוא ,רָאטקעריד ןקידנלכיימש ןשירַאנ ןופ יורט

 ןרָאיטקַא עקידתונדחּפ יד םיא ןבָאה ,טנַאה עטשרע סרָאטקעריד

 סע .אפוג רָאטקעריד םעד יו רעמ ךָאנ טלכימשעג עפורט ןופ

 וצ גנויצַאב סנַאמטוג ןגעוו קידנסיוו זַא ,טיױו ױזַא ןעמוקעג זיא

 ןעוו ןסירגַאב וצ טגַאװעג טשינ עפורט ןופ רענייק רימ טָאה ,רימ

 זיא ןפרעד עטסטנַאסערעטניא סָאד ... ןעזעג טָאה ןַאמטוג

 רע ןוא טסירגַאב ָאי אקווד ךימ טָאה ןילַא ןַאמטוג סָאוו ,ןעוועג

 ןוא ,לכיימש ןטמעשרַאפמוא ןַא טימ טכַאמעג וליפַא ךָאנ סע טַאה
 ןרעפטנע םיא זומ ךיא סָאװ ןסָארזרַאּפ קרַאטש ךימ טָאה סע

 | "2 ."גנוסירגַאב ןייז ףיוא

 -כיר השמ ןיא יוו ,טנעדיצניא ןַא ךָאנ רעביא טיג עדַאּפעלַאּפ

 'שעקָאי לָאר יד קידנליּפש ,רע טָאה ,'טייח השמ' עסעיּפ סרעט

 סע טָאה רע יוװ ןקידנערַאֿפ טלָאװעג ,עבָארּפ ןייק קידנכַאמ טשינ

 ָאד רעבָא ,טעטרַאװק-ץנַאט ַא טימ טעטש ערעדנַא ןיא טליּפשעג

 סָאװ וצ ,ָאלָאס ַא ןצנַאט לָאז רע זַא ,ןעירשעצ םיא וצ .ג ךיז טָאה
 טגָאלקרַאפ ףיורעד םיא טָאה .ג .טיירגעגוצ ןעוועג טשינ זיא רע

 ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד זַא ,רָאטקעריד םוצ

 :לַאדנַאקס

 רַאפ ןגָאװצּפָא רימ ןעוועג טיירג ןיוש זיא רָאטקעריד רעד

 ןגיוװע טימ זַא ,ןעזעג ןיוע בָאה ךיא ןוא ,טעברַא לקיטש ַאזַא

 ןטשערע םוצ ךעלדנע ךיא בָאה ,ןָאטפיוא טשינרָאג טציא ךיא לעװ

 ,רָאטקעריד ןופ טרַאוװנגעק ןיא ןוא ,ליומ ןיימ טנפעעג ?לָאמ

 ןוא עקסַאמ יד ןסײרוצּפָארַא ןענַאמטוג ןבױהעגנָא ךיא בָאה

 ,רימ ןגעק ןטייהניימעג עקיטציא-זיב ענייז עלַא טקעדעגפיוא

 -ַאי טימ לַאּפ ןקיטנייה םעד טרעלקעגפיוא ךיוא בָאה ךיא ןוא

 גנולעטשערָאּפ רעד רַאּפ רימ טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ץנַאט סעשעק

 .טיירגעגוצ ןעוועג טשינ ןיב ךיא ןוא טרָאװ ןייק טגָאזעג טשינ

 ןצרַאה ןופ ךיז ןדערּפָארַא ןופ טרַאזַא ַאזַא ןיא ןירַא ןיוש ןיב ךיא

 ,ֿפָאק סנַאמטוג וצ תומולח עזייב עניימ עלַא ןענעלטבסיוא ןוא
 ."ןשרעהַאב וצ ךיז ימ ךס ַא טסָאקעג ךימ טָאה סע זַא

 טלָאמעד זיא גרעבמעל ןיא זַא ,עדַאּפעלַאּפ טלייצרעד רעטייוו

 ,ןיירַאפ-ןידרָאג בקעי' ןיײרַאֿפ-ןרָאיטקַא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג

 -ילגטימ יירד ןבָאה ,טנעדיזערּפ ןעוועג טרָאד זיא .ג יוװ ױזַא רעבָא

 ;ףמַאק ַא םיא ןגעק טריפרַאפ ,עדַאּפעלַאּפ ייז ןשיווצ ,רעד

 עיצַאטיגַא רענעפָא ןַא טימ טױרַא ךיא ןיב ןלַאװ יד רַאפ,

 דַלַאב ךיא בָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא רעבָא ,ןַאמטוג לדיי ןגעק =

 יד זַא ןזיױעגסױרַא ךיז טָאה סע .םיתמ וצ דער ךיא זַא ,ןעזעג

 ןבָאה ייז ;:תופיקת סנַאמטוג רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ןרָאיטקַא

 ןעלדִיי .טימ :ךיז ןסיירניא רעבָא ,ןיַירַאפ ןרעסעב ַא טלָאוועג עקַאט
 -עג-טליױועגסיוא לדיי .זיא:רעדיוו ןוא-.טגַאװעג טשינ יז ןבָאה

 טסערע ..ןטלַא םייב ןבילבעג זיא ץלַא ןוא ;טּנעדיזערּפ :סלַא .ןרָאװ |

 -רַאפ .גירק .םענֶעּפָאי ןַא טרעלקרעד ךיוא ריֹמ ילדיי:טָאה טציא ?

 ריד:לעט'ךיאי ףןַאטעג גָאז ַא רע .טָאה ,רימ רַאפ קידנעייגייב-!

 .טרָאװ ןטלַאה; וצ ;טַימַאב ךיז .טָאּה רע ןוא :;?ױלָאצַאב ץלַא! רַאפ-
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 עלַא ןופ ךעלרַאטס ןוא סרַאטס ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה סע...

 .ףפױא ןעמ טָאה גָאט ןטירד רעדָא ןטיױוצ ןדעי ... .טלעוו ןקע

 ,ןבָארּפ טיִמ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיב ךיא .עסעיפ עיינ ַא טריפעג
 לָאז רע זַא ,רעטקיטכעמלופַאב סלּפמִיג ןעוועג זיא ןַאמטוג ןוא
 טייטשרַאפ ,ונ .ןלָאְר יד ןלייטרַאּפ ןרעלָארטסַאג יד טימ ןעמַאװצ
 ךיז טייקכעלגעמ ערעכיז ןוא עטוג ַא טַאהעג טָאה רע זַא ךיז
 ןייא ןייק ןזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע ןוא רימ ןָא ןייז וצ סקונ
 ךיז ןבָאה ןרעלָארטסַאג יד ןעװ... ,ָאט וצ סָאד טיהנגעלעג
 ףיוא רעשרעה-ןיילַא רעד ןרָאװעג ןיווש זיא לדיי ןוא טקידנעעג
 ןרָאי יד ןיײגרעד רימ ןעמונעג רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ,עניב רעד
 טוג טָאה רע .לָאר ַא ןבעג רימ טרעהעגפיא טושפ טָאה רע
 -טקַא ןַא רַאפ סניװַא טסייה סָאד סָאװ טליפעג ןוא ןענַאטשרַאפ
 ערעדנַא יו ןקוק ןוא קידייל ןעײרדמורַא ךיז ףרַאד רע ןעוו רָאי

 םישדח ןוא ןכָאװ ךיז .לָאז ךיא זַא ,טכַאמעג טָאה רֶע ןוא ,ןליּפש 2

 "ביא ןַא יו ןליפ ןבייהנָא ךיז לָאז ךיא וא .קידייל ןעײרדמורַא

 טזעינ ףימ ליוו רענייק ןוא טשינ ףרַאד רענייק סָאװ ,ךַאז עקיר

 ."טיורב טסיזמוא טַאלג סע ךיא ןוא ןבָאה
 רעטַאעט ןשידיי רעגהעבמעל ןגעוו ןעגנונכייצרַאפ ענייז ןיא ןוא

 :עדַאּפעלַאּפ טקרעמַאב ,המחלמד טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 יו ןוא רעטַאעט סָאד טכוזַאב ךיא בָאה ... גרעבמעל ןיא; -
 טָאה טרָאד זַא ,ןעזעג בָאה ךיא ןעוו ןרָאוועג ךיא ןיב טניוטשרעד -

 טבלעזיד -- עניב רעה ףיױא .טרעדנעעג טשינרָאג טולָאסבַא ךיז

 ןַאמֹטנוג ןוא ןרָאיטקַא עטלַא עבלעזיד ןוא .סעיצַארָאקעד עטלַא

 . .עדנַאמָאק יד ץלַא ךָאנ טריפ

 ןופ עיצַאירעטקַארַאכ יד זיא רעקיטסניג ךעלכײלגרַאּפמוא

 :ווָאקרוט סַאנָאי

 עטסטנַאסערעטני א יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמטוג ?דיי

 ןופ עידרַאװג רעטלַא רעד ןופ ןטלַאטשעג עטסכיירנברַאפ ןוא

 וִצ טרעהעג טָאה רע .טלעוז-רעליפשיוש רעשיצילַאג-חרזמ רעד

 עקידרעטעּפש ךס ַא ןוא ,רוד ןטלַא םנופ רעליּפשיוש עטסעב יד-

 -עג ךיז ןבָאה ,םש-טלעוו ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא
 וצ טרעהעג טָאה ןַאמטוג .העפשה ,סנַאמטוג ,ןייז רעטנוא ןענופ
 םענעגייא ןַא ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,סרעליפשיוש עטלייצעג יז
 טדיישרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,ליטס-רעטַאעט םענעגייא ןַא ,חסונ
 -ַאנ ןוא .ׁשייקְכַלנעזרעפ ןייז טימ ױסָאגעג-טייצי ענייז עלַא ןופ
 .ןָאט ןרַאבלטיממוא ,ןכעלריט

 זיא ,ירעניבַאר-רעבָא רעדי ,לאומש רעדורב ןייז יװ טקנופ
 ןיא טָאה סָאװ ,רעד גרעבמעל ןיא ןרָאװעג ןַאמטוג לדיי ךיוא
 רוד ַא ןגיוצרעד-ןוא-ןעועג .עיפועמ ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ
 -לשב טליפרעד תוחילש רעייז ןבָאה ןַאמטוג רעדירב עדייב .ןדיי
 -טוג עדייב .ןפוא םענעגייא ,ןרעדנוזַאב ןייז ףיוא רעדעי -- תומ
 "על ןשידיי ןקיטסייג םנופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג ןענייז סנַאמ
 ןוא בייל טימ:רעטַאעט טַאהעג ביל .טָאה לדיי .גרעּבמעל ןיא ןב

 ףױא רעטַאעט עשידיי סָאד ןריפוצסיורַא ; טפָאהעג .ןוא;.המשנ;;;
 -עג טַײצ:רענעי וצ .ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד .ןְכַאילש :עטיירב ;
 ענייז ןבָאה .עיצילַאג חרזמ ןיא רעטַאעט .ןשַידיי ןיא טשרעה;?

 ןַאמטוג ?לדיי;ךיוא .;טכַאמעג .טשינוצ-ןוהאורפ-ןוא-ןעגנוגנערטענַא =

 רע ןוא;ןדנעטשמוַא:!ןוא טייצ רעד וצ  ןסַאּפוצ:טזומעג :ךיז: טָאּה
 -םיִוֲא ;ךיז טָאה;;רע:ןכלעוו ,געוו .םנופּפָארַא לָאמנייא טשיניזיא
 ,ןרעוו ןבעגעגוצ רעבָא:ףרַאד -ןענַאמטוג; ןופ יחבש::םוצ :;ןְבילקעג-
 וצ טרעהעג ןוא-ןושל-שידיי וצ גנויצַאב ַא טַאהעג טָאה רע זַא =
 -ַאעט .ןשידְוי .ןיא .ישירעמשטייד- סָאד טפמעקַאב ןבָאה:סָאװ יה;
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 ןופ ןַאטיססעל

 טזמעג טינשּפָא טייצ ןסיוועג ַא ןיא ךיוא טָאה רע םגה ,רעט
 .יישירעמשטייד' עניב רעד ףיוא ןדער

 סלַא ןביוהעגנָא ןַאמטוג טָאה רעטַאעט םייב ערעירַאק ןייז
 .יךעלתויתוא עניילקי יד טנעקעג טוג טָאה רע לייו ,רַאילפוס
 -עג סלַא .רעטַאעט ןליּפש וצ ןעגנַאגעגרעביא ךיג רעבָא זיא רע
 ,ןרָאיטקַא עשידיי רוד ןייז ןופ רעטסכעלטלעוו ןוא רעטסטעדליב
 רע ןוא ןַאלּפ ןטשרעדָאּפ ןפיוא טקורעגסױרַא ךיג ךיז רע טָאה
 רעקידנעטש רעד ;רעטַאעט ןופ רעבעגךָאט רעד ןרָאװעג זיא
 עקינייא ןענַאטשעג רע זיא ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא .רעסישזער
 רעקיטלָאמעד רעד ןופ רעטסטריטנעלַאט רעד יו .רָאי קילדנעצ
 טימ ןעקנָאשַאב קידנעיײז ךָאנ וצרעד ןוא ,ןרָאיטקַא עפורג
 -רַאפ ךיוא רע טָאה ,ןעלטימ עכעלרעסיוא ןְוא עכעלרעניא עלַא
 -ַאעט רעגרעבמעל ןיא רעליּפשיוש סלַא טרָא ןטשרע טעד ןעמונ
 -חרזמ םנופ רוגיפ עלַארטנעצ יד ןרָאוװעג זיא רע .לבמַאסנַא-רעט
 | | .םוטרעליּפשיוש ןשיצילַאג

 -געווַאב ,סיורג ַא טימ ,רעטיובעג-טסעפ ,רעקיציילפטיירב ַא
 ,עסיורג ייוצ ןטכױלעגסױרַא ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,םינּפ ךעל

 רעסיורג ַא ,ןעמערב עטיירב ,עטכידעג ;גיוא עכעליולב עגולק
 טרעהעג ּפָאק רעד זַא ,טגָאזעג תודע טָאה ץלַא סָאד -- ורעטש
 טנפעעג טָאה רע רָאנ יװ .שטנעמ ןכעלטינשכרוד-טשינ ַא וצ
 ןייז ןופ רענעט עטשרע יד טרעהרעד ךיז ןבָאהיס ןוא לױמ סָאד
 טָאה ,עיצקיד רענייר-לָאטשירק רעד טימ ,םיטש-טסורב רעפיט
 .ןזעטנעמ ןקיזָאד םעד רַאפ ןגירק ץרא-ךרד טזמעג ןעמ

 רעטנזיוט ליפ יד טַאהעג ןענַאמטוג רַאפ ןבָאה ץרא-ךרד ןוא
 ענעדיישרַאפ עניב רעד ףיוא ןליּפש ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 רעטנוא ,םיא טימ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יז -- ךיוא יו ,ןלָאר
 רעייז ןעוועג זיא ןַאמטוג .ןרָאי רעקילדנעצ טליפשעג ,ישזער ןייז

 טָאה רע .לבמַאסנַא-רעטַאעט םוצ גנערטש ןוא טרינילפיצסיד

 רע ןוא תוחילש-רעטַאעט ןייז וצ דובכה-תארי טימ ןגױצַאב ךיז
 טשינ .רעליּפעיוש עקירביא יז ןופ טרעדָאפעג ךיא סע טָאה
 -יֵל ,ערעסעב טריפעגפיוא ןוא טליּפשעג ןַאמטוג טָאה לָאמעלַא
 -יליב ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא בורל .ןסעיּפ עשירַארעט
 ןעועג טשינ םיא ןענייז ןסעיֿפ עקיזָאד יד .סעקיײרעכַאמ עק
 טנָאקעג טָאה רע ןעו ךעלקילג ןעוועג זיא רע ,ןצרַאה םוצ

 טלַאהניא ןכעלשטנעמ ַא טימ עסעיפ ַא ןריפפיוא רעדָא ןליּפש
 / ףןטלַאטשעג עקידעבעל ןוא

 -עגסיוא לָאמניײא טשינ רימ זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 טימ ןליּפש וצ ןוא ןעלפמיג 'יב רָאיטקַא-טסַאג ַא ןייז וצ ןעמוק
 "יימ עטסעב יד םיא ןגעוו ןגָארטעגסױרַא בָאה ךיא .ןענַאמטוג
 טלַאמעד ןיוש זיא רע .שטנעמ סלַא ייס ,רָאיטקַא סלַא ייס ,גנונ
 טנָאקעג ץלַא ךָאנ טָאה רע רעבָא ,ַאמרעגנוי ןייק טשינ ןעוועג

 -סיד ,טייקכעלטקניפ ןופ רעטסומ ַא יװ ןרעװו טלעטשעגקעוװַא

 -קַא עגנוי ךס ַא .רעטַאעט םוצ טייקנבעגעגרעביא ןוא ןילּפיצ

 -ָאק ןרעטלע רעייז ןופ ליּפשייב ַא ןעמענ טגעמעג ןבָאה ןרָאיט

 .עגעל

 .רעלציוו רעסױרג ַא ןוא םכח ַא דיי ַא ןעוועג זיא ןַאמטוג

 -עטניא ןעוועג לָאמעלַא זיאיס .ןוא ,ױלייצרעדי טנעקעג טָאה רע

 -נַאּפ ןלייצרעד וצ טָאהעג ביל טָאה רע ןרעה וצ םיא טנַאסער

 -עג ןענייז ןשטנעמ זַא ,טייקטסנרע ַאזַא טימ תוישעמ עשיטסַאט

 -רעד טַאהעג טָאה רע ..טייקידתמא .רעייז ןיא טגייצרעביא ןעוו
 טָאה רעליפשיוש ןטנעגילעטניא ,ןטוג ַא וצ .האנה קרַאטש ןופ
 טעברַאעג ןרעג טָאה רע .טעטעיפ םיורג טימ ןגױצַאב ךיז רע

 א א שא יד -
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 רעט ַאעט ןשידיי

 ןיא טבעלעגפיוא שממ ןוא רעסישזער ןטסואווַאב ליצ ַא רעטנוא

 .רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןסעיפ

 ,םענרָאפ ןטיירב ַא טימ רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא ןַאמטוג לדיי

 טוג ױזַא טקנופ טָאה רע .קיטרַאנדיישרַאפ ךָאד ןוא קיטרַאנגייא

 לָאר-רעטקַארַאכ ַא ,עשימָאק ַא יו לָאר עשיטָאמַארד ַא טליּפשעג

 טליּפשעג טייקטסנרע רעבלעז רעד טימ טָאה רע .רָאינַאיזער יו

 ןוא רַאבלטיממוא ןעוועג זיא רע .ןלָאר עשימָאק ןוא עשיטַאמַארד

 -לצניקעג םוש ןָא .ןָאט ןכעלשטנעמ םענייפ ַא טַאהעג ,ךעלריטַאנ

 .םוקילבופ םנופ רעצרעה יד ןעגנַאפעג רע טָאה ,ןטקעפע עט

 רעד טָאה ,לָאר עשיטַאמַארד ַא טליּפשעג טָאה ןַאמטוג ןעוו

 טימ טָאה רע יו טקנופ ,טניױועגטימ םיא טימ ןעמַאװצ סלוע

 רע .לָאר עשימָאק ַא טליּפשעג טָאה רע ןעוו טכַאלעגטימ טיא

 ,ירעיוא ןַא ףױא ךיז טלעטשעגי טשינ ,טרישזראש טשינ טָאה

 ןפורוצסיורַא ידכ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןפורעג סע טָאה ןעמ יו

 וצ טנעלַאט ןסיורג סעד טַאהעג טָאה רע .םלוע סייב רעטכעלעג

 -ַאב ייז טימ ןוא רערעהוצ יד ןופ ןליפעג יד ףיוא ןקריוו ןענָאק

 .טלָאװעג טָאה רע יו ןריסנַאל

 טשינ רעטַאעט גלָאפרעד סױרג טימ טליּפשעג טָאה ןַאמטוג

 -טסע ןיא ךיוא רָאנ ןליופ-סערגנָאק ןיא ןוא עיצילַאג ןיא רָאנ

 םוטעמוא ןוא ,דנַאלגנע ,דנַאלשטייד ,עינעמור ,ןרַאגנוא ,ךייר

 ןרָאיטקַא ןבָאה ןַאמטוג לדיי ןופ .ןעזפױא סירג ןפורעגסױרַא

 -ןייא ןרעטנוא ,טָאה ייז ןופ רענייא טשינ ןוא טנרעלעג ךס ַא

 ןעמ .טריּפָאקכָאנ טּושפ םיא ,טייקכעלנעזרעפ סנַאמטוג ןופ קורד

 ַא (רָאפ טלעטש) טיג רעי :טדערעג רָאיטקַא ַאזַא ןגעוו טָאה

 .ירעטקַארַאכ-ןַאמטוג

 טזָאלרַאּפ ןטלעז רעייז ןַאמטוג טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ

 -עג טרישזַאגנַא לָאמ עקינייא זיא רע .גרעבמעל טָאטשמייה ןייז

 ַא רַאפ טפַאשלעזעג-םליפ רעטנַאקַאב ַא ךרוד ןילרעב ןייק ןרָאװ

 טוג רעייז ןעוועג רע זיא ,טגָאז ןעמ יװ .ןעמליפ ןיא ןלָאר ײר

 ןוא ךעלקירדסיוא ןַא רעייז טַאהעג טָאה רע לייוו ,ןעמליפ יד ןיא

 ."תוטשּפ ךס ַא -- ךַאזטפיוה יד סָאוו -- ןוא םינפ ךעלגעווַאב

 סאנאי טביירש ,ףוס ןשיגַארט ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוו

 !וָאקרוט
 גירק-טלעוו (ןטייוצ) ןטצעל םנופ ךורבסיוא ןרַאפ ץרוקי

 יד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא .גרעבמעל ןיא ןעוועג ךיא ןיב

 רעטַאעט ןשידיי ןטיבעגפיוא-יינ םנופ גנוריפנָא עשירעלטסניק

 -עט-לעפמיג ןקילָאמַא סנופ טרָא ןפיוא) 11 עקסנָאלעגַאי ףיוא

 לָאז ךיא ,טלָאװעג טָאה רעטַאעט ןופ עיצקעריז יד .רעטַא

 ןליו יז לייו ,ןרָאיטקַא עפורט עצנַאג ַא עשרַאװ ןופ ןעגנערב

 -רעבמעל םניא עכָאּפע עיינ ַא ןבײהנָא -- טגָאזעג ייז ןבָאה --

 רַאוטרעּפער סעיינ ,עדייבעג רעיינ ַא טימ ;רעטַאעט ןששידיי רעג

 ןלעופוצסיוא ןעגנולעג םיק רימ זיא סע ...רעמינפ עיינ ןוא

 ךיא עּפורט רעד ןיא ןטלַאהרַאפ לָאז ןעמ עיצקעריד רעד ייב

 סע עכלעוו ןשיווצ ,ןרָאיטקַא-לעפמיג עקילָאמַא יִד ןופ עקינייא

 ןעוו .ןַאמטוג לדיי ,יר רעטשרע רעד ןיא ,ןענופעג ךיז ןבָאה

 זיב רעטרירעג ַא ,רע טָאה ,טסואוורעד ןופרעד ךיז טָאה ןַאמטוג

 -- ןפורעג ךימ רע טָאה ױזַא -- עלהנויי :טגָאזעג רימ ,ןרערט

 .ןסעגרַאפ טינ ןבעל ץנַאג ןיימ ריד סע לעװ ךיא

 וצ גנַאל ןעוועג טרעשַאב טינ ךיוא סָאד םיא זיא רעדייל

 קידנריר יױזַא רימ טָאה רע יװ םעדכַאנ ,םנגרָאמוצ .ןעקנעדעג -

 ןייק ןרָאפעגּפָא ןיב ךיא .המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא ,טקנַאדעג -

 טָאה רע .גרעבמעל ןיא ןבילנרַאּפ זיא ןַאמטוג ןוא עזגרַאוו
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 ..ךדנַאב סישודצק
 מאה

 , . ןטיטנאמעטעעעטעטעע

 רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ עקידתוירזכא עצנַאג יד טכַאמעגכרוד

 רעד .ןעגנולדיזסיוא ןוא גנורעדינרעד ,רעגנוה ,ָאטעג :עיצַאּפוקָא

 -ַאג חרזמ ןופ גנילביל רעד ,רעליפשיוש רעשידיי רעקידצנעלג

 יד ,יֹורְּפ ןייז טימ ןעמַאזװצ טָאה ,ןַאמטוג לדיי ,םלוע רענַאיציל

 רעד ןופ לרוג סעד טלייטעג ,ןַאמטוג עשטלאס ןייועליּפשיווע

 | ".גרעבמעל ןיא החפששמ-רעטַאעט רעשידיי רעצנַאג

 .469 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,208 ,171 ,142 .זז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"תונורכז, -- עדַאפעלאפ ןויצנב
4, 216722, 225-229, 231732, 235, 237, 239-242, 340. 

 .210*208 .זז ,1947 ,לַאערטנַאמ ,/ ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ
 ,סנייא דנַאב ,1952 ,סערייא סָאנעוב ," ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 | ,3017305 .זז

 (לדנעמ-לאומש) לימע ,לעּפמינ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1867 ץרעמ 8 .בעג}

 ,גרעבמעל ןיא 1867 ץרעמ 8 ןריובעג

 ןָאקיסקעל ,} רעב-בקעי ןופ ןוז .עיצילַאג
 ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ

 גנודנירג רעד ןופ דלַאב .{479-480 .זז

 טרָאד .ג זיא ,רעטַאעט סרעטָאפ ןייז ןופ
 1906 טניז ןוא ,רעריפ-סטפעשעג ןרָאװעג

 סָאד ןעמונעגרעביא ןיײלַא (תוקספה טימ)

 ףיוא ,בור יּפ לע ,סע קידנריפ ,רעטַאעט

 .תודוסי-'ןקרַאמ/

 רַאפ גנוגעװַאב-סנַאסענער רעד תעב

 ןעמָאנ םעד טרעדנעעג רעטַאעט סָאד טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 ַא זיא ןוא "רעטַאעט שידיי, ףיוא "רעטַאעט שטייד-שידיי , ןופ

 .רד ,ןוז ןייז ןופ ,ןקרַאמ' ףיוא ,ןרָאװעג טריפעג טייצ עסיוועג
 -סעלָאי ַאניװלַאמ עסירטקַא רעד ןופ ןַאמ רעד ,לעּפמיג יצירואמ

 ןופ גנוריפ יד ןעמוקעגרעביא קירוצ .ג טָאה ךָאנרעד .לעּפמיג

 | .רעטַאעט

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 זיא סָאוו ,לימע טָאה (1906 רָאי טױט סרעב'בקעי ךָאי

 יד ןעמונעגרעביא ,ןפלָאדַא (רעדורב ןיי ןופ רעקיפיפ ןעוועג

 קעטָאילביב-רעטַאעט עצנַאג יד ,רעטַאעט סעד ףיוא עיסעצנָאק

 טרישזַאגנָא ..ןוא סעיצַארָאקעד ,ןעמויטסָאק עלַא ,ןסעיפ יז טימ

 -רעלוצנייא רעטַאעט ןיא ןטלעטשעגנָא סלַא ףלָאדַא רעדורב םעד

 ןטימ טייצ וצ טייצ ןופ ןריגיריד וצ ןוא ןעגניז ןרָאיטקַא יד ןענ

 רָאשזיריד טּפיוה רעד ןרָאוװעג ףלָאדַא זיא רעטעפש) רעטסעקרָא

 ,ףלָאדַא ךיז ייב טַאהעג טָאה קיזומ יד יו ױזַא .(רעטסעקרָא םנופ

 -יו לימע .ןלימע ןבעגקירוצ טלָאװעג טשינ ןטָאנ יד רע טָאה

 -רָאפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ זַא ,רעלפוס םעד טגָאזעגנָא טָאה רעד

 ,עסעיפ יד ןיײרַא טנַאה ןיא ןבעגקירוצ םיא רע זומ ,גנולעטש

 -- ןטָאנ יד ןוא ,ןלימע וצ טרעהעג רעבירעד ןבָאה ןסעיפ יד

 רַאפ ןטָאנ יד רַאפ ןלָאצַאב ןסייהעג ךיז טָאה ףלָאדַא .ןפלָאדַא

 רעדירב ייוצ יד ןשיווצ ףמָאק רעקיזָאד רעד .ןליּפש לָאמ ןדעי
 ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז .ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןוא ריבג ַא ןרָאועג טייצ רעד טימ ?יא לימע .טדערעג טשינ

 טָאה סָאװ ,ןרעביבקעי וצ ךפיהל .. ןצבק ַא ןבילבעג זיא ףלָאדַא

 ,ףלָאדַא ןוא לימע ,ןיז עדייב ענייז ןענייז ,זיר ַא יו ןעזעגסיוא
 22 2. : ךיפ 01 } .עניילק ןעוועג
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 ןאמומפייוא

 :קַא יד יב טבילַאב יױזַא ןעועג טשינ זיא לעפמיג לימע

 ןייז יו טקנופ ,זיא רע םגה ,רעב-בקעי רעטָאפ ןייז יו ןרָאיט

 םעד רעסיױא ,םענייק ןוא ,שטנעמ רעכעלרע ןַא ןעוועג .עטַאט

 -עג רעבָא םיא טָאה סע .טלהוועַאב טשינ ,רעדורב סענעגייא

 רעטָאפ ןייז ןופ טייקיצרַאהטײרב ןוא טייקיטומטוג יד טלעפ

 :רָאפ ַא ןעועעג לימע זיא ,ורעֿביבקעי וצ ךפיהל .רעב-בקעי

 רעקידוועדערַאב-קיניװו ַא ,רענעגיוצעגקירוצ ַא ,ךיז ןיא דעטכַאמ
 זיא סָאװ ,טפַאשגרַאק ןיז טימ טמשעג טָאה רע .רעליטש ןוא

 ןרָאיטקַא הרבח ןבָאה .דרוסבַא ןַא וצ זיב ןעגנַאגרעד טושפ ןיוש

 ,לשמל ,יװ ,ךעלציפשש סיעכהלדוצ ענעד'ישרַאפ ןָאטעגּפָא םיא

 .ג .ד .א עיינ ַא ןכַאמ ןזומ לָאז רע .עיצַארָאקעד ַא ןטינשעגרע:יא

 -עמַא ןופ טסעג-ןרָאיטקַא םיא וצ ןעמוק ןגעלפ טייצ-רעמוז

 טרָא ןופ ךיז ןריר וצ טַאהעג טנייפ טָאה לעפמיג לימע) עקיר

 רעד רעביא יינרוט ַא ףױא ןרָאפסױרַא טשינ טגעלפ רע ןוא

 ןרַאטסי ענעמוקעג יד .(ןָאט סע טגעלפ רעטָאפ ןייז יו ,ץניווָארּפ

 עקַאט ןענייז טלָאמעד ןוא ,רעטַאעט-ןטרָאג ןיא ןליּפש ןגעלפ

 -עג זיא לַאז רעטניוו רעד לייו ,ןטפעשעג עטסערג יִד ןעוועג

 רַאפ טשינ טניולעג טשינ ךיז טָאהיס זַא ,ױזַא ,ןיילק וצ ןעוו

 ןלעּפמיג וצ ןענייז סע .עיצקעריד רעד רַאפ טשינ ןוא טסעג יד

 "יה סיאול ,ןַאמנייפ דנומגיז :ןטירטפיוא-טסַאג ףיוא ןעמוקעג

 ,טרעבליז ּבקעי.. ,לעזיימ ןַאמיה ,שטיווָאקשָאמ םירָאמ ,ןַאמ

 ,רעלסעק (ףסוי) ואשזד.. ,יקסוועשַאמָאט סירָאב ,ןַאמנייפ הניד

 לָאז רע ןלעפמיג וצ טדנעוועג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןצַאז גיוודול..

 -ַאגנַא טלָאװעג טשינ לעפמיג טָאה ,רעטַאעט ןיא ןעמעננָא םיא

 ..רוגיפ עטכעלש ַא טָאה ץַאז ,טגָאזעג טָאה רע יוװ ,תמחמ ןרישז

 טימ טכַאמעג טסואווַאב ךיז טָאה ץַאז גיוודול יו סעדכָאנ טשרע

 סטרַאה רעב ןיא (לסָאי לאומש) יהטיחשי סנידרָאג ןיא וליפש ןייז

 וצ טרישזַאגנַא לעּפמיג םיא טָאה ,ץניווָארפ רעד ףױא עפורט

 ןלעפמיג ייב טליּפשעג ךיױא טָאה רעטעּפש .רעטַאעט ןיא ךיז

 .(ץנימ עלע רעקידרעטעּפש רעד) עלע רעדורב רערעגניי סצַאז

 -ַאגנַא טלָאװעג טשינ לעפמיג טָאה ןכַאנַארג רעדנַאסקעלַא ךיוא

 .טיפ עמורק ענייז ..בילוצ ןריזש
 לעּפמיג לימע ךיוא טָאה ,רעביבקעי רעטָאט ןייז יװ טקנוּפ

 -ָארבי ענעזעוועג יד רעטַאעט ןייז ןיא ןרישזַאגנַא טלָאװעג טשינ

 ןטָארטעגפיוא ןענייז סָאװ ,ירעגניז סקלָאפי רעדַא ירעגניז רעד

 רעד רַאּפ ןרָאי עטצעל יד. .ליוועדָאו ןוא סעפַאק יד ןיא

 -רעביא רעטַאעטילעּפמיג סָאד ןיוש טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ לעפמיג .מ .רד ןוז סלימע ןעמונעג

 ןייק ןעוועג טשינ זיא לעּפמיג :מ .רד .לעפמיג-סעלָאי ַאניװלַאמ

 רעגרעבמעל רעטנַאקַאב ַא ,רעדורב ןייז יו טקנופ) רָאיטקַא

 םייב ןוא ,סָאניק עקינייא גרעבמעל ןיא טַאהעג טָאה רע .(גרוריכ
 ַאניוװלַאמ ױרפ ןייז ןפלָאהעגגצ ראנ רע טָאה רעטַאעט ןשידיי
 ןירָאטקעריד עשיטקַאפ יד ןעוועג ויא סָאװ ,לעּפמיג-סעלַאי
 | .רעטַאעט טנוּפ

 .םנופ ןגָאזּפָא טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה לעפמיג לימע
 ןיא גנַאגנײרַא-טפיוה םנופ ריט רעד ייב ןייטש וצ ןגינעגוַאפ
 ןענבנגניירַא טשינ ךיז לָאז רענייק זַא ,ןבעג גנוטכַא ןוא רעטַאעט
 ײ..טעליב ַא ןָא

 :םיא ןגעוו טביירש ןײטשדלָאג יליוו רָאיטקַא רעד |
 ַא ץא ןענופעג ךיז טָאה {1917 ןיא| רעטַאעט סלעפמיגי

 ןעז טנַאקעג קידנעטש טָאה ןעמ ואוו ,ףיוה ןסיורג א ףיֹוא יעדובי
 ךעלגעטיגָאט טגעלפ ןעמ סָאוװ .טסימ סעּפוק עכיוה יירד-ייווצ יַא !

 יא
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 טרי-לי יפל-ג נטע =

 -ןײרַא רעד .ירעסילפי ןַארָאטסער ןסיורג טעד ןופ ןפרַאװסױרַא
 זיא ןעמ בױא ןוא ,רעטושּפ ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןיא גנַאג
 ,ןסױטשוצנָא ךיז רעווש ןעוועג זיא ,רעגרעבמעל ןייק ןעוועג טשינ
 עקַאט ךיז ןגעלפ לָאמ ךס ַא .רעטַאעט ַא זיא זױה םעד ןיא זַא
 "ידע ןיא ןעיורפ ןוא ךעלדרעב טימ רעלצניווָארּפ ןעײרדמורַא
 לסיב ַא ךיז טלָאװעג יז ןבָאה ,גרעבמעל ןייק קידנמוק .ןעלט
 ןבענ טיירדעג ךיז יז ןבָאה ,קיטש-רעטַאעט ַא ןעז ןוא ןששירפּפָא
 זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ יז זיא סע ןוא טכוזעג ןוא טקוקעג .,זיוה

 .רעטַאעט ַא ןעניפעג ךיז לָאז ףיוה ןפיט םעד ןיא ,ָאדיַא טָא

 ןעוועג זיא עדוב-רעטַאעט רעד וצ ףיוה ןפיוא גנַאגוצ רעד

 ןזיוועגנָא טָאה סָאװ ,עקרעיטרָאּפ טּפױה יד ןוא ,ּפָארַא גרַאב

 "עג יז טָאה ןעמ סָאװ ,יורפ עטלַא ןַא ןעוועג זיא ,רעצעלּפ יד

 טָאה יז ןעמעוו םעד וצ ןעוועג זיא יו ןוא ,עכעילַאדעג יז ןפור

 טָאה רע ןוא ,ץַאלּפ םעד ןזיועגנָא ןוא ייר רעד וצ טריפעגוצ

 ןטלעש ןבױהעגנָא טָאה יז ..טלעג'קנירט ןייק ןבעגעג טשינ ריא

 רעד רעטניה ץַאלפ ןפיוא וליפא סָאוװ ,תוללק ערעטיב עכלעזַא טימ

 -ַאדעג יד ..יי טימ ןעמעש טפרַאדַָאב טשינ ךיז יז טלָאו לוש

 ."גרעבמעל ןיא רוגיפ עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא עכעיל

 :טביירש לעטסעמ בקעי

 ַאקסנַאלעגַאי ןופ ףיוה ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה לרעטַאעט סָאדי

 רעד טימ ןױש ,טנַאקעג טָאה סָאװ ,ןינב רעטלַא ןַא ,11 סָאג

 טליּפששעג ןעמ טָאה ַאד ןשטנעמ 600 ַא ןעמעניירַא ,עירעלַאג
 ,יקילעפיוב' ױזַא טקנוּפ ןעמ טָאה טליפשעג ןוא ,רעטניוו םוא

 רעטַאעּט סָאד זיא בעל-רעמוז ..ינב רעד ןעוועג זיא'ס יװ

 ַא ןענופעג ךיז טָאה ףיֹוה ןבלעז ןפיוא .רָאװעג טכירעגפיוא

 .םולב ַא ןָא ,לזערג ַא ןָא ,רעמייב ירד ַא -- ףטרָאגי רעסיורג

 ןפ טּפַאלקעגנעמַאװצ .עניב ַא טלעטשעגפיוא ןעוועג זיא ָאד

 ןעוועג .םוקילבוּפ ןרַאפ קנעב עטעקַאנ ,עגנַאל ןוא ,רעטערב

 לָאמש ַא טימ קנעב -- יץַאלּפ רעטששרעי :רעצעלּפ-ץיו ןסַאלק יירד

 ןַא ןָא קנעב -- 'ץַאלּפ רעטייוצי ;עצילּפ רעד רַאפ לטסייל

 קיסעמנסַארעט -- יץַאלּפ רעטירדי ;עציײילּפ רעד רַאפ רַאּפשנָא

 פערט ןצפופ זיב ףלעווצ ַא יב ,רעטערב ענעגָאלשעגנעמַאזוצ

 סקעז וצ -- ױשזָאלי ךיוא ןעוועג ןענייז טנרָאפ ןופ .ךייה יד
 וצ .ךעלגנערד ירד טימ טמױצעגמורַא ,ךעלקנעב ענרעצליה

 ַא .יטַאלפ -ייטשי ןעוועג זיא רעצעלפ-ץיז יד ןופ ןט'ז עדוייב
 זיב רעלעה 50 טסָאקעג טָאה ןײגנײירַא םוצ (טעליב) יעטרַאקי

 ןיא טניוװועג ןבָאה עכלעוו ,(שטנעמ יד .ענָארק יירד םורָא

 רעטצנעפ ערעייז ייב ןסעזעג ןענייז ןטרָאג םעד םורַא רעזייה

 .טסיזמוא גנולעטשרָאּפ יד ןעזעג ןוא ,ךַאד ןפיוא ןוא

 .ייטסעג רענַאקירעמַאי ןעמוק רעמוז ןגעלפ ןטרָאג טעד ןיא

 -ָאט סירָאב ןרילָארטסַאג ןגעלפ סע ןעוו סעמאננייא עטוג ייב

 ןעמ טָאה (שטיווָאקשָאמ סירָאמ ,ןַאמנייפ טנומגיז ,יקסוועשַאמ

 .ןעטנעמ טנזיױט יױוצ רעביא ףיױה םעד ןיא ןקַאּפנײרַא טנַאקעג

 ןטרָאג רעד .יטנגעררַאפי טָאה סע ןעוו ןעוועג רָאנ זיא הרצ ַא

 ןענגער ןבױהעגנָא טָאה םיק .ךַאד ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 ,ןינב-רעטניוו ןיא ןפיול ןעמונעג ןליּפש ןטימניא םלוע רעד טָאה

 .ץַאלּפ ַא ןפַאכרַאפ וצ ןגעלשעג וצ ןעמוקעג טפָא ויאיס ןוא

 ןבָאה עכלעוו יד ןוא ,ּפָאק ףיוא ּפָאק טּפָאטשעגנָא ךיז טָאה ןעמ

 ןרעקמוא טזומעג ןעמ טָאה ,קַאּפנײרַא ךיז טנַאקעג טשינ רעמ

 -רעבירַא ןעמירג יד ןיא ןבָאה רעליפשיוש עמערָא יד .טלעג סָאד

 -רעטניווו רעניילק רעד ףױא ןעמויטסָאק ערעיז טעקסַאטעג

 ןוא ,סעיצַארָאקעד טּפעלשעג ןבָאה רעטעברַא-עניב יד ,יעניב

 עג : =
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיססטעל

 -רָאפ יד טליּפשעגּפָא ןטסגנַא ןוא גנערדעג ןיא ןעמ טָאה יױזַא
 ."גנולעטש

 :טביירש ףרָאדנעשַא לארשי
 .סרעטַאעט עשיליופ עכעלטע ןעוועג ןענייז גרעבמעל ןיאא

 עסיורגי סָאד ,סַאג ַאקצעדָארג העד ףיוא ירעטַאעט עניילקי סָאד
 עסיוועג ַא ןוא ,טָאטש רעד ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ירעטַאעט
 טליפשעעג ךיוא ײזדָארַאנ סָאדי ןשיניַארקוא ןיא וליּפֲא זיא טייצ
 רעבָא זיא טָאטש רעד ןופ ץלָאטש רעד .שיליופ ףױא ןרָאװעג
 ןופ ,ןינב רענייש ןוא רעסיורג ַא ,ירעטַאעט עסיורגי סָאד ןעוועג
 .טגָאמרַאפ טָאה טָאטש יד סָאו ,עטסנעש יד

 ןענופעג וליפא ךיז טָאה סלעפמיג רעטַאעט עשידיי סָאדז
 ַא רַאּפ סָאװ רעבָא ,רעטַאעט ןשיליופ ןסױרג ןופ טייו טשינ
 רעד ןיא ףעדייב ייז ןשיוצ ןעוועג זיא דיישרעטנוא רעסיורג
 םענעּפָא ןַא ןופ ןטימניא ןענַאטשעג זיא עשיליוּפ סָאד ןעוו טייצ
 .סַאג רעד ןופ ןעזעג טשינ ללכב עשידיי סָאד ןעמ טָאה ,ןַאלּפ
 -עג זיוה םעד ןיא זיא וצרעד .ףױה ַא ןיא ןענֹופעג ךיז טָאהיס
 ףיה ןופ ןגעלפ ךיק רעד ןופ תוחיר יד ןוא ,ןַארָאטסעד ַא ןעוו
 ךיוא טָאה ןטסַאקטסימ רעד .יירַא רעטַאעט ןיא זיב ןייגרעד
 0 ןרעה טזָאלעג ךיז ןופ ןטלעז טשינ

 ןוז סלעפמיג ןוא ,תוגשה יד ןסקַאוועג ןענייז טייצ רעד טימ
 ןבָאה ,סעלָאי ַאניװלַאמ עקטסיטרַא יד ,בייוו ןייז טימ ןעמַאזוצ
 שזַאסַאּפ ןיא יםועסָאלָאקי ןקילָאמַא ןופ לַאְז טעד ןעגנודעגּפָא
 .רעטַאעט שידיי ןליּפשש וצ טרָאד ידכ ןַאמרעה רעדירב יד ןופ
 -מיג רעטַאעט עטלַא סָאד .הילע ןַא ןעוועג ,קפס ילב ,זיא סָאד
 ןענייז ,םורַא יֹוזַא ןליפש וצ טרעהעגפיוא טשינ רעבָא טָאה סלפ
 .גרעבמעל ןיא סרעטַאעט עשידיי עליבַאטס ייוצ ןיוש ןעוועג
 טָאה ןוא רעניױע ַא ןוא רעסױורג ַא ןעװעג זיא לָאז רעיינ רעד
 ךיז ןבָאהיס .טנעגעג רעשידיי רעד ןופ ץרַאה ןיא ןענופעג ךיז
 -נייא רעד ןופ ןשטנעמ ןזיײװַאב וצ ןבױהעגנָא ךיוא ךעלסיבוצ
 -רעביא ןעֹוועג טלָאוװיס .ןזיירק עטרילימיסַא יד ןופ ןוא ץנעגילעט
 ןופ טסנידרַאפ רעד זיולב ןעוועג זיא סָאד זַא ,גָאז וצ ןבירטעג
 ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןסורג עקירעיױרט יד .לַאז םענייש
 .עטעשזדנַאלברַאּפ ךס ַא טרעקעגמוא ןבָאה דנַאלשטיײיד-רעלטיה
 יגיז סָאװ ,םעד ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה לָאד עניילק ןייק טשינ
 רעבָא רָאט ןעמ .רעטַאעט ןטימ טריפעגנָא טָאה ווָאקרוט טתמ
 םעד תעב .לַאז ןופ חוכ-סגנויצוצ טעד ןצַאשרעטנוא טשינ ךיוא
 טרָאד ןעמ טָאה המחלמ רעשיליופ-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא
 ןיײק ןירַא זיא ײמרַא עטױר יז ןעוו .רעטַאעט שידיי טליּפשעג
 טריזינַאגרָא ךיילג ךיז ןרָאיטקַא עשידיי יד ןבָאה ,גרעבמעל
 ןיא ןצרפ ןופ יטייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיאי טליפשעג טרָאד ןוא
 ןבילבעג זיא רעטַאעט סָאד זַא ,םורַא ױזַא ,גנוטעברַאַאב ןיימ
 .טנעה עשידיי ןיא

 ןקַאילָאּפ יד ייב ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ירעטַאעט עסיורגי סָאד
 ךיוא ייז ייב טָאה ןעמ .שיניַארקוא ןַא רַאּפ טכַאמעג סע ןוא
 זַא ,טלָאװעג טרָאּפ רעבָא טָאה ןעמ .קַאז ערעדנַא יד ןעמונעגוצ
 טכוזעג ןעמ טָאה ,רעטַאעט שילױפ ַא ןליֿפש לָאז טָאטש ןיא
 סָאו טימ ..עדייבעג סלעפמיג -- ןענופעג טָאה ןעט זיב ,לָאז ַא
 ןגעוו ןדער ןגעלפ ןקַאילָאּפ יד גנוטכַארַאפ ןוא לוטיב ַא רַאּפ
 רעבָא זיאיס !סַאג יקסנָאלעיגַאי ףױא רעטַאעט ןשידי ןקיזָאד
 טַאה ןעמ סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ןענייז ייז ןעוו טייצ יד ןעמוקעג
 ןופ עינָאריא ןַא רַאפ סָאװ ןבעגעג עדוב עקיזָאד יד שטָאכ יזי

 -מיג רעטַאעמ עטלַא סָאד סָאו ,שילרעטסיוא ךיוא זיאיס !לרוג
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 רנ ַאב -סםישורד קה

 ףױא טליּפשעג ןרָאי רעקילדנעצ טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא סלעפ
 י,רעטַאעט שיליוּפ ַא יו ןבעל ןייז טקידנערַאפ אקוד טָאה ,שידיי

 !וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.ג ןגעוו ןוא

 ןיא גרוריכ רעטנַאקַאב ַא ,וז רעטסטלע סלעשמיג לימע
 עקיזיר ַא רעניַארקוא ןטנַאקַאב ַא טגיילעגוָאפ טָאה ,גרעבמעל
 .ךיז ייב ןטלַאהַאבסױא יורפ רעד טימ םיא לָאז רע טלעג עמוס
 טצעזעגנײרַא ,טלעג סָאד ןעמונעג ייז ייב טָאה רעניַארקוא רעד
 ,ןןעטייד יד ךָאנ קעװַא זיא ןוא שינטלעהַאב טיירגעגוצ ַא ןיא ייז
 ןייז} ,לימע ךיא .סָאשרעד שינטלעהַאב ןיא ייז ןבָאה עכלעוו
 -עגמוא ןעניז לעּפמיג ַאניװלַאמ (רונש יד) ןוא יצירואמ |ןוז
 -כישעג יד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא םורַא ױזַא .ןרָאװעג טכַארב
 רעטַאעט שידיי תורוד יירד -- לעּפמיג עיטסַאניד רעד ןופ עט
 ."גרעבמעל ןיא

 .480 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 סָאנעוב ,"עיצילַאג סקנּפ , ,עיצילַאג ןיא ןרָאיטקַא עשידיא --- ןײטשדלָאג יליוו
 | ,311312 .זז ,1945 ,סערייא

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש עגעשָאלרַאפ , --- וװָאקרוט סַאנָאי

 .,251*235 .זז
 ,ץיצילַאג ךובקנעדעג , ,עיצילַאג ןיא ןרָאי עגנוי עניימ ןופ --- לטסעמ בקעי

 .162:164 .זז ,1964 ,סערייא סָאנעוב

 בקעי ,ןַאמסקַאװ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1866 רעבָאטקַא 22 .בעג}

 ןיא 1866 רעבָאטקָא 22 םעד ןריובעג

 -ידיי רעטרילימיסַא ןַא ןיא ,ןליוּפ ,ןילבול

 .טַאקָאװדַא ןָא -- רעטָאפ .החּפשמ רעש

 שיפיצעּפס םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ

 -ַאלק-4 ַא טקידנערַאֿפ .גנויצרעד עשידיי

 ןיא .ןדיי רַאפ לוש-הכולמ עשיסור עקיס

 ןָא ,טסירָאכ ַא יװ ןטָארטעגניײרַא 2

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא .רַארָאנָאה

 טרילָארטסַאג סָאװ ,ץרַאװש ןופ עּפורט

 יבול ןיא ,רעבירַא 1884 ןיא .ןילבול ןיא

 ןוא ,עּפורט סקָאטשניױװו ףסוי ןיא ,ןיל
 יפיוא ןיוש ,הביבס רעד ןיא עּפורט רעד טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד
 .ראוטרעּפער סנעדאפדלָאג ןופ ןלָאר ןיא קידנטערט

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש דָאירעּפ םעד ןגעוו

 רענייא ןעוועג ןענַאמסקַאוו רַאפ זיא דָאירעּפ רעקיזָאד רעד,
 לָאמטּפָא םיא זיאיס .ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןיא עטסרעווש יד ןופ
 ןיטשוצסיוא ,סרעיױע ןיא ,ןלַאטש ןיא ןליפש וצ ןעמוקעגסיוא
 ןַאמסקַאו טָאה ךָאד ,רעגנוה ןדייל וצ -- טפָא ןוא תונודזב
 םיא טלָאװעג טשינ ,רעטַאעט ֹוצ טפַאשניל רעסיורג ןייז יב
 ןייז ייב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןבעל טַאז ,קיור ַא ףיוא ןטייברַאפ
 | .בוטש ןיא עמַאמ-עטַאט

 טָאברַאּפ ןבילוצ ,ןעגנואווצעג ןעוועג זיא קָאטשניװו ןעװ
 -עּפָא עשילַאטנעירָא ןייז ןריזינַאגרָא וצ ,רעטַאעט שידיי ףיוא
 ןליּפע דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעגקעוװוַא ןוא ײטפַאשלעזעג-ןטער
 ןעמוקַאב ןוא ןילבול ןייק ןעמוקעגקירוצ ןָאמסקַאוו זיא ,רעטַאעט
 םייב גנוטלַאורַאפ-ספרָאד רעד ןיא רעביירש סלָא ןטסאפ ַא
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 נאו א-תא

 טעברַאעג רָאי 2 ןוא ןילבול ןיא ןעמוקעגקירוצ .וװ זיא 1885 ןיא

 ךָאנרעד ,גנוטלַאװרַאפ רעשיפרָאד ַא ןיא רַאטערקעס-ףליהעג סלַא

 ןרָאװעג ןעמונעגוצ רע זיא 1890 ןיא .טַאקָאװדַא םענעריווושעג ַא ייב

 זיא ָאד .טַאטשנָארק ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןוא רעטילימ םוצ

 סָאװ ,ןדיי עטמיטשעגילַאנָאיצַאנ טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג רע

 קרעוו יד טימ ןוא ןעגנובערטש עיינ יד טימ טנעקַאב םיא ןבָאה

 -רעטילימ ןופ םייהַא ןעמוקעגקירוצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 רעשיסור רעד ןיא רעקינָארכ סלַא טעברַאעג רָאי 2 רע טָאה ,טסניד

 רַאפ רעבָא ,"יטסָאמָאדעיװ איקסנרעבוג .ַאיקסנילבול , גנוטייצ

 ןטריטסערַא ןַא ןגָאלשעג טָאה יײצילָאּפ יד זַא ,ץיטָאנ ַא ןקורדּפָא

 ןביוהעגנָא ךיז ןוא לעטש רעד ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב רע זיא ,דיי

 ןָא רע טבייה קיטייצכיילג .רוטַאקָאװדַא-לקניו טימ ןעמענרַאפ

 .ןענַאמָאר ןביירש

 רעביירש סלַא רעירפ ,רעטַאעט ןשידיי םעד ךיז טעמדיוו .וװ

 ,(1916) רָאטקעריד ןוא רָאיטקַא סלַא ךָאנרעד ןוא (1903)

 ןַא וָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ,עניב רעד ףיוא ןליּפש ןייז ןגעוו

 ;דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא

 סָאוו .לזמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רָאיטקַא סלַא ןַאמסקַאוו;

 ןקָארשעג ךיז רע טָאה רעמ ץלַא ,טליפשעג טָאה רע רעגנעל

 ענעדיישרַאּפ םיא ןגעוו עקַאט ןעמ טלייצרעד ..עניב רעד רָאפ

 ןטָארטעגפיוא עּפורט ןייז טימ זיא רע תעב ,לָאמנייא .ןזָאירוק

 "ַארד ַא ןדערוצּפָא טַאהעג רע טָאה ,שטשָאמַאז טָאטש רעד ןיא

 ןַאמסקַאוו .עסעיּפ רענעגייא ןייז ןיא עקַאט -- גָאלָאנָאמ ןשיטָאמ

 -רעטַאעט ןיא) רעטרעוו יד ןעיירדרַאפ וצ רעטסיימ ַא ןעוועג זיא

 םלוע םעד ןטלַאה וצ טָאטשנא ,('סעבלוב ןּפַאכי סע טטייה ןוששל

 סָאו ,יסעבלובי עקידרדסכ יד בילוצ ,רָאג ןעמ טָאה ,טנַאּפשעג
 זיא ןַאמסקַאו ןעוו ..ןכַאל ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טכַאמעג טָאה רע

 טקידנערַאפ רע ןכלעוו ,גָאלָאנָאמ ןייז ןופ ףוס םוצ ןעמוקעג

 -עלַאג רעד ןופ ןעמ טָאה ,י?ןָאט ךיא לָאז סָאװ ָאטי :עגַארפ ַא טימ

 סָאד זַא ,םינּפ ַא .ײרעטַאעט ןייק ןליּפש טשינ, ןגירשעגסיוא עיר

 ליפױזַא ףיא ןוא -- טקריועג קרַאטש יױזַא םיא ףיױא טָאה

 טרָא ןייז זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןילַא ידכ ןעוועג רע זיא טנעגילעטניא

 רע טָאה ,רָאיטקַא סלַא עניב רעד ףױא טשינ זיא רעטַאעט םייב

 רָאטקעריד זילב ןעוועג זיא ןוא ןליּפש וצ טרעװעגפיוא עקַאט

 ןסעיּפ טצעזרעביא ןוא ןבירשעג קיטייצכיילג ןוא רעטַאעט ןופ

 טָאה ,ןליופ לייט ַא ןופ עיצַאּפוקָא רעשיכיירטסע רעד תעב

 -בול ןיא עפורט עשידיי ַא ,1916 רָאי ןיא ,טעדנירגעג ןַאמסקַאװ

 רע ואוו ,עניַארקוא ןיא ריא טימ טליּפשעג רעטעּפשע ןוא ,ןיל

 זיא ןַאמוא ןיא .ןעמָארגָאּפ עכעלקערש "ירד טבעלעגרעביא טָאה

 סױרַא םיוק ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןברק ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא רע

 טָאה ,רעקירעגנוה ַא ,רענעסירעגּפָא ןַא .רעקידעבעל ַא ײז ןופ

 .מ רעבירש רעד ואוו ,סעדָא זיב טּפעלשרעד ןַאמסקַאװו ךיז

 ןעמוק וצ טכעלגעמרעד ןוא ןפלָאהעגסױרַא םיא טָאה רַאטקעּפס

 ,"ךיז וצ

 ךָאנ ןבירשעגנָא .וװ טָאה "געט ענעי ןיא; עמַארד עטשרע ןייז
 זיא סָאד .םָארגָאּפ רעווענעשעק ןופ קורדנייא ןרעטנוא ,1906 ןיא

 .רעד סיקסנעלָאמס ץרּפ ןופ טעשזוס ןפיוא טיובעג עסעיּפ ַא ןעוועג

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא טשרע רעבָא זיא יז ."גנוכַאװרעד , גנולייצ

 סצעענַאּפמָאק ךרוד ,1908 לירּפַא ןיא ,עסעיּפ עטייווצ ןייז סלַא

 סָאװ ,טלַאהניא ריא בילוצ ןוא ,רעטַאעט-'רעוװָאנַארומ' ןיא עּפורט

 טרעוורַאפ דלַאב יז זיא ,רוזנעצ רעשירַאצ רעד טקעמשעג טשינ טָאה
 | .ןרעוו וצ טליּפשעג ןרָאװעג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 עטייווצ ס'וו ןרָאװעג טריפעגפיוא רעירפ זיא עניב רעד ףיוא

 ןיא ךָאנ ןבירשעגנָא טָאה רע עכלעוו ,,רעטומ-יבכמ יד' -- עסעיּפ

 םעד ןוא ,ןילבול טָאטשיםַײה ןייז ןיא טריפעגפיוא יז ןוא 6

 "מָאק ךרוד רעטַאעט 'רעווָאנַארומ' רעװעשרַאװ ןיא 1908 ץרעמ 5

 טשינ טָאה סָאװ ,טלַאהניא ריא בילוצ רעבָא ,עּפורט סצעענַאּפ

 ןרָאװעג טרעוורַאפ דלַאב יז זיא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד טקעמשעג

 ,ןליּפש וצ

 -קעלַא ןפיוא עּפורט סנָאזשיפ ךרוד: זיא 1909 לירּפַא 13 םעד
 יד  עסעיּפ ס'.וו ןרָאװעג טריפעגפיוא עשרַאו ןיא ץַאלּפ-רעדנַאס

 .גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,"ענעסיוטשרַאפ

 םרָאװ רעייז ךיז טָאה "ענעסיוטשרַאפ יד, עסעיּפ רעד ןגעוו

 טיול = טריטיצ) רָאטקעּפס יכדרמ "ןבעל רעזנוא , ןיא ןפורעגּפָא

 :(ווָאקרוט סַאגָאי

 שייקמערָא ןוא עגַאל ַאזַא ייב ךעלגעמ זיא עשז-ױזַא יו;

 לָאז ,סרעטַאעט עשידיי רעוועשרַאוװ יירד ןיא ראוטרעפער ןופ

 :טקַאפ ןקידנעיירפרעד ַא ףױא ןכַאמ סָאזקרעמפיא טשינ ןעמ

 עקידרעטעּפש) ץַאלּפ-רעדנַאסקעלַא ףיוא רעטַאעט סנָאזשיפ ןיא

 עיינ יַא ןעזעג ךָאו עקיטנייה ךיא בָאה .(סַאג ַאקסווָאטַאקַאמ =

 רעסַאפרַאפ ןטסואווַאבמוא ןַא ןופ ײענעסיוטשרַאפ יד -- עסעיפ

 -רלכמ עלַא יד ןשיווצ זַא ,תמא םעד ןגָאז זומ ךיא ,ןַאמסקַאוװ יה

 עטעדלָאגרַאּפ ,ענעריּפַאּפ יד טימ ןסעיּפ עשירָאטסיה טשרמ

 "ידיי רעועשרַאו יד ףױא ןסקיב ןוא ןדרעוװע יד טימ- ,ידלעהי

 ןענפעג עסעיפ רעיינ רעד ןיא שטָאכ ךיא בָאה ,טענעצס עש

 ךעלַײרפ סשַא םולש טָאה ,סיוא טזיױו סע יװ .ןבעל קיטש ַא

 םעד ףיוא גנוקריוו עסיוועג ַא טַאהעג (יהמקנ ןופ טָאגי) לזייה

 רעד ןעוועג זיא שָא ."ענעסיוטשרַאפ יד; ןופ גרוטַאמַארד םעיינ

 רעד ףיוא ןלעטש וצ טומ ליפ ױזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטשרע

 רעד טלָאו ,ךיא בױלג ,ןשַא ןָא .לזייה ךעליירפ ַא עניב רעשידיי

 טביולרעד טשינ ךיז ןוא טגַאװעג טשינ ,ןַאמטקַאוװ יה רעגנַאפנָא

 ...ענעצס רעד ףיוא לזייה ךעליירפ ַא טימ ןעמוק וצ

 רעדנַא ןַא רָאג ןעזעג רעטַאעט סנָאזעיפ ןיא ןבָאה רימ ןוא;.

 ןעמ טרעה לזייה ךעליירפ סשַא ןיא ןׂשֵא ייב יוװ לזייה ךעליירפ

 פעק עשלדיימ ףיױא טעּפַאק ןגער-יימ רעד, יו ,רעטרעוו ענייש

 -רַאפ יד ןופ ןריזָאטנַאפ ךעלדיימ יד ןוא ,רָאה ענַיזע יד: טימ

 ןעוועג ךָאנ זיאימ ןעוו ,ןרָאטרעדניק עקידלושמוא ענעגנַאג -

 טימ לזייה ךעלַיירפ ַא ריא טעז ןענַאמסקַאוו ייב ןוא ,"ךעלרע

 סע יװ.יױזַא טָא ,טייקיטכיר רעמ טימ .רעבָא.,עיזעָאּפ רעקינייו

 ,םינבר ,םירפוס ןַײק ,תורות ןַײק םיא יב ַאטשינ ..ןבעל ןיא זיא

 ןיא ןעמ טעז ,ייז טָאטשנַא .ןעַא ייב יו ,ןדיי עמורפ טימ םינכדש

 'טסעגי ענעדייוערַאפ ןעז ףרַאד ןעמ סָאװ ,יד-.,לזייה ןכעליירפ:

 זיא רַאוטרעּפער ןקיטצִיא םייב ..עטרוכשוַאפ ןוא ערעטכינ --

 רעשידיי רעד רַאפ סניוועג ַא ןַאמסקַאוו יה ןופ עסעיּפ עיינ.יד
 .יעניב .

 'ווָארַאגלוב' רעטַאעט ןיא ,סעדָא ןיא טרעוו-.1913 ינוי 16 -םעד

 .'רָאטַאקָאװָארּפ רעד' עסעיּפ ס'.וו טריפעגפיוא עּפורט סיײסבַאס ךרוד

 טרעוו עכלעוו .שטיוװעלעסָאי קערעב' עסעיּפ יד טסַאפרַאֿפ .וו -

 -פיוא .דלַאב טינ טרעוו יז רעבָא- ,עשרַאװ :ןיא טקורדעגּפָא 1910 :ןיא

 סרבחמ ןיא-,עסעַיּפ יד טרעוו 1913 לירּפא .22-.םעד .טשרע .טריפעג

 רענילבול ןיא ,שיליוּפ ףיוא טריפעגפיוא .,גנוצעזרעביא רענעגייא

 ךיוא רעבָא .עּפורט סיקסנַאּפעטס ץנַארפ :ךרוד :!ַאקלַאסור' רעטַאעט

 -רַאּפ יז ןוא טכַאמ רעשירַאצ רעד :ײב ןח אשונ..טינ:זיא עסעיפ .יד

 יי יי יי 2 ,,,,..,.,,ׂ,ֵ,,ׂשדש .!, 12

 וע
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ףיוא טריפעגפיוא יז טרעוו 1917 ןיא טשרע .ןליּפש וצ יז טרעוו

 .רעטַאעט יקסנימַאק רעװעשרַאװ ןַיא ןַאמסקַאװ .ד .מ ךרוד שידיי

 'ַאקלַאסור' רעטַאעט רענילבול ןיא זיא 1910 רעבמעטּפעס 6 םעד

 עסעיּפ ס',וװ ןרָאװעג טריפעגפיוא זיירק-ןטנעדוטס רענילבול ןכרוד

 ךָאנרעד טשרע זיא סָאװ ((טעליב רעלעג רעד') 'לדיימיןסַאג סָאד'
 .סעּפורט עשידיי עלענַאיסעּפָארּפ ךס ַא ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג

 ןַא ךרוד שיערבעה ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ז"פרת ןסינ .ז ןוא

 ,לארשי ץרא ,הנַּפ שאר ןיא עּפורג-רעבָאהביל רעקיטרָא

 טריפעגפיוא עּפורט סיײסבַאס ךרוד ,סעדָא ןיא זיא 1912 ןיא

 .בוטשירעלעק ַא ןיא' עסעיּפ ס'.וו ןרָאװעג

 ךרוד רעטַאעט-'ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא ןיא 1924 לירּפַא ןיא

 -ַארקוא' עסעיּפ ס'.ו ןרָאװעג טריפעגפיוא עפורט סצעענַאּפמָאק

 ןיא טקורדעג) ןטקַא 4 ןיא עידעגַארט ַא ,,תונברק-םָארגָאּפ רעני

 זיא עסעיּפ יד .(ברַאפדלָאג ןופ גַאלרַאפ רעװעשרַאװ ןיאי ,7

 .ןליּפש וצ ןרָאװעג טרעװרַאפ ךָאנרעד ךיוא טלַאהניא ריא בילוצ

 -ַאעט-'ןָאעטנַאּפ רענילבול ןיא זיא 1928 רעּבמעטּפעס 17 םעד
 עסעיּפ ס'.ו עּפורט סגינעק יטעב ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא רעט
 ןופ עיצקַאדער רעד וצ טקרעמַאב טָאה רבחמ רעד ,'םשה שודיק'
 סשַא וצ תוכיש םוש ןייק טשינ טָאה .עסעיּפ ןייז זַא ,'ןָאקיסקעל ,
 סשַא ןופ רָאטַאזינעצסניא רעד טריטָאנ ףיורעד ,עסעיּפ ןוא ןַאמָאר
 זַא ,תונורכז ענייז ןיא ,טרעכייוו לאכימ ,רד ,"םשה שודיק , עסעיפ

 ןעמָאנ םעד טצונעגסיוא ןעמ טָאה עסעיּפ סשַא ןופ גלָאפרעד ןבילוצ
 | .ןסעיּפ ערעדנַא רַאפ "םשה שודיק ,

 רעד ןופ סעט םעד טליפעג טָאהעג ןױש בָאה ךיא ךיוא

 ןופ ןערב ןטכער עמַאס ןיא ץנערוקנָאק רעלעדייא רעקיזָאד

 -ןיווָארּפ יד טָאה ,ירענליווי יד יב יטשה (שודיקי ןופ גלָאפרעד

 ןילבול ןיא טריפעגפיוא גינעק יטעב ןופ עפורט-עקטערעּפָא רעצ

 ןופי ןטקַא 3 ןיא עידעגַארט ַאי ?פעק ןבלעז םעד רעטנוא

 ןיא) ןַאמסקַאוו בקעי סעמַארדָאלעמ ןופ רעטעברַאַאב רענילבול

 סלטסעמ .י ןוא סגיױוצרעבליז .ז ןיא לקיטרַא ןשיפַארגָאיב

 זַא ןַאמסקַאוו .י ךיז טמירַאב ײרעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל;

 ןוא ןַאמָאר סשַא טימ תוכיש ןייק טשינ טָאהי' עידעגַארט ןייז

 :גנוריפפיוא רעד ןופ ןימרעט סעיונעג םעד ןָא טיג ןוא 'עסעיפ

 .רעטַאעט ףָאעטנַאּפי רענילבול ןיא 1928 רעבמעטּפעס רעטו7

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ערעימערפ יד זיא עפורט רענליױוװ רעד ןיא

 ןיירַאפןטסיטרַא ןופ דילגטימ רעד .(1928 יימ ןט2 םעד עשרַאװ

 טשינ ןוא -- עפורט ַא טימ ןרָאפעגמורַא זיא ןַאמרעב ףלָאדַא

 ןוא יסשה שודיקי קידנריסנָאנַא -- ךעלטעטש עניילק ןיא זיולב

 סענעגייא סעד ןופ עקײרעכַאמ עטליּפשעגּפָא עטלַא יד קידנליּפש

 טרילעּפַא רעקווַאלצָאלוו ַא .יתונברקירעניַארקואי ןָאמסקַאו .י

 -ןטסיטרַא ןשידיי םוצ (1929 ,4 'נ ירעטעלב עשירַארעטיל )

 ."תורקפה ןימ ַאזַא ןזָאלרעד וצ טשינ ןיירַאּפ .

 יד' :סעסעיּפ עטליּפשעג-רעטעּפש יד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .וו

 סדרַאבצרַאװש' ןוא 'גנָאק-גנָאה ןופ םולב יד' ,'רעטומ עקידניז
 | .'סעצָארּפ

 .ןטערעּפָא ייר עצנַאג ַא.ןבירשעגנָא ךיוא :טָאה .וו

 רעדָא "ןעיורפ ןופ גנילביל רעד , רעדָא ,"ןעק דיומ ַא סָאװ,-!

 עגפיוא ,(א'א ,גרעבסָאלש ,רעלדַא ןופ קיזומ) "ףתוש ַא ךוז ךיא,

 רעטַאעט-'םועזילע' רעוװעשרַאװ ןיא 1913 רעבמעצעד .7 םעד טריפ

 .עּפורט סצעענַאּפמָאק ךרוד
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 (גרעבסָאלש .י ןוא רעלדַא סוילוי ןופ קיזומ) "ַאטרעב ענייש יד

 ךרוד 'רעטַאעט סעסיורג' רעשזדָאל ןיא 1916 ןיא טריפעגפיוא

 .עּפורט סיקצָארעיס-רעלדַא

 טריפעגפיוא (גרעבסָאלש .י ןופ קיזומ) ?יױזַא ליוו עקניװלַאמ

 ןכרוד רעטַאעט-"ָאעטנַאּפ" רענילבול ןיא 1916 רַאונַאי 16 םעד

 .עּפורט סרבחמ

 (קָאמוק ןופ קיזומ) "םיפענעב ריא , רעדָא ,"ענָאדַאמירּפ יד ,
 .-'לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא 1920 רעבמעווָאנ 1 םעד טריפעגפיוא

 .רעטַאעט

 "ירַאמ עקיטסול יד, סעטערעּפָא יד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .וװ

 -טָאלש ןופ קיווְמ) "ןתח ַא טּפַאכעג , ןוא (דנַאנידרעפ ןופ קיזומ)

 : .(גרעב

 ןופ טיבעג ןפיוא טַאהעג .וו טָאה טסנידרַאפ רעדנוזַאב ַא רעבָא

 .עטערעּפָא עשיעּפָאריײא יד עניב רעשידיי רעד ףיוא ןעגנערבפיורַא

 : :םעד ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 -- טָאה סָאװ ,ךעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ןַאמסקַאװ

 -סָארעג ַאידַאנ עֶנָאדַאמי רפ רעד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ,תמא

 ןשידיי ןיא טכַארבעגניירַא -- ןרעלדנַאס ץרפ ןוא ַאיַאקסווַאל
 ןייז עקַאט טגיל ָאד ןוא ,עטערעּפָא עשיעּפָארײא יז רעטַאעט

 טייז סנַאמסקַאוו ןופ זיאיס .טסנידרַאפ רערַאבצַאשמוא טשינ

 ץנַארפ טימ רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעמוק וצ טייקטסיירד ַא ןעוועג

 רעד ןופ גנוריפסיוא רערַאברעדנואוו רעד ןיא) יהוחי סרָאהעל

 -ענ ַאידַאנ -- טייצ רענעי ןופ ענָאדַאמירּפ רעשידיי רעטסערג

 ,גנָאי ַארַאלק טימ יקישטּפוּפי ,יעביל-דענייגיצי ,(ַאיַאקסווַאלסָאר

 ,ףיטשריפ-שַאדרַאשט ידי ,יקרַאמ-לדיימי ,ױטיור ןיא עמַאד ידי

 ןעגנַאלרעד ץלַא סָאד ןוא -- ילעמיק ןָארַאב ,יהעונצ יד הנשושי

 ןופ ןרָאיטקַא ןוא םלוע-רעטַאעט ןשידיי ןטעוועדנושרַאפ םעד

 -רַאפ רעטסערג סנַאמסקַאו בקעי ןעוועג זיא סָאד .טייצ רענעי

 רעד תעב {?} ןעמוקעגמוא) ןַאלּפַאק חספ רעטכיד רעד .טסניד

 -רעה יד ןפַאשעג טָאה (קָאטסילַאיב ןיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ

 -עגרעביא ,ענַאמסקַאו ךרוד ,עקינייא יד וצ ןטסקעט עטסכעל

 דָאירעּפ-ץנַאלג ַא ןעועג תמאב זיא סָאד .סעטערעּפַא עטצעו

 טייצ יד טקנעדעג סע רעװ .ןקױּפ ןיא רעטַאעט ןשידי םנופ

 רעטנוא ,עשרַאוװ ןיא רעּטַאעט-יסועזילעי ןיא עטערעּפָא רעד ןופ

 -לּפע .ה ןוא רעלדנַאס ץרפ ,טרעביל בקעי ןופ עיצקעריד רעד

 -עג טריפעגפיוא לָאמ ןטשְרע םוצ זיאיס ואוו ,(1912 רָאי) גרעב

 -ַאלסָארעינ ַאידַאנ טימ שארב עטערעּפָא עשיעּפָארייײא יד ןרָאװ

 ,ליטרעב ,ןוָארב ,ןַאמרעב ןַאמרעה ,ט-עביל בקעי ןוא ַאיַאקסװ

 -עּפָא יד טקנעדעג סע רעװ :םואבלעּפַא ַאשימ ,רעטלעק בקעי

 רעטַאעט טיקסנימַאק ןיא ןוא רטעַאעט-ילַארטנעצי ןיא עטער

 ןיא) טריזינַאגרָא טָאה רעטסיינלעצ דוד סָאװ ,עשרַאװ ןיא --

 יצימ ,ָאקסעלאָכימ לאכימ טימ (1918 ןוא 1917 ,1916 ןרָאי יז

 ,ןעזָאר .ל ,זַארַאכ |ןָאעל}| ,שילעוו ענעריא ,עברעט אניפ ,עּפָאה

 ןעס (ַאדליטַאמ) ,יקסניּפיל קחצי ,ןַאמייט השמ ,ןַאמרעדעל דוד
 ,איא ןעזָאר החמשש ,יקסווָאקסַאל .פ ,גרעבנייו ַאינַאס ,רעלק

 .ײןַאמסקַאוו בקעי ןעמָאנ רעד ןדנוברַאפ ויא סעד טימ זַא ,טסיױו

 :ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ןטערעּפָא עטצעזרעביא ס'.וו

 יָאנ 12 םעד טריפעגפיוא ,(רָאהעל ץנַארּפ ןופ קיזומ) 'הוח'

 .רעטַאעט-'םועזילע' רעװעשרַאװ ןיא 1912 רעבמעוו

 13 םעד ,טרָאד ,(רַאהעל ץנַארפ ןופ קיזומ) 'העונצ יד הנשוש"'

 ,1913 רַאונַאי
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 רעבמעטּפעס 13 םעד ,(רָאהעל ץנַארּפ ןופ קיזומ) 'קישטּפוּפ

 .עפורט סציװגנָאא ךרוד רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא 2

 -'ןַאמרַאב' רעקסנימ ןיא 1914 ילוי 5 םעד ,'ןטיור ןיא עמַאד יד ,

 .עפורט סנַאמסינָא ךרוד רעטַאעט

 -ַאעט" ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא 1917 ראונַאי ,'עטענָאסנַאש יד'

 .עּפורט סיקצָארעיס-רעלדַא ךרוד רעט

 -ָצמ ןעוו'' ,"טפול-סגנילירפ , ,"עביל-אטיוא , ,"קרַאמלדיײמ ,

 ,"ןעגנַאלרַאפ יירד , ,"ןיסעצנירּפ-רַאלָאד יד , ,"ןעלדניוש רענ

 1917718 ןיא טריפעגפיוא עלַא) "ןיטשריפ שַאדרַאשט , ,"יזוס,
 (עּפורט סרעטסיימלעצ ךרוד רעטַאעט-'לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא

 רעטַאעט-'ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא ,1922 -- "לעמיק ןָארַאב ,

 .עפורט סצעענַאּפמָאק ךרוד

 ןיפערג, ןוא "ץרַאה-ןעיורפ , ,סוארטש ןופ "זיומ-רעדעלפ יד,

 - ,"ַאצירַאמ

 :יװו .סעמַארד יײר עצנַאג ַא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה .וו

 .בעפ 24 םעד טריפעגפיוא ,"טצגרהרעד טָאה סָאװ .יורפ יד ,

 .רעטַאעט-'ןָאעטנַאּפפ רענילבול ןיא 1924 רָאור

 רעבמעצעד 10 םעד טריפעגפיוא ,ץיווכָאב ןופ "ַארַאוװישַאי ,

 ."ואוו ןירַאדנַאמ , ,"עטעקַאנ יד , ,וָאכָאטסנעשט ןיא 8

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 עשיטַאמַארד עושידיי יד ןרעכיײרַאב וצ ןגָארטעגײב ךס ַא;

 ..ןסעיפ עטרינעצסניא ענייז טימ ךיוא ןַאמסקַאו טָאה עניב

 "םיוא טלָאװעג טלָאוװיכ ןעוו המישר עגנַאל וצ ַא ןעוועג טלָאװיס

 טרעכיײרַאב ןבָאה סָאװ ,קיטש-רעטָאעט עלָא סנַאמסקַאװ ןענכער

 ןוא םויק ןלעירעטַאמ ןייז טקיטסעּפַאב ;רעטַאעט עשידיי סָאד

 ַא ןרעװ וצ סירג רָאיטקַא ןייא טשינ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג

 ןיא ןּפָאשעג טָאה ןַאמסקַאװ סָאװ ,ןלָאר ערַאברעדנואוו קנַאד

 -עגרעביא ןוא עטעברַאַאב ,עלעניגירַא 150 רעביא .ןסעיֿפ ענייז

 .תמא .לכה-ךס רעטַאעט סנַאמסקָאװ זיא סָאד -- ןסעיפ עטצעז

 רעקירעהעג ַא ףױא ןענַאטשעג ןענייז ןסעיּפ ענייז עלַא טשינ

 -רָאפ ענייז טשינ ץלַא טרענימ סָאד רעבָא ,ךיוה רעששירעלטסניק

 ."ןטסניד

 :ןרעהעג סעיצַאזיטַאמַארד ס'.וו וצ

 ,סעצָארּפ ןופ טכירַאב ןשיפַארגָאנעטס ןטיול ,"סילייב לדנעמ ,

 םעניילק' ןיא ,ןַאמוא ןיא 1918 רעבמעווָאנ 21 םעד טריפעגפיוא

 .עיצקעריד ס'.וו רעטנוא ,'רעטַאעט

 -עגפיוא ,םירפס רכומ עלעדנעמ טיול ,"רעמורק רעד עקשיפ ,

 ל'א רעטַאעט-'לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא 1924 ינוי ןיא טריפ

 .ןַאמּפיל השמ ןופ

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא טכעלש רעייז זיא עיצַאזיטַאמַארד יד

 .קיטירק רעשידיי רעד ןופ

 :עיצַאזיטַאמַארד רעד ןגעו טרעכייוו .מ .רד טביירש ױזַא

 ןעמ .עניב רעד וצ קרעוו שיּפע ןַא ןופ ןריפ ןגעוו יױוצ;

 רערעגנעל ַא ןופ טינשסיוא ןַא רעדָא גנולייצרעד עציווק ַא ןָאק

 טשינ .םַאר רעשינעצס ַא ןיא ןסַאּפנײירַא :טסייה סָאד .ןרינעצסניא

 רעד רַאּפ ןטעברַאַאב טשינ ,ןכַאמרעביא טשינ ,ןריזיטַאמַארז

 ,רעשיטַאמַארד ַא ףיוא ךַאז עשיפע יד ןט'ייברַאּפ טשינ ,יעניב

 טשינ .יז ןכיירטשרעטנוא רָאנ ,טייז עשיּפע ריא ןשיוורַאפ טשינ

 ןטלוברַאפ רָאנ ,רעטקַארַאכ ןקידתליחת םעד ןכַאמ שטשוטמ

 טרירטסוליא ןעמ יווװ ,גנולייצרעד ַא ןרירטסוליא ששינעצס .םיא

 -רעד ןוא רערעוש ַא געוו ַא .ענעצס עששיטַאמַארד ַא שילַאקיזומ

 יעשה
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַטסיססעל

 ןעײג ןרעסישזער-רעלטסניק ןוא רעדניק .רענעטלעז ַא רַאפ

 : .טיא טימ לָאמַא

 ,רערעטּפָא ןַא רַאפרעד ןוא רערעטכייל ַא .רעטייווצ ַא ןַארַאפ

 ןענערטסױרַא ,יעיצקַאי יד גנולייצרעד ַא ןופ ןרעבײרטסױרַא

 ןפָאלרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,השעמה רופס םעד ,עכעלרעסיוא סָאד

 ןפָאלרַאּפ ךיז טָאה סע ױזַא יװ ,טָאד ןקעמּפָא ,ןפרַאװקעװַא ןוא

 -ײרשַאב רעד ןופ ןח סעד ,גנולייצרעד רעד ןופ עקידנסילפ סָאד

 טייקיברַאפ עטנוב יד ,גנורעדליש רעד ןופ גנומיטש יד ,גנוב

 ןסײרסױרַא .שינעעשעג ןוא ןשטנעמ ןופ טייקטבעוורַאפ ןוא

 -כרודַא ,גנולייצרעד ףוס ןופ ,טימרעד ןופ ,טנרָאּפ ןופ ןטקַאפ

 גנולייטנייא) ןסיירעצ רעדיוו ןוא ןדניב ןוא ןפינק ,ייז ןפרַאװ

 יו ,גנוטעברַאַאב רעד ןיא קידרקפה ןוא קילעפוצ -- ןטקַא ןיא

 טוט ױזַא .(קרעוו ןשיטַאמַארד ןיא טגנידַאבמוא ןוא קידנעווטיונ

 -עניב ַא ךָאנ ךיז טגָאי רע ןעוו ,קרעװ שיּפע ןַא ופ רבחמ רעד

 .לָאר ַא ךיז רַאפ טכוז סָאװ ,רָאיטקַא רעד טוט יוזַא .גלָאפרעד

 םיא טלעפרַאפ סע ןעוו סעסעיפ ןופ טנַארעפיל רעד טוט יזזַא

 לָאמנייק טנַארעפיל רעד טיג םעדאפ יו רעמ) םעדָאפ רענעגייא

 .(טועינ

 .ןימ ןטיױוצ ןופ סיוכרוד זיא גנוטעברַאַאב סנַאמסקַאוװ .י

 םעיבייפ :יסעבילי יױוצ ןבילבעג ןענייז יעקששיפי סעלעדנעמ ןופ

 סנמורק םעד עקשיפ ןוא בייו דנילב סעקשיפ טימ סנטיור סעז

 וצ טמוק רעטעברַאַאב םעד דצמ .לדיימ עטַאברָאה סעד טימ

 ,סענעדי טימ ,בר ַא טימ םלוע תיב ןפיוא טקַא רעצנַאג ַא (4

 ,רועיש ַא ןָא סעדלַאווג ןוא ןעיירשעג טימ ,הפוח-ערעלָאכ ַא טימ
 רעד יצ ,רעטעברַאַאב רעד ,סעדלַאווג יד טָא ,ייז טכַאמ סע רעוװ)

 ענעצס-ףוס עשילַארטַאעט ַא (2 ,(טשינ ןעמ סייו ,רעסישזער

 ןלַאפ רעטכָאט ענערָאלרַאפ ןייז ןוא זיהנקי רעטלַא רעכלעוו ןיא

 רעד ןיא רעטלַא ךיז טזָאל ןעלעדנעמ ייב) סמערָא יד ןיא ךיז

 וצ רעווש זיא ןכַאז ערעדנַא ייב .(רעטכָאט יד ןכוז ןײרַא טלעוו

 סָאװ ,ץימשש ןוא פעלק יד ןיא .ןעמַאטש יז ןעמעוו ןופ ןייגועד

 קלח ןיילק ַא טָאה ,עניב רעד ףיוא טלייטעגסיוא הבחו דיב ןרעוו

 עטסערג סָאד ,רעטעברַאַאב רעד -- רערעסערג ַא ,רבחמ רעד

 טסיױו ,זיא יגָאלָארּפי רעד לַאפנייא סנמעוו .רעסיששזער רעד --

 עשטַאילק רעד טימ דיב יד טָא ןעמ טָאה ןעעזעג .טשינ ןעמ

 טלָאמעגפיוא ןעוועג יז זיא טרָאד ,יוויזירּפי ןיא רעטניוו ןױש

 ןופ ןטינשעגסיוא יז זיא טנייה ןןגיוװעעג טָאה ןוא טנווייל ףיוא

 ."קַאמשעגמוא זילב טביילב.. .טדער ןוא טנווייל

 עקשיפ' ןופ גנורינעצסניא ס'.וו ןגעוו גנוניימ ערעסעב ןייק טינ

 :ליזיימ ןמחנ טָאה 'רעמורק רעד

 ויא ןרָאװעג י'טעברַאַאבי זיא רעבָא ירעמורק רעד עקשיפיי

 ,ןעגנוריסַאּפ ליפ ןוא ,עמַארד עקידנסיירצרַאה עקיטקַא-יירד ַא

 -עגמוא ןעמונעגפיונוצ ןענייז ,ןטָאשעצ אפוג ךוב ןיא ןענייז סָאװ

 עשילעדנעמ-טכע סָאד .טקיטכערַאב טשינ ללכ ןוא טרעפמול

 טרעוו ךערּפשעג סעלעדנעמ וליפא .ןסָאלפעצ ןֹוא ןרָאלרַאפ טרעוו

 ,עלעדנעמ יר ןוא ,ושל-ןַאמסקַאוו לסיב ןייפ ַא טימ טשימעצ

 א רעטלַא 'ר ,פיט-עלעדנעמ רעקידוועדערַאב ,רעגולק רעד

 -רַאפ ױזַא סױרַא ןעמוק ןענױשרַאּפ עשילעדנעמ עקירביא יד

 טרעוויס זַא ,עמַארד ירעטעפיטשעגמורַאי רעד ןיא טלפירק

 עקשיפי קרעװ עשיסַאלק סָאד רַאפ ,ןעלעדנעמ רַאפ תושלח

 ."ירעמורק רעד

 ,ָאנוה רָאטקיװ טיול ,"םַאד-רטָאנ ןופ רעגנילק-ןקָאלג רעד,

 א
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 רעטַאעט-'סָאלַאּפ רענליו ןיא 1925 ץרעמ 6 םעד טריפעגפיוא

 .וָאקרוט טנומגיז ךרוד

 -עגפיוא ,עסעיּפ סדניקעדעװ טיול גנוטעברַאַאב ַא ,"טסייגדרע ,

 -רוט טנומגיז ךרוד רעטָאעט-'ןָאעטנַאּפ רענילבול ןיא 1926 טריפ

 .ווָאק

 ,ערעמ לרַאק ןופ "עביל רעד ןיא טייקדליוו , רעדָא ,"לרוג רעד,

 -'ןָאעטנַאּפ רענילבול ןיא ווָאקרוט טנומגיז ךרוד 1926 טריפעגפיוא
 י | - .רעטַאעט

 טריפעגפיוא ,ועערדנַא דינָאעל טױל ,"ענעגנַאהעג ןביז יד,

 -ָאקשרעה ךרוד רעטַאעט-'ןָאעטנַאּפ רענילבול ןיא 1926 טסוגיוא

 .עּפורט סעשטיוו

 ,סעטנַאנ' סַאלָאז לימע טיול ,"טפיוקרַאפ ךיז טָאה סָאװ רעד ,

 סָאנָאי ךרוד לעװָאק ןיא 1927 רעבמעווָאנ 26 םעד טריפעגפיוא

 עי גע .ווָאקרוט

 טריפעגפיוא ,ושאטאפא ףסוי טול ,"רעדלעוו עשילױוּפ ןיא ,

 .ןילבול ןיא 1929 ןרָאװעג

 .שטיװָאלַאגעס .ז טיול ,"יורפ רעזדנוא ,

 עשילײּפ טול ,"עביל ןופ דניק סָאד , ןוא "ןירעגנעג-לּפַאד ,

 .ןענַאמָאר

 :טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 ןסעיפ-סגנוטַאטשסױא יד ןענייז גנושיוטנַא רעזדנוא וצ..

 יז ךיג ףיױא טזומעג ןבָאה רימ ןוא םלוע םעד ןלעפעג טשינ

 ךרוד טעברַאַאב ,ײ"לרוג רעד, :ערעדנַא יױוצ ףיוא ןטייברַאפ

 ,"ןברק רעד, ןוא ,עמַארדָאלעמ רעשיסור ַא ןופ ןַאמסקַאװ .י

 סווָאמיד ּפיסָא ןופ טעברַאַאב טָאה קחצי רעדורב ןיימ ןכלעוו

 טימ טלעטשעגרָאפ טשינ ןבָאה ןסעיּפ עדייב .רעטקַאניא ןָא

 .יטייקששינעצסי טגָאמרַאפ רעבָא ןבָאה יז .טרעוו ןסיורג ןייק ךיז

 -נענַאּפע ,השעמה-רוּפס ןלענָאיצַאסנעס :רעטרעוו ערעדנַא טימ

 ןוא (ַאקסנימַאק) ַאדיא .סטיר ןקידנּפַאכרַאפ ןוא גָאלַאיד ןקיד

 ןוא ענעטינשעגוצ -טקישעג טַאהעג ,ךיז טייטששרַאפ ,ןבָאה ךיא

 טנכערעגסיוא ןעוועג סיורָאפ ןופ ןענייז סָאװ ,ןלָאו עטסַאּפעגוצ

 ןליפא ןגעלפ ,ןייז טשינ רעבָא לָאזיס יו. .ןלעפעגי וצ ףיוא

 ,ןוא ,טיירגעגוצ קיטלעפגרָאז ןרעוו ןסעיפ עקיטרעוורענימ יד

 ,רעקעמעשנייפ סעד ןקידירּפַאב טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז בא

 יִד ןגעלפ רימ .קַאמשעג ןייז טריקָאש טשינ רעבָא יײז ןבָאה

 ,ײןעוועדנושטנַא, ,יטכַאל לווייטי ַא רעדָא ,לשמל ,ןסעיפ-ןַאמסקַאוװ

 ,טסקעט ,ךַארּפש ןרעסעבסיוא ,ןרילָאּפ ,קינייר ,ןגָאז וצ יזַא

 גנודניברַאפ עששיגָאל ַא ,ךעלגעמ ןעוועג זיאיס לפיוו ףיוא ,ןפַאש

 עקיזָאד יד ןבָאה לָאמנייא טשינ .טנורגרעטניה ןשיעדיא ןוא

 עטסעב יד ןעמוקַאב ,'סעיצַארעּפָאי ערעזדנוא קנַאד ַא ,ןסעיפ

 ."רעקיטירק עטסנרע ןופ ןפורּפָא

 -ַאעט ס'.װו ןגעו גנוניימ עוויטַאגענ רעייז ַא טָאה ינודקומ .רד

 :ןעגנופַאש עלַארט

 טָאה ןליױפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא רעביירש רעשידיי רעדי

 רָאג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,רערימש ענעגייא עכעלטע טָאהעג

 .רעטַאעט םוצ ןוא רוטַארעטיל וצ טָאהעג טשינ תוכיש ןייק

 ןבירשעג טָאה סָאװ ,רענייא ןעוועג זיא ץניווָארפ רעד ןיא סעּפע

 סָאװ ,סעּפורט יד טימ טעדנײרפַאב ךיז טָאה רע .ןעמַארדָאלעמ

 יז טגעלפ רע ןוא טָאטש ןייז ןיא ןלָארטסַאג ףױא ןעמוק ןגעלפ

 ןעוועג זיא ָאזַא .ירעדעפ ןייז ןופ טכורפי רעד טימ ןייז הכזמ

 | | ."ןָאמסקַאוו רענייא
 :גנולעטש עקידכופיה ַא טָאה גייווצרעבליז ןמלז

 יע
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 רעטסקיטכיוװו רעד ןעוועג קפס םוש ןָא זיא ןַאמסקַאװ בקעיי

 טָאה ןליױּפ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד סָאו ,רעביירש-ןסעיּפ

 "רעביירש-ןסעיּפ- קורדסוא םעד ץונַאב ךיא .ןבעגעגסױרַא

 דייזערעטנוא רעסיורג ַא ןַארַאפ זיא סע לייוו ,ײגרוטַאמַארד, טשינ

 יד ,עניב יד ןעניז ןיא רעמ סָאה רעטשרע רעד .ןעדייב ןשיווצ
 -לעב קיטש ַא ,רעלעטשוצ ַא ,טנַארעוויל ַא טרעוו רע .ןרָאיטקַא
 רעד ןופ רוטקורטס רעד רָאפ טנעלַאט ןייז קידנצונסיוא ,הכאלמ
 ֿבעלגעמ עשירעליּפשיוש ןוא עיצקַא רַאפ שינעדנעטשרַאפ ,עניב
 ןעניז ןיא לכ םדוק טָאה רעטיייצ רעד .רָאיטקַא ןרַאפ ןטייק

 עכלעוו ,ןעגנוזָאל רעדָא ןפירגַאב ,ןלַאעדיא ענייז ,עעדיא ןייז

 טינ עניב יד טצונַאב רע .עניב רעד ךרוד ןרעה ןזָאל ליו רע

 רעבירעד זיא גרוטַאמַארד רעד הוצרעד שובלמ סָאד יו רעמ

 .רעטשורע רעד תעב ;עניב רעד ףיוא יו ךוב ןיא רעקרַאטש טּפָא -

 .ךוב ןיא טרעוו ןצנַאג ןייז טעמכ טרילרַאפ

 עריא טרעטיירבעגסיוא טָאה סע ןעוו ךָאנ טרפב ,ןליופ ןיא

 -לעפַאב עשידייי עס טימ םיחטש ןעמונעגניירַא ןוא ןצענערג

 -וטנַאק ןסיורג ַא טַאהעג רעטַאעפ עשידיי סָאד טָאה ,ןעגנורעק

 זיא סע .רעטַאעט ןרַאפ רעביירש קיניוװ רעייז רעבָא ,טנעמ

 ןטריטרָאֿפמיא סעד ןופ "ןבעל וצ, רעדָא ןעמוקעגסיוא רעבירער

 דנ ַאב םישוד

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ ןטצעל ס'.וװ ןגעוו
 :ווָאקרוט

 ןַאמסקַאוו 'טָאה גירק-טלעוו ןטייױוצ ןרַאפ ןרָאי עטצעל ידי
 טימ זיולב ןעמונרַאפ ךיז רָאנ ,רעטַאעט ןייק טריפעג טשינ ןױש
 ןענייז ןסעיּפ עטצעזעגרעביא ןוא ענעגייא ענייז .ןביירש-ןסעיּפ
 -רעד הסנרּפ ןייק .סרעטַאעט עשידיי עלַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 ןבָאה סרעמענרעטנוא בוריס לייו ,טַאהעג טשינ רע טָאה ןופ
 רע טָאה ,עמעיטנַאט) רַארָאנָאה ןייז טקישעגניירָא טשינ םיא
 רע :ךַאפ ַא ךָאנ ןכוזסיוא ,ןרָאי ערעטלע יד ףױא ,טחמעג ךיז
 ןילבול טָאטשמייה ןייז ןיא טַאקָאוודַא-לקנויוו ַא ןרָאװעג זיא 2

 ןעוועג טלַא ןיוׂש רע זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןעוועג זיא רע ,ןטלַאהעג טוג ךָאנ ךיז טָאה רע רעבָא ,רָאי 77

 טושעינ ןיוש םי יא ןענייז עכלעוו ,רענעלּפ ןוא וויטַאיציניא טימ לופ

 ,ןןריזילַאער וצ ןעוועג טרעשַאב

 ,לבוי-רעטַאעט רעקירָאי-קיצכעז ןייז ןלַאפעגסיוא זיאיס ןעוו

 ַא ןיא .ָאטעג רענילבול ןיא ןעוועג ןַאמסקַאוו יא ,1942 רָאי ןיא

 ןבירשעג רימ רע טָאה ,ןטלַאהרעד םיִל ןיפ בָאה ךיא סָאװ ,ווירב

 ןענופעג ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא עגַאל רעקירעיורט ןייז ןגעוו

 ןיזע םיא רַאפ רעבָא זיא ףליה יד - ףליה ןטעבעג טָאה רע

 ןעמוקעגמוא רע זיא םורַא געט רָאּפ ַא יא ;ןעוועג קיטיינ טשינ
 ױזַא .ןדיי רענילבול יד ףױא הטיחש רעכעלקערש רעד תעשב

 ,רעטַאעט שידיי לטיּפַאק ךיירנברַאפ ,ןייש ַא טקיזנערַאפ ךיז טָאה -
 רעטסוויטקודָארּפ רעד ןדנוברַאפ גנע ןעוועג זיא סע ןכלעוו טימ
 -רעטַאעט רענעבעגעגרעביא ןוא רעביירש-רעטַאעט רעשידיי
 ."ןַאמסקַאװ בקעי -- שטנעמ

 -נטסרעמ רעדָא ,רעטַאעט ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ רַאוטרעּפער

 ןענייז סע בא .ןסעיּפ עשיעּפָארייא ןופ ןעגנוצעזרעביא ןופ לייט

 ,ןייבשריה ץרּפ ,ץרפ .ל .י ,שֵא םולש יו ןגרוטַאמַארד ןעוועג ךָאנ
 קחצי ,אקמיב לשיפ ,ןײטשנרַא קרַאמ .רעטייו .א ,םכילע-םולש

 ,ןילטייצ ןרהא ,אנזיצַאק רעטלַא ,ןָאזרעדָארב השמ ,ןָאסלענעצַאק

 ןסעיווצ ןוא ,רעביירשש ןסעיּפ עטלייצעג רָאנ ןעוועג רעבָא ןענייז

 .גייװצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש רעד ןוא רעטסקיעפ רעד ןעוװעג קפס ןָא ןַאמסקַאװ זיא יי
 .660'657 .זז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,' רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, !עררטטיע ראט :

 רעטירד ,1960 ,קרָאי וינ ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל, רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא ןעוועג זיא רע .רעטסוויטקודָארּפ
 ,2997201 .וז ,דנַאב יגירָא ןַא יו רעטַאעט ןשידיי םעד טנידעג טָאה ןוא לַארטַאעט
 -רַאװ ,"ט'לבטיל ,עניב רעד ףיוא "רעמורק רעד עקשיפא -- ןליזיימ} .מ .נ ןיא סרעדנוזַאב) רעצעזרעביא ,רעטעברַאַאב ,רעביירש רעלענ
 1924 ,6 'ג ,עש | יַארד ַא יװ ךיוא ןוא (עטערעּפָא רעשיעּפָארייא רעד ןופ דָאירעּפ
 .וז ,דנַאב רעטייווצ ,1926 ,ענליוו ,"עמַארד ןוא רעטַאעט, ,-- טרעכייוו ,עקירעמַא ןיא טבעלעג ֹטלָאװ רע בוא ,טלָאוו רע .רעריזיטַאמ
 | ,72776 | יי יז

 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , "ןרעטש ענעשָאלרַאפ ,, --- װָאקרוס סַאנָאי רע טלָאװ טרָאד ליוו ,לָאר ערעסערג ַא ס ַא טליּפשַעג רעכיז
 .45 ,714 .ז עקַאטי קיטייצכיילג ןוא ,ןטירּפשוצסיוא ךיז ץַאלּפ רעמ טַאהעג

 .וז ,1 - יסערייא סָאנעוב , "הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז ."טעברַא ןייז רַאפ ןסינעג וצ רעמ לעירעטַאמ ךיוא

 .178:179/ | -רעטַאעט ןקירָאי 50 םעד טרעייפעג 1932 ןיא טָאה'מ תעב

 ןַא ראליבוי ןגעוו .ןבירשעגנָא ווָאקרוט סַאנַאי טָאה ,.וו ןופ לבוי

 /  ?א'צ טגָאז רע ןכלעוו ןיא לקיטרַא

 ,ןןטשטנעזמד רעטַאעט עקינייו יד וצ טרעהעג ןַאמסקַאװ בקעיי

 ערעייז קנַאד ַא ןוא ,ןטָאש ןיא ,ןדײשַאב טעברַא רעייז ןעוט סָאװ

 .ןקורוצסױרַא ךיז ערעדנַא טייקכעלגעמ יד 'יז ןביג ןטסנידרַאפ

 ךָאנ ,רעטלע ןייז ףיוא טקוקעג טשינ;טָאה ןַאמסקַאו בקעי

 גונעג ךָאנ טָאה רע .טעברַא-רעטַאעט ןייז ןסירעגרעביא טשינ

  וא עלעניגירַא ןפַאש ןייא ןיא טלַאה ןוא ןעד ןכעלטנגוי
 וצ אמזוג ןייק ןייז טשינ טעו סע ןוא ,ןסעיפ עטצעזעגרעביא

 -ַאעט ןועידיי ןטסוװיטקודָארּפ טעד סלַא ןענַאמטקַאוו ןענעכיײצַאנ !

 דעכייר סנַאמסקַאוװ בקעי ןופ גנוטיידַאב עתמא יד .רעביירש-רעט

 -סִיה סנופ ךָאנ טעוו רעטַאעט ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט

 ןַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע .ןרעו טצַאשעגּפָא ינעג רעקירָאט

 טָאה .רעכלעוו ,ןענַאמסְקַאו בקעי טציא ןענַאמרעד וצ טשינ הלוע

 ןא רעטַאעט ןשידיי םעד ןבעגעגקעווַא ןבעל קידנזיורב רַאי 0

 סָאד :ןעדעדנַאז ל"קידנעניגרַאפ ,טייז ַא ןיא טקורעגּפָא קידנעטש ךיז

 ;ןגלָאפרעד עסיורג : ענַײז ןּופ תוריפ יד ןעלמאז

 עינָאס ,גרעבנייוו

 | לראק }

 .|סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 ץרעמ 9 .בעג)

 ,סעדָא ןיא 1888 ץרעמ 9 ןריובעג

 -ער עקיסַאלק-4 ַא טקידנעעג .עניַארקֹוא

 ָארּפ ַא ןיא טנרעלעג ןוא לושד סגנוריג

 | - :עיזַאנמיג

 ריא  ןדליב ןביוהעגנָא לוש ןיא ךָאנ

 ןיא ןטָארטעגנײרַא 1905 ןיא ןוא םיטש
 טָאה דָאנרעד .ןָאסרעיײמ ןופ עּפורט רעד

 "מָאק ייב ,ענָאדַאמירּפ סלַא ,טליּפשעג .וו
 ,ײסבַאס ייב רָאי ַא רעטעּפש .ץעענַאּפ |

 יב םישדח 3 ,רעפנעג ייב רָאי עקינייא |

 טריפעג .ייסבַאס ייב רָאי א רעדיוו ,ץעענַאּפמָאק ןוא יקסנימַאק

 ייב .ןענָאזעס .וצ טליּפשעג ,דרַאבצרַאװש טימ ןעמַאזוצ עיצקעריד ַא

 םישדח 3 ..,יקסווָאּפיל .ייב :רָאי .2 .ךָאנרעד : ,ןָאזשיפ ייב ןוא רעֿפנעג

 ביילא
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 ןופ ןָאקיסקץקעל

 -עיס .ה ןוא רעלדַא סוילוי ייב ןאזעס ַא ,שזדָאל ןיא גרעבדנַאז ייב

 .-ַאעט-'לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא ךָאנרעד ןוא שזדָאל ןיא יקצָאר
 .רעטסיימלעצ ייב רעט

 לאומש רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ןופ יורפ יד ןעוועג זיא .וו

 ןוא עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז יז טָאה טג ריא ךָאנ .גרעבנייוו

 .ןלַאפ עסיוועג ןיא רָאנ ןטערטסױרַא טגעלפ

 רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא יז ואוו .ָאטעג רעשזדָאל

 .סיצַאנ
 יװָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .מ

 ,683 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,/ רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 עדירפ ,ןילַאטיװ

 | ןיּפאל ,אקסילעמיש }

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1886 ינוי 5 .בעג}

 -ױּפ ,ענליוו ןיא 1886 ינוי 5 ןריובעג

 ןַא ןופ רעציזַאב -- רעטָאפ .עטיל-שיל

 םיה רעד ןיא .טפעשעג-עיצידעּפסקע
 -ָעג ,גנויצרעד עכעלטלעוו ַא ןעמוקַאב
 -נעעג .שיערבעה ןוא ך"נת ךיוא טנרעל

 וצ ןוא לוש-לטימ ַא ,עיזַאנמיגָארּפ טקיד

 ןיא טוטיטסניא ןכעלטצרַא-ןָאצ ַא רָאי 1

 ךיז ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןיא .וועיק

 -יטעט ערענָאיצולָאװער טימ ןעמונרַאפ
 ןיא ןסעזעג ןרָאי עטסגניי יד ןיא ןוא טייק

 .הסיפת

 ענעדיישרַאפ טכַאמעגכָאנ ןוא 'טלעטשרַאפ' ךיז דניק סלַא ךָאנ
 ןעגנולעטשרָאפ-'רעבָאהביל' ןיא טקילײטַאב ךיז רָאי 16 וצ .ןּפיט
 .א א יקסלָאמ ,וָאנַאטרעב ןרָאיטקַא עקידרעטעּפש יד טימ ןעמַאזוצ
 א'א ןעגנולעטשרָאפ-'רעבָאהביל' יד ןיא טקילײטַאב ךיז 1910 ןיא
 יַאּב ,דנַאלסור ןיא קידנעייז ,1915 .ןייבשריה ץרּפ ןוא ימע-ןב ןופ
 ןיא .ןעגנולעטשרָאפ-'רעבָאהביל' עשיסור ןיא .װ ךיז טקילײט
 ואוו ,ענווָאק ןייק ּפָא טרָאפ ןוא עיסעפָארּפ ריא יז טזָאלרַאפ 0
 1921 .ןעגנולעטשרָאפ עשידיי עקינייא ןיא ךיז טקילײטַאב יז
 ,(ַארזַא .א -- גנוטייל) 'רעטַאעט-רעלטסניק רעשידיי' ןיא יז טליּפש
 רעביא עּפורט רעקיזָאד רעד ןופ יינרוט םעד טימ יז טכַאמ ךָאנרעד
 -קנַארפ ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,דנַאלשטייד ןופ סרעטנעצ ערעסערג יד
 'עּפורט רענליווו רעד טימ טליּפשעג -- 1922725 .דנַאלגנע ןוא ךייר
 עדַאנַאק ןוא ץניוָארּפ רענַאקירעמַא רעד רעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא
 -יבר' לאר) 'רעטַאעט רעזדנוא  רעקרָאי-וינ ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא
 -ייא ןייק קירוצ ךיז טרעק .יוו .('טכַאנ ןוא גָאט' סיקסינַא ןיא 'ןיצ
 יקסווערָאמ םהרבא ךרֹוד טרישזַאגנַא 1926 ןיא טרעוו ןוא עּפָאר
 -עט זיא יז וואו ,רעטַאעט רעשידיי רעיינ' ןקיטרָאד ןיא עגיר ןיא
 .1930 זיב קיט

 :רעכאילב .ש טביירש עכָאּפע רענעי ןגעוו

 -עג אנילַאטיװ ךרוד יײר עצנַאג ַא ןרעהעג טייצ רענעי וצ,
 יעקרַאמשטערק יד' ןטלַאטשעג עשינעצס עקיטכערפ ענעּפַאש
 -פיוא ערעדנוזַאב ַא .יריזח עקשָאמי סעשטיווָאקרעב .ד .י ןיא
 -רעניהי רעד ןופ לָאר רעד ןיא ןגױצעג יז טָאה טײקמַאזקרעמ
 ױזַא עקסַאמ רעד ןיא יו .יטנַאקיחװמ עקשָאיי סווָאמיד ןיא יעצינ
 ךָאנ ןוא ,קרעוו-רעטסיימ .ַא ןעוועג סָאד זיא ליּפש רעד ןיא .ךיוא
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 רעטַאעט ןש?ךיי

 אנילַאטיו טָאה ןרוגיפ-עניב עקיטכערפ ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןוא/

 ךעלסילשסיוא ןעוועג זיא אנילַאטױו .ןבעגעג טַײצ רענעי ץא

 ןיא טליפשעג טינ לָאמנייק טָאה ןוא עסירטקַא עשיטַאמַארד ַא

 ,ךעבענ ,יז זיא לָאמ ןייא !יולב .ירעטַאעט-דנושי .ג .א םעד-

 טסיטרַא רעד .עמַארדָאלעמ ַא ןיא לָאר ַא טימ ןרָאװעג לשכנ

 עסעיּפ ַא טריפעגפיוא עגיר ןיא טייצ רענעי וצ טָאה רענטוק

 םרָאד טלייטרַאפ ןַאנילַאטיװ טָאה רע ןוא יקַאיסָאב עלערעבי

 .ןעמַאמ ַא רַאפ ןליפש וצ

 ןזָארפ ענעריּפַאּפ יד ןיא ןוא טליפשעג לָאר יד טָאה ַאוילַאטיװ

 לָאמנייק רעבָא ךיז טָאה יז ןבעגעגנירַא המשנ עקידעבעל ַא

 ןוא ןדיירנייא טזָאלעג ךיז טָאה יז סָאװ ןייז לחֹומ טנָאקעג טינ

 -סיוא ידניזי עריא רעבָא טָאה יז .עקיירעכַאמ רעד ןיא טליּפשעג

 -עב יד ןופ ןטלַאטשעג ענעגנולעג ײר עצנַאג ַא טימ טפיוקעג

 ַאנילַאטיוו זיא יינעמ -יטעי ענייפ ַא ןגרוטַאמַארד עשידיי ערעס .

 "עעריה ןיא ילחרי עקידווענח ַא ,'200.060 סמכילע-םסולש ןיא

 סיקסינַא ןיא יעבָאבי עקיטכערפ ַא .ירעדלעּפ ענירגי סנייב

 לָאר ריא ןיא ןעוועג זיא טײקיצרַאה ןוא ליפעג ךס ַא .יקובידי

 -ןעיורפ ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןוא יסשה שודיקי ןיא יטסנידי רעד ןופ

 1931 ןיא .עגיר ןיא ןעוועג זיא יז סָאװ ,רָאי 4 יד רַאפ ןטלַאטשעג

 יד טימ רוט ןרעגנעל ַא ךרוד טכַאמ ,ןליוּפ ןייק קירוצ יז טמוק

 ,'טכַאנ ןוא גָאטי סיקסינַא ןיא ןיציבר ידי טליפש ;ירענליווי

 רעדי סנַאסלעגרעב ןיא 'סַאדַאמי יד ,:200.000י ןיא יינעמ-יטעי

 רעביא טסייר .ענליוו ןייק קירוצ יז טמוק 1933 ןיא .ירעביוט

 ךיז טמענרַאפ ןוא רעטַאעט ןליּפש סָאד טייצ ערעגנעל ַא ףיוא

 -יווצ .טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןוא קיטקַארּפ-רָאטקָאד ךי יא טימ

 רענליו רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ַא יז זיא ערעדנַא ןש

 ,"טפַאטלעזעג-רעטַאעט

 | :רעכאילב .ש טלייצרעד דָאזיּפע ןשיטסירעטקַארַאכ ַא

 ידַארַאּפי ַא יב ,35 סַאג רעשטייז רעז ףױא ,ענלױו ןיאא

 ."רָאטקָאד ןָאצ ,אקסילמוש .פ, :לדליש ַא ןעגנאהעג זיא ,גנַאגניײרַא
 ַא םײרדעגמורַא ךיז טָאה קָאטש ןטירד ןפיא ךיה רעד ןיא

 ,טלעטשעג סעבמָאלּפ .טַאלַאכ ןסיױו ַא ןיא עמַאד עקידוועריר

 ןטנעיצַאּפ עריא ןופ ןדעי רַאפ .ןסירעג ןוא טלייההעג רענייצ

 טימ ןוא .טַאהעג טרָאװ טוג ַא ךױא גנורעטכיילרַאפ רעסיוא

 ףיוא ךיז ןעמ טָאה ,לוטש ןפיוא קיטייוָאצ טימ קידנציז ,לָאמָא

 -רעד ,יז ןוא ..םינפ ךעלטנעק ַא סעפע ,טקוקרַאפ ןירָאטקָאד רעד

 ךיז יז טגעלפ ,קילב ןטעדנואוורַאפ סטנעיצַאּפ םעד קידנעעז

 יז טגעלפ -- י?רימ ףױא ױזַא ריא טקוק סָאװי ןעלכיימשעצ

 בָאה ואוו .ךעלטנעק יוזַא סעּפע רימ זיא טכיזעג רעייאי .ןגערפ

 ?ךימי .יןעעז טנָאקעג ךייא ךיא בָאה ואוו ?ןעעזעג ךייא ךיא

 ןיב ךיא .רעטַאעט ןיא ןעזעג ךימ טָאה ריא זַא ,ךיז טייטשערַאפ

 ײ.ַאנילַאטיוו ַאדירפ ןירעליפשיווע יד ךָאד

 סַאנָאי טימ 'רעטַאעט רעזדנוא' רענליוו ןיא .וו טליּפש 1926 ןיא

 -לַאטשעג עשינעצס עטסנעש עריא ןופ ענייא יז טפַאש ָאד ,ווָאקרוט

 סווָאקרוט ךָאנ .'ערוטַאמ' סרָאדעפ ןיא 'רעמיוו ןירערעל יד' :ןט

 -ַאעט שידיי רעלוגער ןליּפש ףיוא רעדיוו יז טרעה ,ענליוו ןזָאלרַאפ

 טסנוק רעשידיי) !וַאטקי" ןופ 1939 ןיא גנודנירג רעד אב רעט

 .(ענליוו ןזיא רעטַאעט
 .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןוא ןרָאי עטצעל עריא ןגעוו

 :רעכאילב

 עטסקידנריפנָא יד ןופ ענייא יז טמענרַאפ לבמַאסנַא םעד ןיא;

 -ַאלּפי ןסעיּפ יד ןופ ןלָאר-עמַאמ יד ןיא ךיז טזייווַאב יז .העטרע
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 ןלָאר ערענעלק ײר ַא ןיא ןוא 'ןז ןיימ' ןוא יטעשטערק ןָאט |
 -עגּפָא ןוא טריטסערַא יז טרעוו שינעדנעטששראפסימ ַא בילוצ--

 -ליוו ןעמענרַאפ ןכָאנ .הסיפת רעקשיקול ןיא געט רָאּפ ַא ןטלַאה
 ,טריטסערַא געט עטשרע יד ןיא יז טרעוו ןשעטייד יד ךרוד עני

 טיײרפַאב ןעמ ןוא לזמ רעד וצ ריא טליּפש לָאמ סָאד ךיוא רעבָא
 -טנוזעג ןיא ָאטעג רעטיױוצ רעד ןיא טשרעוצ טעברַא יז .יז
 רעטשרע רעד ןיא רעבירַא רעטעּפש טייג ןוא ,גנולייטּפָא-סטייה
 -טטייהטנוזעג ןיא טייצ ערעגנעל ַא ךיוא טעברַא יז ואוו ,ָאטעג
 ןענייש-ךַאפ ןָא ןשטנעמ יד רעבָא טריפ ןעמ ןעוו .גנולַײטּפָא
 ןעמַאזוצ ,ַאנילַאטיױװ טרעוװ ,ָאטעג רעטיױוצ רעד ןיא רעבירַא-

 רָאפ ַא .ןיִהַא טריפעגרעבירַא ,ןטסיטרַא עפורג רעצנַאג .ַא טימ -
 רעבָא ,ןעמוקַאבוצסױרַא ןטרָאד ןופ טימַאב ךיז יז ןבָאה געט
 -ירפ -רעבמעטּפעס ןקירעױרט ַא ןיא ןעגנולעג טינ יז זיאיס
 טָאה רעכלעוו ,גרעבנייפ המלש רעטעברַא-עניב רעד טָאה ןגרָאמ
 ,טעברַאעג טָאה רע ואוו ,טייהנייא רעד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ןַאד ךיז
 ןדיי טריפעג ןעמ טָאה סַאג רעוואנָאיגעל רעד ךרוד יו ןעזעג
 -רַא הרוש עצנַאג ַא יז ןשיווצ .רַאנָאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא |
 ,טימ רעד ןיא ןוא ,טמערָאעג רעדניק ןוא בייו טימ ,ןטסיט -
 יַאטיוװ ַאדירפ טזײרּפשעג טָאה .ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא .טימ

 | .,יַאניל
 :טנכיײצרַאֿפ יקסניגרעשטַאק .ש

 -- ןַאמ ןטי ול ,ָאקסילעמיש בוטש ןופ) ןילַאטיװ עדירפ,
 רענלױוי' רעד ןופ ןטסיטרַא .ענליו .1881 ןיא .בעג (ןיּפַאל
 ' .(ןלָאר-רעטומ) יעפורט -

 רעקידרדסכ רעד בילוצ רָאנ ,ןריווקַאװע טוואורפעג ךיז
 .ענלױו ןיא קירוצ טרעקעג ךיז ,ןגעו יד ןופ גנורידרַאבמָאב

 ןעגנולעג ריא זיאיס רעבָא ,ןרָאוװעג טריטסערַא ךיילג זיא יו
 ןרָאװעג ןבירטעגנירַא זיא יז .הסיפת ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא
 ףיוא -- ןדיי עלַא טימ טרָאד ןופ ןוא ,ָאטעג רעטייווצ רעד ןיא
  ,ײרַאנַאּפ

 .610*669 .וז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט שידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,225 .ז ,1947 ,קרָאי ויג ,"ענליװ ןברוח, --  יקסניגרעשטַאק .ש

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,'הפוקת ענעסירעגרעביא יד, --- װָאקרוט טנומגיז
 / 290,  .ז

 .4951 .וז ,1962 ,קרָאי ויג ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , -- רעכאילב .ש

 המלש .,דלַאגנייװ

 |א (צ) קיאוו ןָאידיריּפס }

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 טסוגױא 9 ,בַענָ |

 ,יסַאי ןיא 1889 טסוגױא 9 ןריובעג

 "ומ) ןרעטלע עכעלטסירק ייב ,עינעמור

 -- רעטָאפ ,ןירענעילַאטיא ןַא -- רעט
 םיא טברַאטש םישדח 8 וצ .(רענעמוד ַא

 רָאי 9 טלַא זיא רע ןעוו ןוא ,רעטָאפ ןייז

 .רעבירַא קידנענָאק טשינ .רעטומ ןייז --

 ערעדנַא יד ןופ גנולדנַאהַאב יד ןגָארט

 טפױלטנַא ,עילימַאפ רעד ןופ רעדילגטימ

 ,םייה רעד ןופ רע

 ןיא ןעגנוזעג .װ טָאה לוש ןיא ךָאנ

 רעד ןיא ןעמונעגניירַא רע טרעוו ,ןסקַאװעגרעטנוא לסיב ַא .רָאכ
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 .רנ ַאב יםישודב

 טמוק רעטעּפש רָאי 2 .ורָאנעיַאּפ אקינ ןופ עטערעּפָא רעשינעמור

 -כעלגעמ יד םיא טפַאשרַאפ עילימַאפ ןייז ואוו ,יסאי ןיא קירוצ רע

 ירעסנָאק ןיא סעיצקעל ןעמענ ןוא עיזַאנמיג ןיא ןענרעל וצ טייק

 רעד ןיא טרישזַאגנַא .װ טרעוװ רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא .עירָאטַאװ

 ךָאנ רעבָא ,ָאירָאגירג ןופ עּפורט-ןטערעּפָא ןוא ןרעּפָא רעשינעמור

 ןיא ןײרַא טערט .וו ןוא עּפורט יד ךיז טלַאפעצ םישדח עקינייא

 רעשינעילַאטיא .שינעמור סלַא ןוא טַאבָארקַא סלַא יצורט ןופ קריצ

 -ַאג ןיא רעביא רע טייג רעטעּפש םישדח עכעלטע .רעצעזרעביא

 ,רענטרַאּפ ןייז ןכלעוו ןיא רעטַאעט-יװער שינעמור ַא ןיא ץַאל

 טזָאלרַאּפ 1907 ןיא .ךַארּפש רעשידיי רעד טימ םיא טנעקַאב ,דיי ַא

 ןטעברַא ןייגוצנײרַא ןעגנואווצעג זיא ןוא רעטַאעט-יוװער סָאד .וו

 "ןצסיוא ךיז טייקכעלגעמ יד רע טָאה ָאד .יירעקעב רעשידיי ַא ןיא

 ןיא ןיירא רע טערט 1908 ןיא ןוא רעדיל עשידיי עקינייא ןענרעל
 סייררעביא ןקידנעטשלופ ַא וצ טריפ סָאװ ,עטעירַאװ ןשידיי ַא

 .עילימַאפ ןייז טימ

 ןירַא .װ טערט .ךַארּפש עשידיי יד רעמ ןיוש קידנשרעהַאב

 "עג סלַא טליּפש רע ואוו ,רעטַאעט-ןטערעּפָא ןשידיי ןיא יסָאי ןיא

 'לאירבג' יוװ ,קיזומ עשיגרוטיל בור'ס טימ ןסעיּפ ןיא רעבָאהביל-גנַאז

 ןיא 'ץירָאמ' ,'ירדנ לכ' ןיא 'ָאלעטרַאב' ,'עקניּפ-עקניכ' ןיא

 ןיא טליּפש ,ךיירטסע ןייק רע טרָאפ -- 1911 .ג .ד .א 'בצק קיזייא'

 ךָאנרעד ,סעּפורט עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא עניווָאקוב ןוא עיצילַאג

 -ןטערעּפָא רעשידיי רעד ןיא רעטעּפש ,עטעירַאװ ןשטייד ַא ןיא

 רעשידיי רעניוו רעד ןיא ןוא (עסַארטשנעטרַאגוא) ןיוו ןיא עּפורט

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- 1918 .1917 זיב טביילב רע ואוו ,!עניב

 ןשידיי ןקיטרָאד ןיא רעליּפשיוש ןוא רעסישזער סלַא עקָארק ןייק

 "אקוב רעביא יינרוט ַא טכַאמעג טרָאד ןופ ןוא רעטַאעט-ןטערעּפָא

 ןלױּפ ןיא טליּפשעג רעדיוװ .וו טָאה 1921 טניז ןוא ,עגיוו

 ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא טביירש רע יו ,.וװ זיא 1914 ןיא

 םעד קידנמוקַאב ,הנומא רעשידיי רעד וצ ןיוו ןיא ןעגנַאגעגרעביא

 טָאה ןעמ יװ זַא ,טביירש ווָאקרוט סַאנָאי .םהרבא ןב המלש ןעמָאנ

 "עג ךיוא טָאה .וװ .רענייגיצ ןעוועג ןרעטלע ס'.וװ ןענייז ,טגָאזעג

 ךַארּפש עשידיי יד ךעלטנירג טשרעהַאב ןוא שיאערבעה טוג טנעק

 רע זַא ,ןווָאקרוט טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טפירש ןיא ןוא טרָאװ ןיא

 "וקָאד ענייז ןיא .טשעּפַאדוב ןיא 1914 ןיא ןעוועג רייגמ ךיז טָאה

 -עג רעבָא זיא רע .טסיױק סלַא ןבירשרַאפ ןעוועג רע זיא ןטנעמ

 ,טלמעג ןעוו

 עשרַאװ ןיא ווָאקרוט סַאנָאי ייב טליּפשעג רָאי עקינייא טָאה .וװ

 רעד ןיא טליּפשעג רע טָאה עשרַאװ ןיא .ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןוא

 ,7 ַאקסנאלעיב ףיוא 'עניב לַארעמַאק'

 ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , םוצ עיפַארגָאיבָאטױא  ןייז
 ןוא ,טניט רעטיור טימ ןבירשעג רע טָאה ,שידיי ןקיטכערּפ ַא ןיא
 "ןצרַאה ןיימ ןופ טולב ןטימ' ןבירשעג זיא יז זַא ,טקרעמַאב

 :ֹזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 זיא רע .רענייגיצ רעשיפיצעפס ַא יו רע טָאה ןעזעגסיוא;

 שיטסירעטקַארַאכ ַא טימ ,טיובעג טסעפ ,סקואוולטימ ןופ ןעוועג

 -רַאוש ירוצ ןטכױלעגסױרַא ןבָאהיס ןכלעוו ןופ םינּפ שירעניײיגיצ

 .ֿפָאק ןפיוא רָאה עצרַאוװש ךעפ טימ ,ןגיוא עקידנענערב ,עצ

 -רעטקַארַאכ רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא דלָאגנייו המלש

 לָאר רעדעי ןופ .טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ַא טימ רעליּפשױש

 סרעבָאהביליגנַאזעג ןייק .קרעוורעטסיימ שממ ןפַאשעג רע טָאה

 ןיז ןקנתרטרַאפ טָאה רע ליײװ ,טליּפשעג טשינ ןױש רע טָאה

 גיי
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 עטשרע יד ןופ ענייא ןעמונרַאּפ רעכיז טלָאװ רע .םיטש ענייש

 םוצ טּפַאשנדיײל ןייז טשינ ןעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןיא סעיציזַאּפ

 רעקילָאהָאקלַא רעשינָארכ ַא ןעװעג זיא רע .פָארט ןרעטיב

 -עג בָאה ךיא .דנַאטשוצ םוירילעד ןיא ןלַאפעגנירַא טפָא ןוא

 ךיא בָאה רַאפרעד ןוא טנעלַאט ןסיורג ןייז םיא ןיא טצעש

 ןיא טרישזַאגנַא םיא ןוא ףטײקכַאוװעי ענייז ןופ טקוקעגקעווַא

 רעבָא רע טָאה ,?שעלפ םוצ טײקכַאוװע ןייז ייב .רעטַאעט ןיימ

 ןליפשש ןגעלפ רימ) קיניױװטסיוא ןופ ןלָאר ענייז טנעקעג דימת

 יד טימ .טרעטנַאלּפרַאפ טעינ ךיז לָאמנייק ןוא (רָאילפוס ַא ןָא

 לָאמנייק ןוא ןטלַאהרַאפ טוג ךיז רע טָאה רעליפשיוש-ןגעלָאק

 ַא וצ ןעמוקעג לָאמַא זיאיס בױא .טגירקעג טשינ יי טימ ךיז

 טגערעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו ןַאד רָאנ ןעוועג סע זיא ,יירעגירק

 ַא טדערעגסױרַא טכעלוע טָאה ןרָאיטקַא יד ןופ רעצעמע תעב

 יהאנשה תילכתב סיצרַאה-םע טנייפ בָאה ךיאי .טרָאװ שיערבעה

 ."ןעירועעגסיוא רע טָאה --

 ןיא טליּפשעג טָאה עַּפורט יד יװ דָאזיּפע ןַא טלייצרעד ווָאקרוט

 -לַאװג ַא טשרעהעג טָאה'ס ואוו ,ץישטנעל טָאטש רעשיליוּפ רעד

 לַאפרעביא ןַא רַאפ ארומ סיוא ןוא ,גנומיטש עשיטימעסיטנַא עקיד

 ,ךלַאב רעכוזַאב-רעטַאעט םלוע רעד זיא ,סענַאגילוכ עשילוּפ ןופ

 עצנַאג יד ןוא .םייהַא ןפָאלעצ לענש ךיז ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 יז ואו לעטָאה ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא ןעמַאזוצ זיא עּפורט

 -עגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יװ זיא ָאד רעבָא ,ןענַאטשעגנייא זיא

 טימ ןרָאיטקַא יד ןלַאפַאב ןוא סענַאגילוכ עשיליױוּפ עדנַאב ַא ןסקַאװ
 רעבָא ,געלשעג קיטולב ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס .רעשעלפ ןוא סרעסעמ

 ןופ ןדנואוושרַאפ רעטשרע רעד .וו זיא גנוניוטשרעד סנעמעלַא וצ

 ,ןפרָאװעגרָאפ סָאד סנגרָאמוצ םיא טָאה ןעמ ןעוו .'ץַאלּפ-ףמַאק'

 ,שיטניה ןיימ זַא ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא' :טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה

 טױט ןגײלקעװַא לעװ ךיא ןוא ןדניצנָא רימ ןיא ךיז טעװ טולב שיױג

 ןעמענוצלייטנָא טינ רעסעב ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ןטימעסיטנַא רָאּפ ַא

 .תורצ יד ןקנירטרַאפ ןוא הסוכ ַא ןכַאמ קעװַא ןיב'כ ןוא ףמַאק ןיא

 ינעל טיהרַאפ בָאה ךיא ;הווצמ ַא טַאהעג ךָאנ ךיא בָאה םורַא ױזַא

 .?טָארגָאּפ ַא ןופ ץישט

 :תונורכז ענייז ןיא םיא ןגעוו טביירש עדַאּפעלַאּפ ןויצנב

 .רענעמור ַא ,טסירק רענעריױבעג ַא ןעוועג זיא דלָאגניװ

 רע זיא ,טיהדניק רעטסירפ ןייז ןופ .םותי רעקידכעלייק ַא

 -ןָאלבעגמורַא ךיז טָאה רע ןוא טלעוװ רעד ףיוא ןיילַא ןבילבעג

 "רעד ןײלַא ךיז רע טָאה ױזַא ןוא ,ךעלסעג עשידיי יד ןיא טעק

 ,זיא רע ןזיב ,ךַארפש רעשידיי רעד טימ ןוא ןדיי ןשיווצ ןגיוצ

 -ַאעט ןשידיי ןיא טסירָאכ ַא ןרָאוװעג ,םיטש רענייש ןייז קנַאד ַא

 .רָאיטקַא רעטוג ַא אקוד ןוא רָאיטקַא ןַא ךיוא רעטעּפש ןוא רעט

 ךיז טָאה רע רעבָא ,ַאקיָאו ןסייהעג רע טָאה רעטָאפ ןייז ךָאנ

 דוס ַא ןבילבעג זיא טנייה זיב ןוא ,דלָאגנייו ןבעגעג ןעמָאנ ַא

 ךיז ןזיווַאב טָאה למותי עמערָא עטזָאלרָאװרַאפ סָאד ױזַא יו

 רעמ ךָאנ ןוא שטייד ןוא שינעמור ןענעייל ןוא ןביירש ןענרעלסיוא

 טנעקעג טָאה ,דלָאגנייוו רעשיױג רעד אקוד זַא ,זיא רעדנואוו

 עקיטלָאמעד יד ןופ ךס ַא יװ שידיי ןענעייל ןוא ןביירש רעסעב

 יי .ןרָאיטקַא עשידיי
 יּפע עווַאקישט ךס ַא טלייצרעד ןעמ טָאה ןדלָאגניו ןגעוו

 טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא עסעיפ ַא טליּפשעג טָאה ןעמ ןעוו :ןדָאז

 עשידיי עלָא ןשיווצ זיא ,יםימחר אלמ לא ןַאי ןכַאמ טפּדַאדַאב
 רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ױג רעד דלָאגניו ,ןטסירָאכ
 לא; ַאזַא טכַאמעג רָאנעט ןשיריל ןקידתוקיתמ ןייז טימ טָאה
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 ,ללכב ..טעפילכעצ ךיז ןבָאה רעטַאעט ןיא רעגייוו יד זַא ,"אלמ
 לָאמעלַא דלָאגניױו טָאה ,עניב רעד ףױא םינינע עשידי יב
 -ַאעט ןיא ערעדנַא יד ןופ שינעדנעטשרַאפ רעמ ןזיועגסױרַא
 ןַא ןרעוו וצ טסירָאכ ןופ ןביוהרעד ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,רעט
 ןטייקיעפ עסיורג ענייז ןזיועגסױרַא דלַאב רע טָאה .רָאיטקַא
 ןליפוש ןבױהעגנָא רע טָאה ,טרעױדעג גנַאל טשינ טָאה סע ןוא
 -עטניא ענעריובעגנייא ןַא טַאהעג טָאה דלָאגנייו ןלָאר עטשרע
 ןעוועג ספות ץלַא טָאה רע ןוא ץנעגיל

 ךיז ןיוו ןיא ַאקיָאו ץעגייש רעשינעמור רעד טָאה 1912 ןיא
 ,סע טסייה ,ךיז טָאה רע .החמומ-להומ ַא ןופ ןרירעּפָא טזָאלעג
 טָאה דלָאגניױוװ .סהרבא ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ןוא ,ןעוועג רייגמ
 -עג טייו ױזַא טשינ סע טָאה רע זַא ,טרעלקרעד רעטעּפש רימ
 ,גנוגייצרעביא רעקרַאטש ןופ יו ,ןוויטָאמ עזעיגילער בילוצ ןָאט
 (..דיי ַא ןייז זומ ,רעטַאעט שידיי טליפש סָאװ ,רָאיטקַא ןַא זַא
 -ןגעלעג רעד וצ}| עדער עקיטכערּפ ַא ןטלַאהעג טָאה דלָאגנייוו .
 געוו-סגדייל םעד קידנרעדליש ,ןלבוי סעדַאּפעלַאּפ ןופ טײה
 ןלעטש עכנַאמ ןוא ,רָאיטקַא ןשידיי ןופ ןעגנורעדנַאוו יד ןוא
 ליפ ױזַא טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג ןענייז עדער סדלָאגנייו ןופ
 ."ןרערט ןפורעגסױרַא רימ ייב ןבָאה ייז זַא ,טייקידהחמש

 !וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא

 -דלָאגניױו המלש זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו
 טסואוועג טָאה רע .טנָאזירָאה ןופ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ַאציָאוו
 ,עשרַאוו ןופ קעװַא זיא רע .סיצַאנ יד ןופ םיא טרַאוורעד סע סָאו
 זיא סע .ןרָאװעג ןדנואווערַאפ זיא םיא ךָאנ רופש רעדעי ןוא
 ענייז סָאװ ףוס ןקיבלעז םעד ןבָאה וצ ןעוועג טרעשַאב סיא
 יִד ןיא םיצַאנ יד וצ ןלַאפוצנײרַא וא רעדירב עטריטּפָאדַא
 לָאז רע גונעג ןעוועג זיא יכייצנעקי רעשידיי ןייז .ןײרַא טנעה
 טָאה רע עכלעוו ןופ רענייגיצ ןוא ןדיי ןופ לרוג סעד ןליט
 | ."טמַאטשעג

 ,684 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 "רעטַאעט שידיא טרעדנוהרָאי ןבלַאה א ןופ תונורכז , -- עדאפעלאפ ןויצנב

 . .299*298 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב
 ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,122128 .וז

 אישעבצ ,גרעבדנַאז

 | קינלָאדאר}/
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 189... . .בעג)

 ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 189. ןריובעג
 "עג .יירעיורב ַא ןיא רעעזפיוא -- רעטָאפ
 "עג 1909 ןיא .לוש-לטימ ַא ןיא .טנרעלי
 "ידיי רעװָאנַארומ ןיא עקטסירַאכ ַא ןרָאװ

 .ץעענַאּפמָאק ייב עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןש |
 ןיא שזדָאל ןיא טריטויבעד 1912 ןיא /

 'רעטַאעט סעסיורג' ןיא לָאר ערענעלק ַא

 סלָאװמיױב ןיא וועידעבעל ןרהַא טימ |
 טַאהעג הנותח .'זאלבנפייז עטערעּפָא

 'עג ןוא גרעבדנַאז השמ רעלפוס ןטימ

 ןיא 1916 ןיא רעביא טייג יז ואוו ,עשרַאװ ןיא םייה ריא טכַאמ

 יד ןיא טליּפש ,ןלָאר עכעלטרָאװטנַארַאפ וצ רעטַאעט-'לַארטנעצ/'

 .ץניװָארּפ רעד ףיוא ןוא עשרַאװ ןיא ןטערעּפָא עשיעּפָאריײא
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 / . +ריא ןגעו טביירש :ווָאקרוט  סַאנָאי -

 -נעצי רעוועשרַאװ ןא ןיטסירָאכ סלַא ןביױהעגנָא טָאה יז.

 עטערעּפָא רעשידיי רעד ןופ דָאירעּפ-ץנַאלג ןיא רעטַאעט- ילַארט

 ַא טַאהעג טָאה ,לדיײמ ןייש ַא ןעוועג זיא גרעבדנַאז ַאישעצ..

 טלָאמעד ריא טָאה ןעמ .ןצנַאט טנעקעג ךױא ןוא םיטש ענַיש

 יז יא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ןלָאר עניילק ןבעג-וצ ןבױהעגנָא

 ןִגעלָאק עטוג ַא ןעוועג זיא יז .עסירעטקַא ןַא ןרָאועג עקַאט

 יא ריא טימ ןעמוקעג ןעניז סָאװ ,עלַא יב טבילַאב ןוא

 :גנורירַאב

 -כעט ענעטָארעג ענַײזע ייוצ טַאהעג טָאה גרעבדנַאז אישעצ

 -עשרַאו יד טקידנעעג טָאה ,גרעבדנַאז ַאטור ,ערעטלע יד :רעט

 וצרעד .ןיטסינַאיּפ עטוג ַא ןעוועג זיא ןוא עירָאטַאוורעסנָאק רעוו

 .שטנעמ רעלעטבוס רעקיצרַאה ַא ןוא עטנחב ַא ןעועג יז זיא

 בוריס .טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,עלַא ייַב ןעוועג טבילַאב זיא יז

 ןיא רעטַאעט ןשידיי םנופ רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג יז טָאה

 דוד רעליפשיוש ןגנוי םעד טימ טַאהעג הנותח טָאה יז .עשרַאװ

 -עגסיורַא טָאה סגרעבדנַאז יד ןופ רעטכָאט עטייווצ יז... .םיובנריב

 -נערַאפ ןכָאנ ,עקַאט זיא יז ןוא ,ץנַאט םוצ ןטייקיעפ עסיורג ןזיוו !

 ןרָאװעג ,עשרַאוו ןיא ַאקצָאסיוו ַאטַאיטַאט ןופ לושצנַאט יד ןקיד

 ןיא -- ךָאנרעד ןוא ,סרעטַאעט עשיליופ יד ןיא ןיטסילָאס ַא

 ןטימ טַאהעג הנותח טָאה יז .ןלַאקָאל רעוװועשרַאוו עטסערג יד

 טימ קעװַא זיא ןוא ,רעברעפש רעלדיפ רעוועקָארק ןטנַאקַאב -

 ךורבסיוא ןרַאפ ץרוק .. .(ןַאריא) .עיסרעפ ןיא ןעמַאװצ טיא

 ףיוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג יז זיא גירק|-טלעוו ןטייווצ } םנופ)

 ןיא טּפַאכרַאפ יז טָאה גירק רעד .ןרעטלע עריא וצ אב א

 ןיא ןַאמ ריא וצ ןרָאפקירוצ טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה יז .עשרַאוװ

 : יןַארעהעט |

 טביירש עילימַאפ ריא ןוא .ז ןופ ףוס -ןשיגַארט םעד -ןגעו- ןוא .

 :"ןרעטש ענעשַָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ןבָאה סגרעבדנָאז יד ואוו ,זױה ןיא זיא המחלמ רעד תעב;

 18 ַאקסרעיָאטנעױוש ףיוא ,טְניוִוְועג-
 יז .סגרעבדנַאז יד ןופ הריד יד טכַאמעג בורח ןוא עבמָאב

 -סיוא םורַא ױזַא ןוא רעלעק ַא ןיא ןענופעג עלַא דָארג ךיז ןבָאה

 ןעגנַאגעג טכעלש רעייז ייז זיא ָאטעג ןיא .. .טיױט םעד ןטימעג

 רענידרַאפ עקיצנייא יד.. .קנַארק ןעוועג זיא גרעבדנַאז ַאישעצ

 רעד ףיוא טײלגַאב טָאה עכלעוו ,גרעבדנַאז ַאטור ןעוועג ןענעז

 ךיוא -- ןוא סעיזערּפמיא ענעדיישרַאפ ףיוא ןרָאיטקַא יד ָאנַאיּפ

 -שעגנָא ךיז טָאה גרעבדנַאז ַאישעצ... .רעטַאעט ןיא טליּפשעג

 זיא יז ןוא ָאטעג ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,םופיט טימ טקעט

 ןענייז יעיצקַא סגנולדיזסיואי רעטשרע רעד תעב .ןברָאטשעג

 ןוא גרעבדנַאז להשמ עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעווַא

 -- סגרעבדנַאז יד ןופ רעטכָאט עטיױוצ יד .םיובנריב דוד

 ןעמ ןוא ןרָאוװעג ןדנואווערַאפ לָאמַא טימ זיא -- רעברעפש

 יז טָאה תועמשמ .ןעמוקעגניהַא זיא יז ואוו טסואוועג טשינ טָאה

 -עג טָאה יז ןכלעוו ,סַאפ ןשידנעלסיוא ריא ףיא טימַאב ךיז

 ןענָאק ןוא עזיו עשישטייד ַא ןעמוקַאב וצ ,עיסרעפ ןופ טַאה

 דע ןוא ןדנואווערַאפ זיא ריא ךָאנ רוּפש רעדעי .ןרָאפקירוצ
 ןעמוקעגניהַא זיא יז ואוו טשינ ןעמ סײװ םויה

 טיירדעגסױרַא ךיז ןוא ןיילַא ןבילבעג זיא גרעבדנַאז ַאטור
 ."סעיצקַא עלַא; ןופ --

 קידנעייג ,דנַאטשפיוא ןרַאפ ץרוק זַא ,ווָאקרוט טלייצרעד רעטייוו :

 ףיױא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד ןופ בַאטש םוצ
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 -דניצ ַא ןלַאפעגניירַא..

 -עגנירַא זיא רע ןוא יירעסיש ַא ןכָארבעגסױא זיא ,54- ַאנשעל

 -רעטַאעט רעד םיא טָאה טרָאד .72 ַאנשעל ןופ רעיױט  ןיא ןפָאל

 ןיא גנַאגכרוד ןטקַאהעגסױרַא ְןזַא ףיוא ןזיװעגנָא ָאְבִיִר .רָאטקעריד

 ףיוא הריד:רעטרַאּפ ַא ןיא טקעריד טריפעג טָאה סָאװ ,רעיוט

 ,סווָאקרוט ,ענייז ןופ הריד יד ןעוועג לדָארג זיא סָאד ..67 עּפילָאװָאנ

 ַאטור ןפָארטעג רע טָאה טרָאד ןוא ,.סרעטסעווש עטכַארבעגמוא

 ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ טלייצרעד םיא טָאה סָאװ .,גרעבדנַאז

 -סיוא שירַא טוג ַא טַאהעג טָאה יז שטָאכ ןוא ,החּפשמ .רעצנַאג ריא

 יז טָאה ,ןגיוא עיולב עסיורג טימ לזעג ןסיררַאפ :ַא ,דנָאלב :ןעז

 ירַא רעד ףיוא ןגעלָאק עריא ןופ רעפטנע ןייק ןעמוקַאב טינ טרָאפ

 "וצ .ןעװעטַאר וצ ןיהַא טרָאד ךיז טייקכעלגעמ ַא ןגעוו טייז רעש
 -ידרערעטנוא רעד ןופ דניקנייפ ךלמ ןטעבעג .ווָאקרוט טָאה סנגרָאמ

 יד וצ גרעבדנַאז ַאטור ןקישרעביא .לָאז רע .וַא ,גנוגעווַאב רעש

 ןעוועג זיא סע ןוא טמיטשעגוצ טָאה רע .דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ

 -עגרעבירַא 1942 לירּפַא ןט19 םעד טלָאזעג טָאה יז זַא ,טיירגעגוצ

 "ורג רעטסטנעָאנ רעד טימ ןיירַא דלַאװ ןיא ָאטעג :ןופ ןרעוו טקיש

 דנַאטשפיוא רעד ןכַארבעגסיױא זיא גָאט ןבלעז םעד רעבָא ,5 .ןופ עּפ

 -רךַאפ זיא ריא ןופ רוּפש רעדעי ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ .רעד ןיא

 .ןעגנַאגעג ןרָא
 9 מ

 .,ייװצ ךנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , "ןרעטש טנעשַאלרַאפ , -- וָאקדוס סַאנָאי

 ,52:62 .זז

 ןועמש ,יקצַאלבַאז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1908 .בעגַו

 .טָאטשרָאפ ,לָאקָאטנַא ןיא 1908 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עטיל-שיליוּפ ,ענליוו ןופ

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .רעלָאטס-לבעמ
 ַא ןעזעג טָאה רע ואוו ,לוש-סקלָאפ ַא ןיא

 ױזַא םיא זיא'ס ןוא ,גנולעטשרָאפ-רעדניק
 ןסָאלשַאב טָאה רע זַא .ןלעפעג קרַאטש
 ןעוו ,רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ טגנידַאבמוא
 טָאה רע ןעוו רעבָא .ןסקַאװפיוא טעװ רע

 ,םליפ ַא ָאניק ַא ןיא ןעזרעד רעטעּפש

 זַא ;סולשַאב ןייז טרעדנעעג רע טָאה

 ענייז ןקירדסיוא ןביוהעגנָא טָאה רע .ףורַאב רעתמא ןייז זיא םליפ

 -כָאנ ןוא 'סעזָאּפ ענעדיישרַאפ לגיּפש םייב ןכַאמ ךרוד ןליפעג

 -ָאטָאפ ענעדיײישרַאפ ןכַאמ טזָאלעג ךיז רעטעּפש ןוא ןשינעמירק

 ,רעיפַארגָאיב ןייז .סעזַאּפ עקיוָאד יד ןיא סעמַאנפיוא עשיפַארג

 -עג טָאה רע .ןעגנילעג עקַאט םיא טגעלפ'ס , :טקרעמַאב רעכַאילב

 ,ןגיוא עיולב עסיורג רָאּפ ַא ,טכיזעג לופסקורדסיוא ןַא רעייז טַאה

 טעשטרַאטסעגסױרַא לסיב א פיל עטשרעטנוא יד ,זָאנ עכיילג ַא

 ןקיש ןביוהעגנָא רע טָאה רעטעּפש .רָאה ענירּפושט עסיורג ַא ןוא

 ַא קידנכוז ,ןלַאנרושז-םליפ ענעדיישרַאפ ןיא סעיפַארגָאטָאפ ענייז

 ןעוו .עידוטס-םליפ ַא ןיא ןעמוקוצניירַא םורַא יױזַא טייקכעלגעמ

 רעשיפַארגָאטָאפ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא 1928 ןיא ז א ענליוו ןיא

 .?יקצַאלבַאז ןועמש ןעוועג עטנכייצעגסיוא יד ןשיווצ זיא ,סרוקנָאק

 ךיז טָאטשרַאװ סרעטָאפ ןיא רע טָאה ןרָאי עטסירפ יד ןופ ןיוש

 -עגסיוא ךיז רע טָאה גנוי רָאג ןוא.געז ןוא לבוה טימ "טליּפשעג ,

 עמערָא לייטנטסרעמ ןעוועג ןענייז םירבח ענייז .ְךַאפ סָאד טנרעל

 ןיא ןליּפש ןָא רע טבייה קיטייצכיילג .רעדניקד רעטעברַא עכעלטסירק

 טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא ,ןזײרק-ןרָאטַאמַא עשידיי- ענעדיישרַאפ
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 ןופ ןָאטיסטעל
 אמט -ט-יושס טי

 ;סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןלָאר עניילק ןליּפש וצ םיא טגנילעג

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא 1933 ןיא ךיז רע טקילײטַאב ױזַא
 םהרבא ןיא ךָאנרעד ,'רעטַאעט-סקלָאפ' רענליוו ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 רע ןוא ,'ףרָאדנעלעה ןָאפ לַארענעג  ןופ גנוריפפיוא סיקסווערָאמ

 רעבָא ,עשרַאװ ןיא עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש וצ ןעמונעגטימ טרעוו

 -סווערָאמ טימ םורַא רֶע טרָאפ .לבמַאסנַא רעד ךיז טלַאפעצ טרָאד

 ןופ 'טפור ןבעל סָאד' עסעיּפ רעד טימ ץניװָארּפ רעד רעביא ןיק
 טרעק רע ןוא ךיז טלַאפעצ עּפורט יד ךיוא רָאנ ,יקסווָאקרעצָאלעב

 ןייק רע טרָאפ ,טייצ עסיוועג ַא ןייזּפָא ןכָאנ .ענליוו ןיא קירוצ ךיז

 רעד ןיא ןעגנירדניירַא טוװאורּפ רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןוא עיגלעב

 םיא ךיז טיג סעטערקנַאק ןייק רעבָא ,סעבָארּפ טכַאמ ,טלעוו-םליפ

 טרָאפ ,סעּפורט עשידיי עקיטרָאד יד טימ רע טליּפש ,ןייא טשיג

 -ידיי ןקיטרָאה- ןיא זייֵרַא םיא ןעמ טיצ ָאד .ןָאדנָאל ןייק םיבורק וצ

 ןוא רַאוטרעּפער םוצ ןסַאּפוצ טינ ךיז ןָאק רע רעבָא ,רעטַאעט ןש

 ןופ טינ טָאה רעטַאעט ןופ עיצקעריד יד ךיוא .ןליּפש ןופ ןפוא

 ןָאק ןוא ןעגניז טשינ ךעק רע .לייוו ,תחנ ןייֵק 'רעלָארטסַאג רענליוו'

 וצ --- ךַאפ ןייז וצ רעביא .ז טייג ,םלוע םעד 'ןריר' טשינ ללכב

 ,הסנרּפ ןייק ןופרעד טשינ טָאה רע יו ױזַא רעבָא ,ײרעלַאטסילבעמ

 ענעדיישרַאפ ןיא רע טליּפש ָאד .ענליוו ןייק קירוצ ךיז רע טרעק

 ןופ ןעגנוריפפיוא סנייטש סקעלַא ןיא :ןלָאר-ןדָאזיּפע סרעטַאעט

 .וואקניוואס' ןיא ןוא ,'תמ רעקידעבעל' סיָאטסלָאט

 ףוס ןשיגַארט ןוא טייקיטעטר עניב רעקידרעטייוו ןייז ןגעוו

 :רעכאילב .ש טביירש

 רע טרעוװ ,המחלמ רעד ןופ ךָארבסױא ןטימ ,1939 ןיא;

 -רַאפ טרעוו רע ואוו ,טנָארפ ןפיוא טקישעגקעוװַא ןוא ט'יזיליבָאמ

 טייצ רעד ןיא ענליו ןייק קירוצ רע טמוק טנָארפ ןופ .טעדנואוו

 -ַאב ,רעניווטיל יד ןופ טייצ רעד ןיא .ןטעיווָאס עטשרע יד ןופ

 עכלעוו ,יתימלושי גנולעטשרָאּפ רעד ןיא יקצָאלבַאז ךיז טקיליײט

 ,רעטַאעטרָאטעג ןקיטנייה ןופ עדייבעג רעד ןיא טליּפשעג טרעוו !

 -רָאּפ רעד ןיא טליּפש רע .לַאז-טָאטש רעניילק רעקידרעירפ !

 ןיא דילגטימ ַא רע זיא רעטעּפש .יחונמי ןופ לָאר יד גנולעטש |

 -עגניירַא רע טרעוו רעטַאעט-הכולמ ןופ ןײטשטנַא ןטימ .יוואטקייו |

 גלָאפרעד ןסיֹורג ַא .לעטשנעמַאװצ ןשירעליּפשיוש ןיא טנכער |

 סלעינַאד ןיא ײקסווָאלוגָאבי לָאר רעד ןיא רעטַאעט ןיא רע טָאה

 -רעביא ןייז טימ ייס ,ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןייז טימ ייס ,יטילויי |

 יד ףױא ייס קורדנייא ןקרַאטש ַא רע טכַאמ ליפש ןקידנגייצ -

 רעשירַאגנוא רעד ןיא ךיוא .םלוע ןפיוא ייס רעליּפשיוש םירבח

 יד ןפַאש וצ ןעגנולעג סרעדנוזַאב םיא זיא 'ןוז ןיימי עסעיפ

 טָאה המחלמ עטצעל יד .רעטעברַא ןוטַאריפסנָאק ןופ לָאר

 .יקצָאלבַאז ןועמש ןופ ןגלָאּפרעד עקידרעטייוו עלַא ןסירעגרעביא

 ךיז רע טָאה ,ענליוו ןייק ןשטייד יד ןופ שרַאמנירַא ןכָאנ
 -טשרע ןוא ביוו ןייז ןצישַאב וצ םייה רעד ןיא טרַאּפשרַאּפ
 ףיוא) בוטש- -ןיא .םיא וצ ןענייז 1941 ילוי ןיא .דניק ןרױבעג
 .ןעמונעגוצ סיא ןוא ןעמוקעג טרעּפַאכ (13 סַאג -- ןפעטס סיורג

 ןטצעל ַא ןוא בייוו ןייז טימ ןענעגעזעג טלָאזועג ךיז טָאה רע ןעוו !
 -רעדרעמ ַא ףיוא םיא ייז ןבָאה ,דניק ןקירָאי-ןייא ןייז ןבעג שוק

 | .ײ...טריפעגקעווַא ןוא ןגָאלשעצ ןפוא ןכעל

 .6366 .וז ,1962 ,קרָאי וינ ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא -ןַײא , -- רעכַאילב .ש
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 רעטַאע ט ןשידיפ

 .רד .בקעי .יקסדָאגיױװ
 ןסיצַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 6 לירּפַא 3 .בעג}

 ,קסױרבָאב ןיא 1856 לירַּפַא 3 ןריובעג

 -ַאב ַא ןיא ,דנַאלסור-סייוו .בוג רעקסנימ |

 גנערטש ַא ןעמוקַאב .החּפשמ רעשיטַאבעל

 -געמ ןופ .גנויצרעד עשידיסח-עזעיגילער

 -סיוא ךיז גנוצעזרעביא-ך"נת סנָאסלעד
 ,טקַאדידָאטױא סלַא ןוא ,שטייד טנרעלעג

 העּפשה רעד רעטנוא ןוא ,שיסור ךיוא
 ַארעטילהלכשה רעשיערבעה רעד ןופ

 ןט5 ןיִא ןעמוקעגנָא ;רָאא 14 וצ ,רוס

 ןיא עיִזַאנְמיִג רעשיסַאלק רעד ןופ סַאלק
 טימ טקידנערַאפ רע עכלעוו ,לָאּפמַאירַאמ

 רעד ןיא ךָאנרעד טרידוטש ןוא ,לַאדעמ ַא

 ןקידנע ןכָאנ .גרוברעטעּפ ןיא עימעדַאקַא רעשיגרוריכ- שיניצידעמ

 טניז ןוא ןיוו ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז ,1882 ןיא עימעדַאקַא יד

 ןופ ןיוש ןבָאה ןרעטלע ענייז ואוו ,ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז 23

 סלַא טקיטפעשַאב טרָאד ךיז טָאה רעטָאפ רעד ןוא ,טניווװעג רעירפ

 : - .רעטילימ ןרַאפ טנַארעוװיל

 ַא וצ טנעָאנ ןענַאטשעג טנעדוטס סלַא ךָאנ -- ךעלטפַאשלעזעג

 ענליוו ןיא רעטעּפש .טריטסערַא ןעוועג .ןוא לזיירק רענָאיצולָאװער

 רעד ייב .תולהק רענליו עלַא ןופ םוידיזערּפ ןיא קיטעט ןעוועג

 ײטרַאֿפ עשיטַארקָאמעדילענַאיצוטיטסנָאק רעד ןופ .גנוײטשטנַא

 ךיז ךָאנרעד רעבָא ,דילגטימ רעקיטעט ַא רעריא ןרָאװעג ,(ןטעדַאק)

 ןיא טלקיװטנָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד טניז .ןגיוצעגקירוצ

 ןיא .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג עוויסנעטניא-קרַאטש ַא ענליוו

 ןייז רַאפ טכַאמ רעשטייד רעד ןופ ןרָאװשג טריטסערַא 1917 ץרעמ

 ףיוא עיצובירטנָאק רעטלעטשרַאפ רעד ןגעק טירטסױרַא ןפרַאש

 ןשטייד ןיא ןרָאװעג טרינרעטניא ןוא גנורעקלעפַאב רענליוו רעד

 ןיא 1918 לירּפַא ןיא ןעמוקעגקירוצ .קסרעשט רעגַאל-ןעגנַאפעג

 ןעוועג ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטָארטעגעירַא ,ענליוו

 -סיוא 1922 ןיא ,גנוריגער רעשיווטיל רעטשרע רעד ןיא רעטסינימ

 ןשילױּפ ןיא טַאטוּפעד סלַא טנגעג רענליוו ןופ ןרָאװעג ןבילקעג

 -ןטערטפיוא ,עיסימָאק:-סגנודליב רעד ןיא קיטעט זיא רֶע ואוו ,םייס

 .רד ףָאנ ןלוש עשיערבעה ןוא עשידיי יד ןופ טכער יד רַאפ קיז

 ןופ רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא --- עיצַאנגיזער סדַאבַאש
 .ענליוו ןיא הלהק רעשיטַארקָאמעד רעשידיי רעד

 רעביא שטייד ןיֹא ןוא שיסור ןיא רעירפ ,טכעלטנפערַאפ טָאה .וו

 רעגַאל-ןעגנַאפעג ןשטייד ןיא .ןעלקיטרַא-ךַאּפ עכעלטפַאשנסיוו 0

 -קיטרַא לָאצ עסיורג ַא טכעלטנפערַאפ ןוא שידיי ןביירש ןביוהעגנָא

 "סקנּפ , ןיא טעברַאעגטימ ,ןלױּפ ןיא קיטילָאּפ רעשידיי ןגעוו ןעל

 ןיא, רעכיב יד ןבעגעגסױרַא םרָאפ-ךוב ןיא ןוא (ןעזייר .ז"דער)

 ,(1931) "ןויטבמס ןיא , (1927) ?םונהיג ןיא , ,(1926) "םערוטש

 עשידיי יד , גנוטייצ יד ןריטקַאדער ןפלָאהעג ןוא טריטקַאדער

 -20 ,ענליו) "טַאלבגָאט רענליוו , ןוא ,(1919 ,ענליוו) "גנוטייצ

 -עג .ג ךיז טָאה ,ענליוו טצעזַאב טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו (9

 יד ןכַאמרַאֿפ טשינ לָאז טכַאמטַאר יד זַא ,ןענילַאטס וצ טעדנעוו
 ןופ ןטנעגעג .עטצעזַאב-יינ יד ןיא ןלוׂש - עשיערבעה ןוא עשידיי

 | - .עטיל .ןוא ןליוּפ

 רענליוו רעד ןופ רעציטשז טּפיױה| יד ןופ רענייא ןעוועג זיא וו |

 -רָאפ ןוא רעדנירג רעד ךָאנרעד ,טירש עטשרע עריא תעב 'עּפורט

 יע
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 םישודדס
 ,יייי-יד ריש

 -לעוו ,ענליוו ןיא "טפַאשלעזעג רעטַאעט רעשידי' רעד ןופ רעציז

 טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .עּפורט ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה עכ

 רעד ןגעװ לקיטרַא ןייז .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ליפ

 'נ ,ענליוו ,"גנוטייצ עשידיי,) .טפַאשלעזעג , רעד ןופ גנודנירג

 ןמלז ןוא םיא ןשיווצ עיסוקסיד ַא ןפורעגסיױרַא טָאה (1919 ,3

 .רעטַאעט ןופ קידָאטעמ רעד ןגעוװ גייווצרעבליז

 :טבירש .ןרעטש ענעשָאלרַאפ, ךוב ןייז זיא ווָאקרוט סָאנָאי

 ןבעל ןייז טָאה סָאװ ,טרָאוװ ןופ ןיז ןטסנעש ןיא גיהנמ ַא;

 -רַאפ ענײמעגלַא ענייז עלַא ןשיווצ .ללכה תבוטל ןבעגעגקעווַא

 -ַאב ןייז ןעמונרַאפ טרָא בושח ַא רָאג טָאה ןעגנוריסערעטניא

 רעשיטַאנַאפ ַא שממ ןעוועג זיא רע .רעטַאעט ןשידיי סוצ גנויצ

 -עג זיא גנויצַאב עקיזָאד יד .רעטַאעט ןרעסעב סנופ רעגנעהִנַא

 ;םישעמ ןיא רָאנ ,רעטרעוו ןיא רָאנ טשינ קורדסיוא םוצ ןעמוק

 סענייא ןופ גנוײטשטנָא רעד וצ טריפרעד ןבָאה סָאװ ,םישעמ

 .טגָאמרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ,סרעטַאעט עשידיי עטסעב יד ןופ

 -טלעו רעטשרע רעד ןיא עיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד תעב

 -ליוו ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ווטַאיציניא ןייז טול זיא המחלמ

 םנופ טניירפ, ניא טפַאשלעזעג רעטַאעט עשידיי עטשרע יד ענ

 עכלעזַא טריפורג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו םורַא ,ײרעטַאעט ןשידיי

 .רד יו ,תוחכ עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק עשידיי ענעעזעגנָא

 םייח .רד ןופ רעדורב ַא) יקסווָאלטישז לאכימ .רד ,דַאבַאש חמצ

 ,ןעזייר ןמלז ,שטיווָאמַארבַא ששריה ,ןיקלע לדנעמ ,(יקסווָאלטישז

 ,רוע לאכימ ,לעגרוט סירָאב ,סעפַאר .י .רד ,ןיקצעלק סירָאב

 -ַאב זיא יקסדָאגיױװ בקעי .רד .איא שטיווָאנָארַא .י ,ץַאמ שריה

 .טפַאעלעזעג רעקיזָאד רעד ןופ רעציזרָאּפ סלַא ןרָאװעג טמיטש

 יד ןענַאטשטנא זיא טּפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד עקַאט קנַאד ַא

 -ןיירַא טָאה סָאװ ,יעפורט רענליווי ענערָאזװעג טמירַאב-רעטעפשש

 .טינ טמיטש סָאד| רעטַאעט ןשידיי ןיא חסונ סעיינ ַא טכַארבעג

 יד תעב ,1919 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יטפַאשלעזעגי יד

 ןליּפש ןבױהעגנָא ןיוע טָאה "אדאפ, ניא יעּפפוט רענליווי

 ײ,(1916 רָאורבעפ 18 סעד

 ;וָאקרוט סָאנָאי טביירש רעטייוו

 .רד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יִד טַאהעג בָאה ךיא;

 טרעהעג טלָאמעד טָאה ענליוו .1920 רָאי ןיא יקסדָאגיװ בקעי

 רעד ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא .הכולמ רעשיווטיל רעד וצ

 ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ .ַאקסנימַאק לחו רתסא ןופ עפורט

 .ענליוו ןייק ןעמוק וצ טימַאב ךיז ןוא (דנַאלסור-סיױו) קסנימ

 ,רעגריב עשיליױוּפ סלַא ,רעבָא זדנוא טָאה טכַאמ עשיווטיל יד

 .ענליוו ןייק ןעמוק וצ שינבױלרעד ןייק ןבעג טלָאװעג טשינ

 ןּפלַא ריא וצ ןבירשעג םעד ןגעװ טַאה ַאקסנימַאק להר רתסא

 -ןנעג ךיילג ךיז טָאה רע ,יקסדָאגיװ .רד רערערַאפ ןוא טניירפ

 וצ זיא טנַאדנעמָאק-ייצילָאּפ רענליוו רעד .טעברַא רעד וצ ןעמ

 רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןעוועג טייצ רענעי

 עּפורט רעזדנוא ןפלָאהעגטימ ךיוא טָאה רעכלעוו ,יקסווָאזָאר רעוט

 רד ןוא ,טרעױדעג טשינ גנַאל טָאהיס .ענליוו ןייק ןעמוק וצ

 (עינביולרעד עלעיציפַא ןַא טקישעגוצ זדנוא טָאה יקסדָאגיװ

 -וײרַא טכעלגעמרעד זדנוא טָאה סָאװ ,טכַאמ רעשיווטיל רעד ןופ
 .ענליוו ןייק ןעמוקוצ

 ןעועג ברקמ קרַאטש ענליֹוו ןיא זדנוא טָאה יקסדָאגיװ .רד

 ךס ַא ,ןעוועג זיא רעגיײיטשש ןייז יו ,ןזױועגסױרַא זדנוא ןוא
 3 וצ חור-תחנ רעסירג ַא ןעועג תמאב זיא סע .טײקמערָאװ

 -עג סיורפ רעביל ןייז ןוא ןייז ןיא ,זיוה ןייז ןיא ןעגנעוברַאפ
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 זה ךעלטנײרפטסַאג ןוא ןפָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טפַאשלעז
 .רד .טקרַאטשעג ןוא טקיטומרעד סױרַא זיא ןעמ ןכלעוו ןופ
 עכלעוו ,רעטכָאט ןייז ןגעוו טדערעג ץלָאטש טימ טָאה יקסדָאגיװ
 עשיסור ענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא יז .עווקסָאמ ןיא טבעלעג טָאה
 טָאה רע .רעטַאעט-רעדניק ַא ןופ ןירעריפנָא ןוא ןיגרוטַאמַארז
 -רַא ריא ןופ טכורפ יד ןעז טשינ ןָאק רע סָאװ ,טרעױדַאב רָאנ
 יקסדָאגיװ .רד .ןעזעג טינ לָאמנייק רעמ ןיוש יז טָאה רע .טעב
 .רעטַאעט ןשידיי ןגעװו ןבירשעג ךס ַא רעיײז טָאה

 קרַאטש טלעוו-רעטַאעט יד ךיז טָאה ןעלקיטרַא ענייז טימ
 .טנכערעג

 עשישטייד עקיטשרוד-טולב יד ןבָאה 1941 ילוי ןט22 םעד
 עטסנעעזעגנָא יד ןשיװצ .עטיליד םילשורי ןעמונרַאפ סעדרָאה
 -סיוא זיא רעוט-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי רענליוו
 טָאה יקסדָאגױו בקעי .רֹד .יטַארךעדויי ַא ןרָאװעג ןבילקעג
 ,רעטלע ןכיוה ןייז ףױא טקוקעג טשינ ,רע ךיוא זַא ,ןטלַאהעג
 רע .טמַא ןלופתוירחא סעד ןעמענוצנָא ןגָאזּפָא טשינ ךיז רָאט
 ."טעמתחעג לרוג ןייז זיא טציא זַא ,טסואוועג רעכיז טָאה

 יַאק .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו

 :יקסניגרעשט

 ןטבילַאב סעד ןפָארטעג טָאה עיצַאּפוקֶָא עשיטסירעלטיה ידי

 ,ןטכַאוושעגּפָא ןוא (רָאי רעט86) ןטלַא ןא ןיוש רעוט-ללכ רענליוו

 עכלעזַא זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש טנָאקעג טשינ טָאה רע

 רעשיטסירעלטיה רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיױש ,תוחיצר

 קעװַא זיא רע .ןרעװ טרירעלָאט ךעלטכער ןקָאז ,עיצַאפוקָא

 ןוא ןַאמיױנ םינינע-ןדיי רַאפ טנערעפער ןקיזטסלָאמעד םוצ

 טָאה רע .ריקליוו ןכעלרעדרעמ ןגעק ןעלטימ ןעמעננָא טרעדָאפעג

 ריאַא .סעטַאל ןגָארט וצ גנונדרָארַאפ רעד ןגעק טריטסעטָארפ

 טדערעג קיטומ טָאה -- ןטָארסױא שיזיפ רָאנ טשינ זדנוא טליוו |

 ,ךייא זיא קיניװו .שילַארָאמ ךיוא רָאנ -- רָאטקָאד רעטלַא רעד
 ךָאנ ריא טליוו ,טסורב ןפיוא עטַאל יד ןגָארט ןלעוו רימ זַא
 "..רעבָא ..עציילפ רעד ףױא סע ןגָארט וצ ןקירדינרעד זדנוא
 ןוא שיט ןיא טסיופ ןטימ ןָאטעג ץעז ַא טָאה ץירּפ רעגנוי רעד
 ."דיששז ןקיצומש ןטלַא סעד ,םיא ןבײרטסױרַא  ןעירשעצ ךיז

 םעד .טומ ןייז טסָאקעג רעייט לָאמסָאד טָאה רעטקָאד םעד
 ַא ןיא (1917 ןיא) ןסעזעג ןיוש יקסדָאגיװ .רד זיא לָאמ ןטשרע
 רעדיו ןשטייד יד םיא ןבָאה טציא .דנַאלשטייד ןיא הסיפת
 ןסירעגניירַא ךיז ןבָאהיס .ענליוו ןיא הסיפת ַא ןיא טצעזעגניירַא
 םיא ןוא (לסעג רעגיצנַאד ףיוא) ןטנַאיצילָאּפ טכַאנייב םיא וצ
 יקסדָאגױו .ךד טָאה ,"ףןייג טינ לעוו ךיא  .ָאטנָא ךיז ןסייהעג
 ןגָאלשעצ ,םיא ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה ייז .ןפורעגסיוא
 -קעווַא םיא ןוא סַאג ןפיוא ןגָארטעגסױרַא טנעה יד ףיוא םיא ןוא
 רעינעשזניא רעד .סעקשיקול ףיא הסיפת רעד ןיא טריפעג
 -טדָאגיױו .רד טימ עלעצ ןייא ןיא ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ײזַאק ןד
 ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ,סױרַא הסיפת ןופ ךָאנרעד זיא ןוא ןיק
 קיטומ ןוא ץלָאטש ךעלנייוועגרעסיוא ךיז טָאה יקסדָאגיװ .רד זַא
 עקירביא יד טומ ןייז טימ טקעטשעגנָא ןוא עלעצ ןיא ןטלַאהעג
 רָאטקָאד ןייק .קנַארק רעיי ןיֹוש ןעוועג זיא רע .ןטנַאטסערַא
 רענרענײטש רעד ןיא ןפורעג טינ רעבָא ןעמ טָאה סיא וצ
 ץענ ןייז טימ טליפעג סרעדנוזַאב טטברַאה רעד ךיו טָאה עלעצ
 -עג טָאה -- ײמַאק טלייצרעד -- זדנוא ןופ רעדעי .טלעק ןוא
 ןקנַארק םעד ןקעדוצ ןוא ןעמענּפָארַא םידגב יד ךיז ןופ טלָאװ
 ,טגָאזעגּפַא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רָאטקַאד רעד רעבָא ,רָאטקָאד
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 -- ןדיי ,ןבעלרעביא ייז ןרימ , ןקיורמואַאב טינ ךיז ןטעבעג ןוא

 טבעלעגרעביא ןיױש ןבָאה רימ -- טסיירטעג ןעמעלַא רע טָאה

 ןבָאה ?עצ ןיא ןטנַאטסערַא יד ."עטכישעג רעזדנוא ןיא סניזזַא

 -ָאפ ףיוא ןרָאוװעג טריפעגקעווַא ןענייז עלַא ןטיבעג רדסכ ךיז

 טזַאלעג ןעמ טָאה .רד םעד .ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז עיינ .רַאנ

 .ןרעטַאמ וצ ךיז לעיצעּפס הסיפת ןיא

 רעוט-ללכ רעטבילַאב רעטלַא רעד טָאה ןעיױו עסיורג ןיא

 םענרענייטש סעד ףױא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא יקסדָאגיוװ .רד

 .הסיפת רעקשיקול רעד ןופ עלעצ ַא ןיא ליד

 ןיא ןעװעג זיא ,ַאנוָאנָאימעס ַאנעלעי ,יורּפ סיקסדָאגיװ

 טימ .טָאר ןדיי ןופ גנוציטשרעטנוא ןעמוקַאב טָאה ןוא ָאטעג

 .עקנילבערט ףיױא ןרָאװעג טקישעגקעװַא -- עיצַאדיווקיל רעד

 טָאה ,ןיטשורב .א ןירעבײרש עשיטעיווָאס יד ,רעטכָאט רעייז

 וצ ןעמוקעג זיא יז ואוו ,ענליוו ןופ ןריאוקַאווע וצ ןזיווַאב ךיז

 ."טבעל יז ןרעטלע עריא וצ עווקסָאמ ןופ טסַאג

 .ג ױזַא יװ ןפוא םעד ןגעוו ןטייהלצנייא עטנַאסערעטניא רָאג

 ןרעוו ,טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד רעטנוא טבעלעג ןבָאה יורפ ןייז ןוא

 :"ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , סקורק .ה ןיא ןבעגעגנָא

 ןדַאלעגנייא טשינ ןויכב ןַאד זיא יקסדָאגיו (בקעי .רדנג

 -רעיײטשרָאּפ-דיי יד ענליוו ןיא ןלעטשפיונוצ םייב|} ןרָאוװעג

 רע לייװ ,רַאפרעד |יןטַארנדיא ענעפורעג-ױזַא יד ,טּפַאש

 טעטימָאק-רעלטיה-יטנַא רענליוו ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא

 רעבָא} ..."ןָאזרעּפ ןייז ןריסרָאּפ וצ ארומ ַא ןעוועג זיא סע ןוא

 ,לעפַאב ַא ןרָאװעג ןטלַאהרעד 1941 ילוי 24 סעד זיאיס ןעוו

 24 ףיױא ןרעװו טרעסערגרַאפ 10 ןופ ףרַאד טַארנדי רעד זַא

 טמוק 1941 טסוגױא ןיא .|ןגיוצעגוצ ָאי ןיוש .ג טרעוו ,ָאזרעּפ

 רָאנ ןײטסשַאב לָאז טַארנדיי רעד זַא ,גנונדרָארַאפ ַא ןָא רעדיוװ

 ןטַאדידנַאק 5 יד ןשיווצ טלייױועג טרעוו .ג ןוא ,ןָאזרעּפ 10 ןופ

 רענליוו יד זַא ,גנונדרָארַאפ יד ןבעגעגסױרַא טרעוו לייוורעד }

 עטוערע יד ביוא ןוא עיצובירטנָאק-טלעג ַא ןבעג ןפרַאד ןדיי

 ,ירפ רעד ןיא 9 זיב ןרעוו טלעטשעגוצ טינ ןלעוו לבור ןָאילימ 2

 רעד ןיא 10 ןעמוק ןלעוו סָאװ ,טַארנדיי ןופ רעייטשרָאפ יד ןלעוו

 -רעד יד ןופ סרעפרעק עטױט יד ןעמענרעביא ןפרַאד ,ירפ

 ָטַארנדיי ןיא ןעמוקעג ןענייז ןטַאגעלעד יד רָאנ יו ..|{ענעסָאש

 ןַא ןרָאװעג גנומיטש יד זיא ,טגנַאלרַאּפ ןעמ סָאװ ןדלָאמעג ןוא

 ךס ַא .טנווָא ןיא 6 זיב רָאנ ןייג ןעמ ןָאק טָאטש ןיא ;עקידהמיא

 זיב ןעמ טפַאש ױזַא יו ןסָאלשעג ללכב ןדיי רַאפ ןענייז ןסַאג

 בייה ַא טָאה יקסדָאגיװ .רד רעטלַא רעד ?עמוס ַאזַא ירפ ןגרָאמ

 טייצ יד טשינ זיא טציא זַא ,גירשעג ןוא גנומיטש יד ןָאטעג

 טלעג עצנַאג סָאד|.. ןעלמַאז ןעמענ ףרַאד ןעמ ,שואי ףױא

 לפיוו ןרערומ וצ טגָארט ןעמ .ןרעוו ןפַאשעג טנָאקעג טשינ טָאה

 טלעג עצנַאג סָאד זומ 1 זיב זַא ,טרעדָאפ רע .טלמַאזעג טָאה ןעמ

 ..{ןוא דלַאב ןעמוק טַארנדיי ןופ רעדילגטימ עלַא .ןרעוו טכַארבעג

 ןַאמשיפ) 2 טלעפעג ןבָאה טַארנדיי ןופ רעדילגטימ 24 יד ןופ

 .רעטסטלע רעד ָאד זיא סע רעוװ ןסיוו ליו רערומ ,(ץַאק ןוא

 ןטױל ןטסטלע ןפיוא ךיז טגערפ רע זַא .טניימ יקסדָאגיױו .רד

 טייהנגעלעג רעד ייב טעב רע .ךיז ףױא טזייוו רע ןוא ,רעטלע

 געט 10 ףיױא טלעג ןעלמַאז ןופ טייצ יד ןריגנַאלָארּפ לָאז ןעמ

 טימ ,ןטייקירעוצט ענענַארַאפ טימ ןריױװיטַָאמ סע טוואורפ ןוא

 -קיררעפ, ףןָאטעג םורב ַא ןַאד טָאה רערומ .איא טײקמערָא

 תבש טנכייצרַאפ| ..ײ!ןרעוװו ןפַאשעג ףכית זומ סָאד !רעטלַא רעט

 .טריטסערַא זיא יקסדָאגױו בקעי .רד |1941 טסוגױא 30 סעד
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 רעטַאע סט ןשידיי ןופ ןַאקיפלעל

 5 םעד| ..ןכעלדנעטשרַאּפ ַא טכַאמעג ָאד טָאה העידי עקיזָאד יד
 רעד| רע טָאה רעטייו . {טנכייצרַאפ זיא 1941 רעבמעטפעס
 ןעגנוימַאב עסיורג טכַאמ רע זַא ,טרעלקרעד {רעטסיימרעגריב
 זַא ןטַאטלוזער ןָא רעדייל ,יקסדָאגיװ .רד םעד ןעײרפַאב ןגעוו
 עסירג ןופרעד טָאה רע ןוא םעד ןגעו טציא ךיױא טוט רע
 רעבמעצעד 31 םעד| .זָאלפליה זיא רע ...ןטייקכעלמענעגנָאמוא
 רעד רַאּש ןופ טַארנדיי ןקילָאמַא ןופ רעציזרָאפ רעד. (1
 .ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא (יקסדָאגױו בקעי .רדנ ַאטעג

 ןעמענוצסױרַא םיא ןעגנוימַאב עלַא .רעטלע ןפיט ןייז ץָארט
 ,הנקז ַא ,ףרפ יד ןטַאטלוזער עטסדנימ יד ןבעגעג טינ ןבָאה
 טפעלשרַאֿפ זיא יז ןעוו .זָאלפליה ןוא סָאזנייא ןבילברַאפ זיא
 עפורג יד ןעוועג סחרמ ריא ףיוא ךיז ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג
 טציא .לָאטיפש ןשידיי ןיא ףױא ןיא ןטלַאה יז ןוא םירױטקָאד
 םיוק ריא טָאה טַארנדיי רעד .עציטשש ךָאנ ןעמוקעגנָא יז זיא
 .."ףןייש ןזָארי ַא טימ טגרָאזַאב סנטצעל

 ;11942 רעבמעווָאנ 18 םעד טנכיײצרַאפ}
 קירביא זיא ענליוו רַאּפ ןעוועג זיא יקסדָאגױוװ .רד רעװ .

 טפעלשרַאפ זיא יקסדָאגיו .רד סָאװרַאפ .גנושטייטסיוא ןַא
 -ייק .טנַאמרעד לָאמניײא טינ ןיױש רימ ןבָאה ענליוו ןופ ןרָאװעג
 זיא ָאד זַא ,רעוו ךיז טנָאמרעד ןעוו ןטלעז .רעיונעג ,רעבָא רענ
 םוש ןָא ןוא טגלע זיא יז ןוא רעטלע ןפיט ןיא יורפ ַא ןבילברַאפ
 ןָא טָארנדיי רעד ךיז טָאה ימ רערעווש ןוא רעגנַאל ךָאנ .ףליה
 ףױא .קָאיַאּפ לטרעפ ַא טימ ןקנָאשַאב ריא ןוא טנָאמרעד ריא
 -עג טינ זיא רענליוו עלַא ןופ !ריא ןגעוו ןעמ טכַארט ליפיזזַא
 -רַאפ זיא יורפ יד ;רימ ..וצ יוו ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ ןעוו
 זַא ,רָאטקָאד ַא רימ טזיױוַאב טָא ןוא ןזָאלרַאפ זיא יז ,טמַאזנייא
 ןוא סַאג ןיא ןקישסױרַא יז לױו יקסדָאגיװ .רד ןופ רעגיז םעד
 רע טדנעוו -- ןטעב ךייא ןלעוװ רימ ,אברדא, .ןפיוקרַאפ םיא
 -פיוא סעײע ןענָאק ָאד טעוו ריא זַא ןביילג רימ -- רימ וצ ךיז
 םעד ןזָאל וצ ענליוו רַאפ הּפרח ַא -- רע טגָאז -- זיא סע ,ָאט
 טַארנדיי רעד זַא ,ןדָאש טינרָאג טעוו סע .ןירַא סַאג ןיא רעגייז
 ןייק ןבָאה טינ עקשטיטלַא יד לָאז ןוא ןפיוקּפָא רעגייז םעד לָאו
 .ןריסערעטניארַאפ וצ ךיז ךַאז רעד טימ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ײרעצ
 ריא עקַאט זיא רעגייז רעד זַא ,ױרפ רעד ןופ ווירב ַא ןטעבעג
 ךירפ .{טַארנדי ןופ דילגטימ ַא| ןדירפ וצ קעװַא ןוא סוטנגייא
 רעייז ףױא ךיא טרַאװ טציא ןוא טכערעג ןבעגעג רימ טָאה
 גנוקרעמַאב} .טרעוו ..םיא רַאפ זיא רעגייז רעד סָאװ ,עיזיצעד
 -רעשטַאק) וויכרַא-או"י ןיא; :"ךובגָאט, ןופ רָאטקַאדער ןפ
 -קנַאד רעד ָאד זיא (591 'מונ ,עיצקעלָאק-רעוועקצוס-יקסניג
 ,לבור 2,000 יד רַאפ טַארנדיי םוצ יקסדָאגיװ יורפ ןופ וורב
 ."|רעגייז סנַאמ ריא רַאפ ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ

 ןוא עכָאּפע רעבלעז רעד ןגעוו ךיוא טביירש רעוועקצוס .א

 :סעיצַאמרָאפניא ערעדנַא טגנערב
 ןעו .ןעגנַאגעג סָאװ םיוק ,קנַארק ןעוועג ןיוש זיא רעג

 רעד רעביא דרָאמ רעייז ןבױהעגנָא ןבָאה רעבָאה-טכַאמ עיינ יד
 -נעמ רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןענייז ,גנורעקלעפַאב רעשידיי
 ַא טבױרעגקעװַא ןעמ טָאה םעד ייב .ןיקסדָאגיױװ וצ ןּפָאלעג ןשט
 יז ,ןפלעה ייז ,לָאמ עלַא יװ ,רע לָאז ןעטַאט ַא םעד ייב ,ןח
 . .ןעוועטַאר

 ,טעב ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יקסדָאגיװ רעקנַארק רעד
 עטײנעגנָא-טשרָאקָא יד טימ רעדיילק עצראווש ענייז ןָאטעגנָא
 רַאפ טנערעפער םוצ קעוװַא זיא ןוא ןקעטש ַא ןעמונעג ,סעטַאל
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 טסימרוטש רעד .תורזג יד ןעײרשוצּפָא רערומ םינינע עשידיי

 ףיוא ןטרַאוו ןסיהעג .זָאלעגנײרַא טינ םיא טָאה רימ רעד יב

 רעד .רערומ ןעמוקעגסיױרַא זיא םורָא העש ַא ןיא .פערט יד

 זיא רע רעוו טלעטשעגרָאפ ךיז ,רעטנענ ןעגנַאגעגוצ זיא ןקז

 סָאו ,תולוע עסיורג יד ןגעװ רעשרעה םעיינ םעד טלייצרעד ןוא

 ןיק טרעפטנעעג טינ טָאה רערומ .ןדיי יד יבגל ןָאטעגּפָא ןרעוו
 עקשדנעה עסייוו ַא טנַאה רעד ףיוא ןגיוצעגפיורַא טָאה רע .טרָאוװ

 טָאה ןקז רעד .ּפערט עלַא ןופ ןיקסדָאגיװ טרעדײלשעגּפָארַא ןוא

 ןטימ ןוא ,טולב סָאד טשיװעגמורַא ךיז ,ןביוהעגפיוא םיוק ךיז
 ןעגנַאגעג זיא רע .םײהַא טזָאלעגקעװַא ךיז ,ןדיי עלַא יו ,קורב

 ןיוש זיאיס ןעוו טלָאמעד ןעוועג זיאי ם .סַאג (ןעטיוועקצי מ ךרוד

 רַאפ טרעוורַאפ ןעניײיז ןסַאג- טפיוה יד זַא ,ץעזעג רעד סױרַא

 םענ ַא טָאה ןוא רעּפַאכ א ןסקַאוועגסיוא ךיילג זיא סע ןדיי

 א טקרעמַאב סע טָאה קילעפוצ .ץקסדָאגיו בקעי .רד ןָאטעג

 וא ןקז םעד טפיוקעגסיוא טָאה רע .רָאסעּפָארּפ רעשידיי-טינ

 .םייה ַא טכַארבעג םיא

 טיורַא טינ רעמ רעוטי ללכ רעטלַא רעד זיא ןָא 'טלָאמעד ןופ

 יסקַאט ַא בוטש ןייז וצ ןעמוקעג זיא לָאמנייא ןיב ,בוטש ןופ

 ןיא טריפעגקעװַא וא טעב ןופ טפעלשעגסיױרַא טיא טָאה ןעמ

 .עמרוט רעקשיקול רעד

 שדוח ַא .עמרוט ןיא ןעזעג רעטעפשש םיא טָאה יורפ ןיימ

 ןיא ןיקסדָאגיװ וצ .טרעטַאמעג גרעבנעניױװע םיא טָאה גנַאל

 ייַר עטּפַאכעגנָא ,ןדיי יד .םיתמ ןפרָאווװעגנײרַא רע טָאה רעמַאק

 ןוא ןקז םעד וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,סעיצַאקָאווָארּפ ענעדײשרַאפ

 -רַאפ יד טרעטנומעג טָאה יקסדָאגיװ .טסיירט םיא ייב טנָאמעג

 סָאד ןוא ןסיירעצ ןסייהעג רע טָאה טלעג סָאד ,ןדי עטּפשמ

 טינ לָאְז סע ידכ טירטּפָא ןיא ןפרַאוונײרַא גנוריצ ןוא דלָאג

 ."טנעה עשירעדרעמ יד ןיא ןלַאפניירַא

 ,668 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 רעטירד ,1960 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,3257326 .וז ,דנַאב
 דיי , ,רעטַאעט ןקלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ןופ גנודנירג רעד וצ --- גייווצרעבליז ןמלז

 .1919 רעבמעצעד 6 ,ענליװ ,"גנוטייצ עש
 ,11112 .וז ,1946 ,עװקסָאמ ,"ָאטעג רענליװ , ןופ --- רעוװעקצוס .א
 .189:190 .זז ,1947 ,קרָאי וינ ,/ענליװ ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,ײװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,1137116 .וז
 ,28 ,25 ,10 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט , --- קורק .ה
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 דוד ,ןַאמרעדיײיז

 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1895 רַאורבעפ 12 .בעג)

 ,שזדָאל ןיא 5 רַאורבעפ 12 ןריובעג

 ַא ןעמוקַאב .רעבעוו ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ

 -נעעג ןוא גנויצרעד עשידיי-לענָאיצידַארט

 .לוש עקיסַאלק-4 ַא טקיד
 ױזַא יװ טרעדליש וָאקרוט סַאנָאי

 :רעטַאעט םוצ ןעמוקעג זיא רע
 לוטשבעוו רעד ףיא קידנציז ךָאנ,

 ,36 סָאג ַאקסראבלָאװ ףיױא סשוּפַאכ ןיא
 סלַא ,ןַאמרעדייז ךוד טָאה ,שזדָאל ןיא

 ַא טציזַאב רע זַא ,ןזיועגסױרַא לגניי

 -עג קידנעטש רע טָאה טעברַא רעד יב .עמיטש עלַאנעמָאנעּפ
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 .דב1 ַאב םיטשורדדצ

 ןבָאה סרעבעוו ערעטלע יד ךיױא יװ םירבח ענייז ןוא ,ןעגנוז

 טָאה ןַאמרעדייז דוד ןזח רעסיורג ַא טסקַאװ לדוד זַא ,טגָאזעג

 ןייז ;טױרטרַאפנָא טשינ םענייק ןוא טדערעג טשינ םענייק טימ

 "רעדניק יד ןופ .רָאיטקַא רעשידיי ַא ןרעוו ֹוצ ןעוועג זיא םולח

 ןעידיי םוצ גנַארד ןקרַאטש ַא טַאהעג ןַאמרעדייז טָאה ןָא ןרָאי

 ןגרעבדנַאז וצ ןפָאלעג רע זיא קיטימכָאנ תבש עלַא ןוא ,רעטַאעט

 ךיז טקוקעגוצ םעטָא ןטפַאכרַאפ ַא טימ ןוא רעטַאעט ןיא

 .עניב רעד ףיוא ןעוועג זא סָאוו ,יטלעוו רעטפוועכרַאפי רעד וצ

 טיהרעליטש ןוא טקנעבעג דוד טָאה טלעװו ַאזַא ךָאנ עקַאט ןוא

 ירַאפ ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא רע .טמולחעג ריא ןגעװו

 ?ָאמַא םיא טָאה רבח ַא רענייז .רעקידנגייווש ַא ,ךיז ןיא רעטכַאמ

 ןוא ,ירעטַאעט טליּפשי סָאװ ,זיירק ַא וצ טרעהעג רע זַא ,טגָאזעג

 ,ךיז טייטשרַאפ .ןריפנירַא טרָאד םיא רע ןָאק ,ליו לדוד בױא

 גנַאל טשינ טָאה םע ןוא טּפַאכעגנָא םעד ןָא ךיז טָאה רע ..זַא

 רע .יסרעליּפעשי יד וצ טרעהעג ךױא טָאה רע ןוא טרעױדעג

 ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע רעכלעוו וצ לָאר ַא ןעמוקַאב טָאה

 רעד ןעוו ,תבש ,רע טָאה ,טכַארטעג גנַאל טשינ .עטָאּפַאק עגנַאל

 -ַאק ןייז ןעמונעגוצ ,ןסע ןכָאנ ןפָאלש טגיײלעג ךיז טָאה עטַאט

 לזמילש םוצ .יסרעליּפשיםירבח ענייז וצ ןפָאלעג ןוא עטָאּפ

 לָאמעלַא יו רעירפ ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא עטַאט רעד ךיז טָאה

 -ַאפש ַא ךַאמ ייג רָאנ .ריצַאּפש ןקידתבש ַא ןכַאמ טלָאוועג ןוא

 ןעמוקעגקירוצ זיא דוד ןעוו .עטָאּפַאק יד ָאטשינ ז'יאי'ס זַא ,ריצ

 םעד טגנַאלרעד עטַאט ןייז םיא טָאה ,םײהַא יןליּפשי םנפ

 "..חצר תוכמ ןגָאלשעג םיא טָאה רע .קספ ןתמא

 ןוא םייה רעד ןיא ןביילברַאפ וצ תילכת ןייק טינ רעמ טעז .ז

 םעד רעביא טזָאל רע .'ןטסיטרַא טימ ןרָאפוצקעװַא טסילשַאב

 -'רעבָאהביל' ענעדיישרַאפ טימ סױרַא ךיז טזָאל ןוא לוטש-רעבעוו

 ןטימ ךיז טנעקַאב רע זיב ,שזדָאל ןופ הביבס רעד רעביא סעּפורג

 רעד ןיא ןיירַא םיא טריפ רעכלעוו ,ךיליווצ היעשי רעקימָאק

 1917 ןיא טרעוו .ד .רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ טלעוו

 סוילוי -- עיצקעריד) רעטַאעט-'ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא טרישזַאגנַא

 רעד ןיא .רעבָאהביל רעטשרע סלַא (יקצָארעיס .ה ןוא רעלדַא

 -ןוזַאב ןייק סױרַא טשינ רע טזייוו רעטַאעט ןליּפש ןיא סָאוװ טייצ

 ןייז .ןעגניז ןייז טימ ןעמעלַא רעבָא רע טשַארעביא ,טנעלַאט ןרעד

 ןעמָאנ ַא םיא רַאפ דלַאב טניוועג םיטש רָאנעט-ןדלעה עקיטכערפ

 עּפורט רעד ןיא .תוחכ-ןטערעּכָא עטסעב עטשרע יד ןופ רענייא יוװ

 עקטסילָאר-ןדָאזיּפע ןוא עקטסירָאכ רעד טימ ךיוא ךיז רע טנעקַאב

 יז ןבייה ןעמַאזוצ ןוא ,הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,רענרעל הנח

 -רַאפ ייז זיב ,סעּפורט ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאיטקַא-רַאטס יד ןרעוו ןָא

 םורַא ריא טימ ןרָאפ ןוא עּפורט שַאכ-שידאק רעד טימ ךיז ןדניב

 רָאנ טשינ ףיוא .ז ןיוש טערט ָאד .ץניוװָארּפ רעשילױוּפ רעד רעביא

 -רעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיצידַארט ןופ ןלָאר:טּפױה יד ןיא

 -רַאשט' ,'ַארעדַאיַאב' :ןטערעּפָא עשיעּפָאריײא יד ןיא ךיוא רָאנ ,רַאוט

 ַא טָאה .ז עכלעוו ןיא ,א'א 'לובמַאטס ןופ זיור יד' ,'ןיטשריפ שַאד

 רע .םיטש עקיטכערּפ ןייז ןזיווװצסױרַא טייקכעלגעמ עטוג
 ןוא רָאיטקַא רענייפ ַא סלַא ןעלקיװטנַא וצ ןיוש ךיוא ךיז טזייװַאב

 -סעשז ענייז ןיא עניב רעד ףיוא טייקכעלגעווַאב רעמ ןזייוװצסױרַא

 יינרוט ַא .ז טכַאמ --- 1920 .םינּפ ןופ ןקורדסיוא ןוא סעיצַאלַאקוט

 -.סעק ףעזַאי ייב רע טרילָארטסאג -- 1922 ,עטיל רענווָאק רעביא

 רעד ףיוא רע טליּפש 1924 .ןילרעב ןיא רעטעּפש ,ןָאדנָאל ןיא רעל

 .עניב רעשטייד
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 ןופ ןַאסיססעל

 ,רעטַאעט יקסנימַאק רעװעשרַאװ ןיא רע טליּפש 1926 ןיא

 :וָאקרוט סַאנָאי טביײרש םעד ןגעוו ןוא

 -ָאמי עטערעּפָא יד ףױא יז טימ טריפ רענטוק המלש..,

 ןענייז סָאװ ,ןציה עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשינ .ױעמַאד ענרעד

 טימ ךרוד עטערעּפָא יד זיא ,עשרַאוו ןיא ןעוועג טייצ רענעי וצ

 -ַאקי עסיורג סָאד זיא ךעלגעט-גָאט ןוא גלָאפרעד ןשימרוטש ַא

 ,ןענָאמרעד וצ גונעג .טפיוקרַאפסיוא ןעוועג רעטַאעט-ייקסנימ

 -רעטַאעט ןצנַאג םעד טלופעגסיוא טָאה עטערעּפָא עקיזָאד יד זַא

 סָאװ ,ןגניז סנַאמרעדייז דוד קנַאד ַא ןעשעג ןיא סָאד .ןָאזעס

 -רַאפ טשינ רעבָא זיא ןַאמרעדייז .טפוטכרַאּפ יו ןעמעלַא טָאה

 ףיוא ןיטש ןבילבעג טשינ זיא ןוא גלָאפרעד ןופ ןרָאװעג טפוועב

 טנרעלעג ,סיױרָאפ קידהגרדהב ןעגנַאגעג ןיא רע .טרָא ןייא

 ןייז קנַאד ַא ןוא ,ןרָאסעּפָארּפ גנַאזעג ענעדיישרַאפ ייב ייברעד

 ןרָאפ ןרָאװעג טנעקרענָא רע זיא םיטש-רוטַאנ רעלַאנעמָאנעפ

 ."רעגניז-רעטַאעט ןשידיי ןטסעב

 טביירש ןינב--קריצ רעװעשרַאװ ןיא 'אבכוכ רב' ןליּפש ס'.ז ןגעוו

 ;טרעכייוו .מ .רד

 טָאה רע .טנעמַארעּפמעט טימ רעגניז ַא זיא ןַאמרעדײז

 טָאה ,רענעט עטשרע יד ךָאנ ךיילג .םיטש-רָאנעט עקרַאטש ַא

 זיא רעטיױו סָאװ .גנַאלק ייב ןלַאזַאנ םעד ןופ טײרּפַאב ךיז יז

 םעד טפַארק ריא טימ טליפעגנָא ןוא ןסקַאװעג רעמ ץלַא יז

 ךעלטייד טשינ סיא ייב ךיז טָאה ירבע יד רָאנ ,קריצ ןזעידנַארג

 יי | ."טרעהעג

 רעביא עּפורט-ןטערעּפָא ןַא טימ טריפעגנָא .ז טָאה 1928 ויב

 "עּפָא ןוא עידעמָאק רעגיר ןיא טליּפשעג רע טָאה 1928 ןיא .ןלױּפ

 טרילָארטסַאג ךָאנרעד ןוא (רענטוק .ש :גנוריפנָא) רעטַאעט-ןטער

 -ָאלסָאכעשט ,עיגלעב ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ,דנַאלטעל .,עטיל ןיא

 ,עקירפַא ןוא עקירעמַא םורד ,דנַאלשטייד ,ךיירטסע ,עינעמוד ,ײקַאװ

 .סרעטַאעט עטפיױקרַאפסיױא רַאפ טליּפשעג םוטעמוא ןוא

 רימ ןעניפעג ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא דָאירעּפ ןטצעל ס'.ז ןגעוו

 ענעשָאלרַאפ, ךוב ּווָאקרוט סַאנָאי ןיא גנורעדליש ערעגנעל ַא

 :"ןרעטש

 טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא גירק|-טלעוו רעטיױוצ| רעד ןעוו

 ,רעקיצנייא רעייז ןוא רענרעל הנח יורפ ןייז טימ ןַאמרעדייז

 עיזַאנמיג טקידנעעג טָאה סָאװ ,ירַאה ,ןוז ,רענעטַארעג רָאג זיב

 ןייז טימ טָאה ןַאמרעדייז .עשרַאוו ןיא ןענופעג ךיז ,ןילרעב ןיא

 סע .דנַאלסור ןייק ןשטייד יד ןופ ןפױלטנַא טוואורּפעג עילימַאפ

 ןיק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא ןעגנתלעג טשינ רעבָא םיא זיא

 -ידנעלסיוא טַאהעג ןבָאה עילימַאפ ןייז טימ ןַאמרעדייז .עשרַאװ

 סָאד ץזָאלרַאפ וצ ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ ןוא רעסעפ עש

 יז טייטש סע זַא ,טלעטשעגרָאּפ טשינ רעבָא ךיז ןבָאה יז .םונהיג

 -רַאּפ ןענייז ייז ןוא ,קילגמוא סיורג ַאזַא ,ןדיי עלַא יו טקנוּפ ,רָאפ

 -עג טָאה לרוג רעזייב רעד .ןשטייד יד ייב עשרַאוו ןיא ןבילב

 ךיז טָאה ןַאמרעדייז ןכלעוו ףיוא ,דָאירעּפ-ץנַאלג ןייז זַא ,טלָאװ

 אקווד ןייז לָאז ,גירק ןרַאפ ךיוא ןגָאלקַאב וצ טַאהעג טשינ

 עלַא יד ףױא טקוקעג טשינ ,זיא רע .ָאטעג רעוועשרַאו ןיא

 קרַאטש שירעליּפשיש ךיוא ,ָאטעג רעוועשרַאו ןיא ,תורצ

 .ןסקַאוועגסיוא

 ןרָאיטקַא עשידי עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה ןַאמרעדייז דוד

 עיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד תעב ןגניז וצ ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ

 ןענָאק וצ םיא ידכ םיא רעביא ןגָאלשעג שממ ךיז טָאה ןעמ ןוא

 -טכַאנ יד ףױא ןטָארטעגפיוא רע ןיא בײהנָא ןופ .ןרישזַאגנַא
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 רע ט ַאע פט ןשיריי

 טרישזַאגנַא רע זיא ךאנרעד ,ןטעטימָאק-ףיוה יד ןיא סעזערפמיא
 ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,ירענטרעג עֿפַאק' ןיא ןרָאװעג
 טָאה רע... .עסירטקַא ליוועדָאװ ענעזעוועג ַא ,עקשטייד ַא ךרוד
 -נבָאה ,טייצ-סישדח יירד רעביא ןרעמונדָאלָאס ענייז ןעגנוזעג
 טימ ןעמַאװצ ךיוא זיא רע .גלָאפרעד ןכעלבײרשַאבונוא ןא קיד
 ןוא סעפַאק רעוועשרַאו ערעדנַא ןיא ןטָארטעגפיוא יורפ ןייז
 -עגפיוא ךיוא זיא רע .גלָאפרעד ןשימרוטש ַא טַאהעג םוטעמוא
 ידי ןיא ענלעשזד ףױא רעטַאעט-יָאדַארָאדלעי ןיא ןטָארט
 -עג זיא סָאװ .יװגינ סניבר סעדי ןיא ןוא יהנותח עשינעמור
 .רעזיה עטפיוקרַאפסױא יב ןעגנַאג

 -עדנַאגַאּפָארּפ רעייז ָאטעג ןיא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 -קַא עשידיי ןעגנואווצעג ןוא "עּפָאריײא-לטימ ןיא עיזַאי םליפ
 -עגסיוא טשינ ךױא ייז ןבָאה .םיא ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןרָאיט
 ןיימי דיל סָאד ןגניז טחמעג טָאה רע .ענַאמרעדײז דוד ןטימ
 עתמא טימ טניױועג טָאה לַאז ןיא םלוע רעד .יעמַאמ עשידיי
 טשינ ןוא ,ןעגנוזעג ןַאמרעדייז טָאה ליפעג ליפיוזַא טימ ;ןרערט
 -עג ןעוועג ןענייז ןרָאיטקַא-ןגעלָאק יד ךיוא רָאנ ,םלוע רעד רָאנ
 ,דיִל ןייז טקידנערַאפ טָאה ןַאמרעדייז רָאנ יװ .ןרערט זיב טריר
 עטייֵד ַא ןופ יירשעג קירעזייה ַא טרעהרעד גנולצולּפ ךיז טָאה
 יו ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,זיא סלוע רעצנַאג רעד ןוא ,יןכַאלי
 סָאװ ןוא ,רעטכעלעג ןופ עסַאמירג ַא ןיא ןרָאװעג טרעווילגרַאּפ
 ןדיימסיוא קידנלעוו ,ןכַאל וצ ןבױהעגנָא רעקרַאטש ץלַא ,רעטייוו
 ,"רעגערט-רוטלוק ,עשישטייד יד ןופ פעלק עקידתונמחרבמוא יד

 רעװװעשרַאוו ןיא יסעיצקַאי' יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו
 ןיא ןטָארטעגנײרַא ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןַאמרעדייז זיא ,ָאטעג
 -סנבעלי ערעייז ןגירק וצ םורַא ױזַא ידכ יּפָאשי סרעלדנַאס סםייח
 -עגפיוא רעטיױו רעבָא רע זיא ןהעשיטנווָא יד ןיא .ױטוַאק
 -סײגַאב ןוא ןטעטימָאק-זיוה יד ןופ ןטרעצנָאק יד ףױא ןטָארט
 ,ַאשַאטַאנ עצרַאוװע ידי :רעדיל ענייז טימ רערעזוצ יד טרעט
 .ןעגנילק ןקָאלגי ןוא יעקנ'ילבערטי ,ױיײג ךיא לָאז ןיהואווי
 ?יפױזַא טימ ,ליפעג ליפיזַא טימ ןעגנוזעג טָאה ןַאמרעדייז . .,
 םיא טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ייב ךרוד זיא רעטיצ ַא זַא ,ץרַאה
 טסנוק יד ןסעזַאב טָאה רע .ָאטעג ןיא טרעהעג זיא סע ןעוו רָאנ
 ןעמ טָאה ןענַאמרעדייז .ןרערט זיב ןריר ןוא דיל א ןעגניזוצּפָא

 טפושיכרַאפ יװ טָאה רע םערָאװ ,רעהפיוא ןָא ןרעה טנַאקעג

 ,ןגָאז וצ ןבירטעגרעביא ןיז טשינ טעו סע .ןעגייז ןייז טימ

 ,רעגניז רעשידיי רעטסעב רעד ןעוועג זיא ןַאמרעדייז דוד זַא

 -רעביא לָאז רע לזמ סָאד טַאהעג ןטלָאװ רימ ןוא רע ןעוו ןוא

 ןרָאועג טשַאררעביא שממ טלעוװו יד טלָאו ,המחלמ יד ןבעל

 -סיוא ןרַאברעדנואוו ןייז ןופ ןוא םיטש רעלַאנעמַאנעפ ןייז ןופ

 | .דיל ַא ןשטייט

 טימ טעדניײירפַאב קרַאטש ןַאמרעדייז ךיז טָאה ָאטעג ןיא

 םיא זיא ײז טימ ןוא ,ןלעטסָאפ החמש ןוא ןגרעבמַאס קיזייא

 ןופ לטיּפַאק ןטצעל םעד ןסילשוצּפָא ןעועג טרעשַאב עקַאט

 -מוא ןפוא ןכעלרעדױש ַא ףיוא ייז טימ ןעמַאזצ ןוא ןבעל ןייז

 .ןעמוקוצ

 רעד ןעוועג זיא ןַאמרעדיײיז דוד זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא . .,

 -עגנייא טשינ םיא זיא ךָאד ןוא ,רָאיטקַא רעשידַײ רעטסכייר
 -- טיז רעשירַא רעד ףױא הריד ַא ךיז ןגרָאזַאב וצ ןלַאּפ
 יד ןבעלרעביא טרָאד ןוא -- שינעטלעהַאב ַא טימ הריד ַא
 רעבָא ,טלעפעג טשינ וצרעד סיא טָאה טלעג ןייק .המחלמ

 טגָאמרַאפ טשינ טָאה רע סָאװ ,טײקנסָאלשטנַא ןוא טייקטסיירד

 טא
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 דנַאַב םישודדק
 ראלע ידי רויע ינירושת ריש

 ךיױא טציא םיא טָאה ,ןרָאי עשלגניי ענייז ןיא ?ליפוצ ךיוא

 ךיא ,דער ךיא ןכלעוו ןגעוו ,לֵאֿפ םעד ןיא טָאה רשפא .טלעפעג

 רעד ןופ ןרענטוק המלש ןופ ןעמוקקירוצ סָאד ןעוועג םרוג

 זַא ,רעכיז רעבָא זיא סנייא ?טסיױו רעוו -- טייז ירעשירַאי

 "ַאר וצ ךיז וואורפ ןייק טכַאמעג טשינ וליפַא טָאה ןַאמרעדייז

 רע ןכלעוו ןיא לרוג םעד ןעגנַאגעגכָאנ דנילב זיא רע .שוועט

 ןעמ ןעוו ןוא .קידלזמ םיא רַאפ זיא רע זַא ,טביילגעג טָאה

 סעסנעבעט ןופ ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאיטקַא עפורג ַא טָאה

 -ַאל ןיא ,ןילבול רעטניה ,ווָאטַאינָאּפ ןייק טקישעגקעוװַא יּפָאעי

 ןייז ןיא טביילגעג ץלַא ךָאנ אמתסמ ןַאמרעדייז טָאה ,ןירַא רעג

 טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו ,תועידי יד טױל ...ןרעטש ןכעלקילג

 "ַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ חילש רעזדנוא ךרוד םיא ןופ

 רימ טָאה ןַאמרעדייז .גנונפָאה טימ לופ ןעוועג רע זיא ,גנוגעוו

 ;טוג טרָאד זיא םירבח ענייז ןוא םיא זַא ןבעגרעביא ןסייהעג

 ףיוא טרָאד ןטערט ןוא ןעגנוגנידַאב סגנוניווו ערעסעב ןבָאה יז

 ,טלעג םעד ןיא טקיטיינעג טשינ ךיז ןבָאה יז ןטרעצנָאק טימ

 טקישעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא עשידיי יד סָאװ

 .ןוָאטַאינָאפ ןיא ןזיירעגַאל יד רַאפ

 -ַאטַאינַאּפ םעד ןשטייד יד ךרוד ןדניצרעטנוא ןרָאפ ץרוק

 םעד תעב) ןדיי עלַא טרָאד ןעגנערבמוא ןרָאפ ןוא רעגַאל רעוו

 דוד זיא ,(רעגַאל רעווָאטַאינאפ ןיא דנַאטשפיוא ןשידלעה ןשידיי

 ,ירַאה ןוז רעייז ןוא רענרעל הנח יורפ ןייז טימ ןַאמרעדייז

 ,לעטסָאפ החמש ,רעקוצ ַאניגער .ןגרעבונַאס קיזייא טימ ןעמַאזוצ

 ןופ ןרָאװעג טריפעגסױרַא ,לעקַאפ ַארָאד ןוא רענטוק המלש

 -רַאפ ןשטייד יד ןבָאה ןילבול ןיא .ןעוועטַאר וצ ייז ידכ ,טרָאד

 ןײיק ךיײלג טקישעגקעווא ייז ןוא יטרָאפסנַארטי םעד ןטלַאה

 םניא .1943 רעבמעווָאנ ןט-3 םעד ןעוועג זיא סָאד .קענַאדיַאמ

 טייהרעטעקַאנ ןבירטעגסיױורַא ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןקיזָאד

 יז ןוא רעדלעפ רעקנַאדיַאמ יד ןופ םענייא ףיא ןדי 0

 רעניווי ,יסוָארטש ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא .ןסָאשעגסיוא עלַא

 .* יץלַאװ

 .771 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 1925 ,68 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,קריצ ןיא רעטַאעט -- טדעכייװ לַאכימ .רד

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 .107"100 .זז

 הרמז ,רלעפנילעז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 190. .בעג}

 טלייצרעד עיפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא

 | ;יז

 זַא ,טלייצרעד עניימ עמַאמ יד ...,

 בָאה ,ךעלעקיוו יד ןיא דניק ַא קידנעייז

 יז טקנעדעג ,סָאוו ןעגנוזעג ןיױש ךיא

 ..רעדיל -סקלָאפ יצ סעירַא ,טשינ

 קנעדעג ,רָאי 10 טלַא רעבָא קידנעייז .!

 טרעצנַאק ןבעגעגּפָא ןיױוש ךיא בָאה ,ךיא

 ,שיט םייב תבשע ןוא טכַאנ וצ קיטיירפ

 זַא ,תורימז יד ןטָאט ןטימ קידנעגניז

 .ןןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ םינכש עלַא

 בוטש ןיא זדנוא ייב ךיא בָאה סטכַאנ וצ קיטיירפ עלַא .

 (רעטסיזמוא) ירענטַאלּפזעבי ַא ,םינכש יד רַאפ ןטרעצנָאק ןבעגעג
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 ,רָאי 15 ןרָאװעג טלַא ןיב ךיא ... .ןעוועג סָאד זיא טרעצנָאק
 סעד טרַאנעגּפָא ךיא בָאה ,עוועג ךיא ןיב עטלקױוטנַא טוג ַא
 ?יױו ,רעטלע ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ,ןרואינש רָאטקעריד
 ןטָארטעגנירַא ןיב ןוא ,עמונעגניירַא טשינ ןעמ טָאה רעדניק
 ןיטסילָאס יד ןרָאוװעג ךיא ןיב עקַאט דלַאב ןוא ... ירימזהי ןיא
 רַאּפ .רימ ןופ ןלָאװקעגנָא רָאג טָאה רואינש .רָאכ סרואינש ןופ
 ןכָאנ ןוא ןעמולב םיא ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה טרעצנָאק ןדעי
 ירימזהי רעד ...בָאגוצ ַא ןשוק רָאּפ ַא טימ ןעמולב -- טרעצנָאק
 ַא טימ רעטלע .יטיײהטמירַאבי עצנַאג ַא טכַאמעג ריֹמ ןופ טָאה
 -עג זיא עניימ עמיטש יד ןוא ןרָאװעג ךיא ךיא ןיב יױוצ-רָאי
 טָאה ,רעירפ יו רעקרַאטש ןוא רעקידנגנילק ,רעפייר ךָאנ ןרָאװ
 ךימ טָאה רע ןוא ןענרעל ףרַאד ךיא זַא ,ןענופעגנייא רואינש
 .וָאקשטַאביר רָאסעּפָארּפ-גנַאזעג ןקיטלָאמעד םוצ טריפעגקעווַא
 .-טנַא ױזַא ןרָאװעג רָאסעּפָארּפ רעד זיא ,עמיטש ןיימ טרעהרעד
 ,טרעכיזרַאפ רימ ,ןקילג טגָאזעגוצ דלַאב רימ טָאה רע זַא ,טקיצ
 יסַאלקטשרע ןַא רַאפ ןדליבסיוא ךימ רע טעוװ ןכיגניא רָאג זַא
 טלָאצעג ןופ וליּפַא טגָאזטנַא ךיז טָאה ןוא ,ןירעגניז-ןרעּפָא רעק
 .ערעל ןיימ רַאפ

 -כיילג .ןוָאקשטַאביר ייב טנרעלעג ךיא בָאה טייצ רָאיַא
 רעטסואוַאב רעד טרעהעגסיוא ךיוא טלָאמעד ךימ טָאה קיטייצ
 רָאנ ,טזָאלעגּפָא טשינ ךימ רע טָאה ,ןישריה .א רעקיזומ ןוא ןזח
 ךיא בָאה .טלעג ןָא ךױא ןוא ,ןענרעל ךיא םיא יב לָאז ךיא
 רָאג ַא ןופ ךשמ ןיא .עדייב ייב טנרעלעג ןוא ןעוועג אצוי
 ןעוו זַא ,טירשטרָאפ עכלעזַא טכַאמעג ךיא בָאה טייצ רעצרוק
 ןייק ןעמוקעג זיא יערעּפָא ןימיזי ועװקסָאמ ןופ רָאטקעריד רעד
 -ניז ןוא רעגניז עגנוי ןופ סרוקנָאק ַא ןפורעגסיוא ןוא עשרַאוו
 ןפיוא ןטָארטעגפיוא ךיוא ןיב ךיא ןוא ,ערעּפָא ןייז רַאפ סנירעג
 -ָאר טימ סעירַא טנעקעג טלָאמעד ןױש בָאה ךיא) סרוקנָאק
 לָאז ךיא טגיילעגרָאפ דלַאב רימ רָאטקעריד רעד טָאה ,(סנַאמ
 קרַאטש ןעוועג רעבָא ןענייז ןרעטלע עניימ .עווקסָאמ ןייק ןרָאּפ
 ,המחלמ(-טלעוו עטשרעג יד ןכָארבעגסױא זיא סע ... םעד ןגעק
 בָאה 1915 ןיא טשרע .... .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץלַא ןוא
 | .ןעגניז ןופ ןטכַארט טסנרע ןעמונעג רעדיוו ךיא

 ןסינפיק וצ -- ?ךיז ןעמ טדנעוו ןעמעוו וצ ןוא ןעמ טוט סָאװ

 םעד דלַאב רע טָאה ,עמיטש ןיימ טרעהרעד טָאה סינּפיק זַא
 ןוא רעטַאעט ןסיורג ןיא עיצקעטָארּפ ןייז טצונעגסיוא גָאט ןבלעז
 -סיימ-לעּפַאק ,ןרָאטקעריד עלַא טרעהעג ךימ ןבָאה ןגרָאמ ףיוא
 רָאכ ןיא ןעמונעגוצ דלַאב ךימ טָאה ןעמ ןוא ןטסיטרַא ןוא רעט
 לָאז רע רָאסעּפָארּפ ַא ןבעג רימ טגָאזעגוצ ןוא ערעּפָא רעד ןופ
 ןלעפעג ױזַא זיא עמיטש ןיימ .עלָאר ַא ןהידוטשנייא רימ טימ
 -עגרָאפ רימ ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ עלַא זַא ,רעטַאעט ןיא ןרָאװעג
 ָאגרַאמ ,יקסנישזעשזרב .פָארּפ :טלעג ןָא ךימ ןענרעל וצ טגייל
 ךיא בָאה ןטצעל םייב .יקסווָארטסָא טסיטרַא רעד ןוא לַאטּפַאק
 ןירָאסעּפָארּפ יד יורפ ןייז ןוא ,םישדח רָאּפ עניױע ַא טנרעלעג
 ןעמ .רימ טימ ןבעגעגּפָא סרעדנוזַאב רָאג ךיז טָאה ָאקסווָארטסָא
 יד קעטַאילביב-ןרעּפָא ןופ ןבעגעגסױרַא טַאהעג ןיוׂש רימ טָאה
 ."ימימ ןופ עלָאר יד ןרידוטשנייא לָאז ךיא יַאירענַאגיצ , ערעּפָא
 עז ךיא ,עקרעטסעווש ,ןיינא :טגָאזעג ןוא סינפיק ןעמוקעג זיא
 ךָאנ וצרעד ןוא ענעצס רעד ןופ ןקילג עסױרג יד סױרַא טשינ
 רעד ףיא לדיימ שידיי ַא ןופ געוו רעד ..:לדיימ שידיי ַא רַאפ
 ..רענרעד טימ טלעטשרַאפ זיא ערעּפָא רעוועשרַאוװ רעד ןופ ענעצס

 ַא ,עשידיי ןייר א ,טסנק ערעסעב ַא ריד רַאּפ בָאה ךיא
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 ןופ ןָאסיסצעל

 סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ,רעדיליסקלָאּפ .... עקיצרַאה
 ןלעוו רימ ,ןעגניז טטעוו וד ,ןעגניז לעוו ךיא .ןילַא למַאז ךיא
 "...ןענרעלסיוא ןױש ךיד לעװ ךיא ,ןעגניז ןעמַאװצ
 ;טביירש ווָאקרוט סאנאי

 ןופ ןרָאװעג טרעטסײגַאב זיא רע .טרעהעג יז טָאה סינפיק,
 .ןעגניז ןענרעל וצ רעטייו ןבױהעגנָא יז טָאה רע ןוא סיטש ריא
 -רע רעד תעב ןעוועג זיא סָאד -- סורַא טייצ עצרוק ַא ןיא
 ףיױא ןטָארטעגפיוא ןעמַאזצ יז ןענייז -- המחלמ-טלעוו רעטש
 -ָארּפ רעד ףיוא ןוא עשרַאװ ןיא דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ ןטנווָא
 :סײגַאב ןופ םרוטש ַא ןפורעגסױרַא םוטעמוא ןבָאה ןוא ,ץניו
 .גנורעט

 יז .טייקכעלרעסיוא עטוג ַא טַאהעג טָאװ דלעפגילעז הרמז
 ,עסיורג רָאּפ ַא ,םינּפ ןייש ַא טַאהעג ,ןסקַאוועג ךיוה ןעוועג זיא
 עטסטבילַאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג זיאיס .ןגיוא עצרַאוצע
 -ויא סינפיק ןיוש טָאה ןרָאי עטצעל יד ... ןירעגניז סקלָאפי
 ןטָארטעגפיוא זיא דלעפגילעז הרזז זיולב ,ןעגנוזעג טשינ ןצנַאג
 .דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ ןטנווָא ףיוא

 ןענייז דלעפגילעז ןוא סינּפיק ןעוו טייצ יד ךיז ןָאמרעד ךיא
 יב ךָאנ זיאיס ןוא ןטרעצנָאק עטשרע ערעייז טימ ןטָארטעגפיוא
 רעד ןופ טייקכעלטייהנייא רעד ןיא סנַאנַאסיד ַא ןעועג ייז
 רענילַאװ םענעגיוצרַאפ ַא טימ טדערעג טָאה סינפיק .ךַארּפש
 -רַאו ןשיפיצעּפס ַא טימ -- עשיליופ ַא -- דלעפגילעז ;טנעצקַא
 -עגסיוא ייז ייב ןענייז רעדיל יד זַא ,ױזַא ,טקעלַאיז רעוועש
 רעטסומ ַא טגנערב ווָאקרוט) .קיסעמקסעטָארג סעד בילוצ ןלָאּפ
 -רעטייה סיורג ןפורעגסורַא ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה סָאד (ופרעד
 ןזיולב-ךַארּפש יד ןענייז רעבָא טייצ רעד טימ .םלוע םייב טייק
 ןעגנוזעג ךיוא ןיױש טָאה דלעפגילעז ןוא ,ןרָאװעג ןכילגעגסיוא
 ."שידיי ןשירַארעטיל ;םענייש ַא ןיא
 .רַאפ רעטכייל ןופ עכָאּפע יד קידנדײרמורַא ,ווָאקרוט טנומגיז

 :טקרעמַאב ,ןליוּפ ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנולייוו
 ןלַארטש עקינוז ןזייוַאב ךיז ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,תמא ,|

 ןופ ןטירטפיוא יד יו ,טנעמַאמריפ-רוטלוק ןטערומכרַאּפ ןפיוא
 -ןרג עלהיח ,תיביבא הנשוש ,רעמערק ַאזיא ,טרַאבסָארג ץרעה
 רָאכ-רואינש רעד -- עשימייה יד ץוח ַא ,ןיקנעכ רָאטקיװ ,רעב
 ,דלעפגילעז-סינפיק עטבילַאב יד ןופ ןטרעצנָאק-רָאלקלָאפ ןוא
 .םיבוט םוי ןיא טלדנַאוורַאפ ןטירטפיוא ערעייז עקַאט ןעמ טַאװ
 ."עקידנרעיודצרוק ןעוועג רעבָא ןענייז םיבוט םוי יז
 :טרעצנָאק ַא ףיוא טירטסױרַא ןַא סריא טרעדליש רעשטוק .ב

 זיא רעטײלגַאב-ָאנַאיּפ ריא .דלעפגילעז הדמז טמוק ךָאנרעד,
 עמיטש ריא .םלוע םעד יטמעני יז ךיוא .ווָאקּפָארָאק רָאסעּפָארּפ
 טגניז ,יסנרָאטיײנ יירדי סצרפ טגניז יז .קרַאטש ןוא שירפ זיא
 -עלעי סעציוורוה לדנעמ-סחנמ ,יסעקטירַאגרַאמי סרואינש ןמלז
 .ּפָא טשינ יז טזָאלימ ,רָאנ ,לדיל-סקלָאפ ַא סעּפע ךָאנ ןוא יעיג
 זױלב זַא ,ָאטשינ זיא סינּפיק זַא יש טסיױוימ .ךָאנ ליווימ
 ךָאנ ןעמ לי .ןזָאלּפָא טשינ יז ןעמ ליוו ,טגניז דלעפגילעז
 טמענ דלעפגילעז .ָאנַאיֿפ רעד וצ ווָאקּפָארָאק ךיז טצעז ,ןרעה
 רעד .טרעה םלוע רעד .ידיל סיי סיולה הדוהי ןעגניז
 ."ןעמונעגרעביא זיא סלוע
 :טביירש ווָאקרוט קרַאמ

 זיא יז ,ןרָאװעג ןריױבעג זיא יז וָאװ יונעג טינ סייו ךיא
 ,טימעג ריא טול .ןירעװעשרַאוו ַא ןעוועג ךרוד ןוא ךרוד רעבָא
 רעועשרָאװ שיפיט ריא טול םדוק ןוא ןטייהניווועג ריא טול
 זיא יז .צרעד ןוגינ רעוװעשרַאוו סענעגיוצרַאפ ןטימ ךַארּפשסיױא
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 רעט ַאע ט ןשיריד

 םענרעדָאמ-בלַאה ַא ןֹופ רעמיטנגייא ןַא ,דמלמ ַא ןופ רעטכָאט ַא

 רעטכָאט עטסטלע יד ןעוועג זיא יז .סַאג עלפעשט ףיױא רדח

 .רעדניק לסיב שביה ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עריא יב

 ךיוא רימ זיא סע .ערעדנַא יד וצ ענייא ךעלנע קרַאטש עלַא

 יז .ןרָאװעג ןריובעג זיא דלעפגילעז הרמז ןעוו טסואווַאב טשינ

 זיא יז .רָאי 15 סומינימ טימ ןסינּפיק ןופ רעגניי ןעוועג זיא

 ןָא .יוופ-זוה עקיצרַאה ןוא עכעלטימעג ,עקיאור ַא ןעוועג

 רעד ןגעו .טלעוו רעד וצ ןוא טָאג וצ סעיזנעטערּפ עלעיצעּפס

 -עג ןיוש טָאה סעיצַאריּפסַא עשיטסיטרַא עריא ןופ גנוליפרעד

 -טסניק ַא ןיא טלדנַאוורַאפ יז טָאה רע .סינפיק ןַאמ ריא טגרָאז

 .טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ריא ןפַאשרַאפ ריא טָאה רע ןוא ןירעל

 -סינּפיק :טעטירַאלוּפָאּפ עויטקעלָאק ַא ןעוועג ךעלטנגייא זיא סע

 ,דלעפגילעז

 ברע ןרָאי עטצעל עמַאס יד ןיא ךיוא סָאד ןוא ,ןטלעז רָאג

 ןיֵלַא דלעפגילעז הרמז טגעלפ המחלמ-טלעוו רעטייױוצ רעד

 ,ןטָארטעגפיוא ןײלַא זיא יז ןעו .ןטרעצנָאק ףיוא ןטערטפיוא

 רעד רע וצ ןשָאלרַאפ ןבױהעגנָא ןרעטש ריא ןױש טָאה

 רעד ןעוועג קידנעטש ,סיוא טזיױו ,זיא גלָאפרעד ריא ןופ חוכ

 -יטשש רעכַאווש ַא רָאג טימ םגה ,סינפיק רעשילַאקיזמ-טסכעה

 ןופ גלָאפרעד רעד רעבָא .ָאנַארּפָאס ענייע ַא טימ יז ןוא ,עמ

 יד טייו יזַא טשינ ןעוועג זיא לרָאּפ-דלעפגילעז-סינפיק םעד

 ןופ ,עיצַאטערפרעטניא ןופ טסנוק יד יװ ,ןעגניז ןופ טסנוק

 סינפיק זיא טכיזניה רעד ןיא .דיל-סקלָאפ סָאד ןשטייטסיוא

 דלעפגילעז יו רעטסיימ רעמ ןעועג עמיטש רעכַאוװוש ןייז טימ

 .עמיטוע רעקידנגנילק ריא טימ

 -רַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב טָאה סינפיק ןעוו

 טימ ןטערטוצפיוא ןסָאלשַאב ןוא ערעּפָא רעוועשרַאו יז טזָאל

 ןירענטרַאּפ סלַא רע טָאה ,ךיליסקלָאפ ןששידיי ןופ ןטרעצנָאק

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,דלעפגילעז הרמז עגנוי יד ןזַאלעגנייא

 ,ױרפ רעטשרע סעסינפיק ןופ .ט ןכַאו ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 טועינ ןענייז רעגניז עשידיי עטמירַאב לפיוו .טַאהעג הנותח

 לפיוו ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןעגנוזעג ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג

 סָאד טלדנַאװרַאפ טשינ ןבָאה ןעמענ-טלעוו טימ םינזח עסיורג

 סָאד -- ,רַאוטרעּפער רעייז ןופ לייט סלַא דיל-טקלָאפ עשידיי

 יד ןבילברַאפ ןרָאי עגנַאל ןענייז דלעפגילעז ןוא סינּפיק לרָאּפ

 ןזעידיי םעד ןופ רעריפסיוא עטסכיירגלָאפרעד ןוא עטסרעלוּפָאּפ

 ןופ קרעוו ןייז ךרוד טָאה סינּפיק םחנמ ביוא .דיל-סקלָאפ

 רעד ןופ טּפעלשעגסױרַא ייז רעדיל-סקלָאפ עשידיי יד ןעלמַאז

 ךרוד ,דלעפגילעז הרמז טימ ןעמָאװצ רע טָאה ,טייהנסעגרַאפ

 טבעלעגפיוא ,רעדנעל עשיעּפָארײא ליפ רעביא ןטרעצנָאק ערעייז

 ןיא קירוצ טלצרָאוװעגרעביא סע ןוא דיל-סקלָאּפ עשידיי סָאד

 -טסנוק עשידי עטקעפרעּפ ַא יו עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד

 דלעפגילעז הרמז ךיוא ןביירשוצ ןעמ חמ רעבירעד .גנופַאש

 גנוריזירַאלוּפָאּפ ןוא גנובעלפיוא רעד ןיא קלח ןקידנטיידַא-

 ."ךיל-סקלָאפ ןשידיי םעד ןפ

 "רוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ריא ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשַָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאק

 םחנמ ךיז טָאה גירקשטלעוו ןטייױוצ) סנופ ךורבסיוא םייבי

 .עשרַאוו ןיא ןענופעג דלעפגילעז הרמז יורפ ןייז ןוא סינּפיק

 -טולב ַא ןעמוקַאב ָאטעג ןיא סינפיק טָאה 1942 רָאי ןיא ...

 זיא דלעפגילעז הרמז .. ןברָאטשעג זיא ןוא ּפָאק ןיא סוגסיוא

 -סקלָאפ טימ ָאטעג רעוועשרַאוװ ןיא ןטָארטעגפיוא לָאמ עכעלטע ;|
 ,גנולמָאז -רעדיל-סינפיק יד יז טָאה טױט סנַאמ ריא ךָאנ .רעדיל
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 דנ ַאב םישוד?ק-

 ןַא יו טיהעגּפָא ,ןרָאועג טכעלטנפערַאפ טשינ ךָאנ זיא סָאװ

 ךיז טעוו המחלמ יד רָאנ יו זַא ,טפָאהעג ץלַא ןוא ּפָאק ןיא גיוא

 -ייארֲאּפ ןוא גנולמַאז רעדיל יד ןכעלטנפערַאפ יז טעוו ,ןקידנע

 םוצ .קרעוו גנילביל ןייז טימ ןעמָאנ םעסינּפיק טימרעד ןקיב

 -סיאי רעד תעשב .טלָאוװעג שרעדנַא לרוג רעד טָאה ןרעידַאב

 יד ןופ גנילביל רעקילָאמַא רעד ,דלעפגילעז הרמז זיא יגנולדיז

 יד ןיא עקנילבערט ןייק ןרָאוװעג טקישעגקעווַא ,ןסָאמ עשידיי

 טימ ןעמַאװצ קיבייא ףיוא ןדנואוושרַאֿפ זיא יז .ןרעמַאקיזַאג

 עקיבלעז יד טימ ןעמַאזצ ןוא ,רצוא-סקלָאפ-סינפיק ןסיורג סעד

 ןַאמ ריא טימ ןעמַאזװצ .לָאמַא טָאה יז עכלעוו ,ןסַאמ עעידיי

 ."טפַאשרַאפ דיירפ ליפ ױזַא ,םינפיק םחנמ

 "ָאטעג ןופ םיבתכ , ענייז ןוא םולבלגניר לאונמע שודק רעד

 רעד ןופ} ךוב-גָאט ַא רַאפ לַאירעטַאמ ךס ַא, זַא ,ךיוא טנכייצרַאפ

 טסילַאנרושז ןוא רעגניז רעטנַאקַאב רעד טלמַאזעג טָאה ןָאטעג

 "נײרַא ןעגנוימַאב טכַאמעג רימ ןבָאה טיוט סעסינּפיק ךָאנ .סינּפיק

 ,עּפורג יד ,'תבש גנוע'} ש"ע ןיא ןלַאירעטַאמ עקיזָאדיד ןעמוקַאבוצ

 רעבָא זיא הנמלא יד .ןָאטעג ןיא וויכרַא םעד טלמַאזעג טָאה סָאװ

 -מוא ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא יז .ןעגנַאגעגנייא טשינ ףיורעד

 ."רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא ןלַאירעטַאמ יד ןופ ןוא ,ץַאלּפ-גַאלש

 -רעטַאעט , ,ןירעגניז-סקלָאפ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ױזַא יװ -- דלעפגילעז הרמז
 .1929 ,1 (8) ,עשרַאװ ,/ גנוטייצ

 טרעדנוה ,סינּפיק .מ, ךוב ןיא) דלעפגילעז ןוא סינּפיק --- װָאקרוט קרַאמ
 ,97221 .זז ,1949 ,סערייא סָאנעוב ,(/ רעדיל-סקלָאפ

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 ,201 .ז ,יײװצ דנַאב ,164 ,1377142 .זז

 .95 ,94 ,90 ,88 ,81 .זז ,1955 ,זירַאּפ ,'עשרַאװ לָאמַא ןעוװעג , --- רעשטוק .ב

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- וָאקרוט טנומגיז
 ,207 .ז

 .100 .ז ,1962 ,עשרַאװ ,'ָאטעג ןופ םיבתכ , -- םולבלעגניר לַאונמע

 ַאניױװלַאמ ,לעּפמינ-סעלָאי

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1900 ינוי 3 .בעג)

 ,גרעבמעל ןיא 1900 ינוי 2 ןריובעג

 45 .לושירעגריב ַא טקידנעעג .עיצילַאג

 ןוא לּפמעט ןקיטרָא ןיא ןעגנוזעג רָאי

 -מעל ןיא ןעמוקעגנָא טנעגיריד-רָאכ ןכרוד

 -רוט סַאנָאי יו .רעטַאעט ןשידיי רעגרעב

 -עשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא רעביא טיג ווָאק

 יז טָאה "ןרעטש ענ

 ןיא ןבױהעגנָא ערעירַאק-עניב ריא

 טָאהיס עכלעוו ,ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק

 -רעטעּפע רעד) גרעבמעל ןיא טריזינַאגרָא

 -ַאעט טליּפשעג ןבָאה יז .יקסוָאלרַאט השמ (רָאיטקַא רעקיד

 ןענַאטשַאב זיא םוקילבוּפ סָאד .םעדיוב ַא ףיױא תבשש ןדעי רעט

 -עג טשינ ןעמ טָאה טלעג'טירטנייא ןייק .רעדניק זיולב ןופ

 טזחמעג רעיושוצ רעניילק רעדעי טָאה רעבָא רַאפרעד ,ןעמונ

 טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ךעלּפענק ענעלָאטש ךיז טימ ןעגנערב

 -עּפוע ױטסיטרַאי יד ןבָאה ךעלפענק יד .יטעליבי ַא ןעמוקַאב

 רעדניק יד זיב ןעגנַאגעגנָא גנַאל ױזַא זיא סָאד .טפיוקרַאּפ רעט

 ענעלָאטש יד ןסײרוצּפָארַא ןענַאװ ןופ טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה

 טימ ןעמַאװצ ןטָארטעגיוא סעלָאי זיא רעטעּפש .ךעלּפענק

 רעד  .יויניעשעינז ַאני ןטרָאג ןיא תבש ןדעי ןיקסווָאלרַאט

 -עג ןופ ןטנעמגַארפ ןופ ןענַאטשַאב ןיא רערעיײז רַאוטרעּפער
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 סָאװ ,ןטעוד ןופ ךיוא יו ,(רעטַאעט ןשידיי ןיא) ןסעיפ עטליפשע
 -ַאב ןיוש ןרָאיטקַא-רעדניק יד ןבָאה ָאד .ןעגנוזעג ןבָאה יז
 ןליּפש רעייז רַאפ טלָאצַאב ןעמוק

 ַאניװלַאמ ואוו ,לוש ןיא ןעמוק טגעלפ טייצ ןופ טייצ ןופ
 -ער רעגרעבמעל םונופ רָאשזיריד רעד ,טנרעלעג טָאה סעלָאי
 ױזַא .ןעגניז רעדניק יד ןריבורּפוצסױא ידכ לפמעט ןטרימרָאפ
 ןעמונעג יז ןעמ טָאה ,םיטש ענייפ ַא טַאהעג טָאה סעלָאי יו
 ןופ רָאשזיריד רעד טגעלפ רָאכילּפמעט ןופ .רָאכילּפמעט ןיא
 ואוו ,סערעּפָא עסיוועג וצ רעדניק יד ןעמענ רעטַאעט ןשיליופ
 זיא סעלָאי ַאניױװלַאמ .רָאכ-רעדניק ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ
 .ןרָאװעג ןעמונעג ךיוא

 סנופ שיּפַא ןפױא טנעיילעג לָאמַא טָאה סעלָאי ַאניוװלַאמ
 סָאוו ,םירוחב עגניי ןוא ךעלדיימ עגניי זַא ,רעטַאעט ןשידיי
 לּפִמיִג ףלָאדַא וצ ןדלעמ ךיז ןלָאז ןעגניז וצ סעמיטש ןציזַאב
 סלַא ןרָאוװעג ןעמונעגנָא יז זיא םורַא ױזַא .רעטַאעט ןשידיי ןיא

 טימ זיא יז ןכלעװ ןופ רעטַאעט-?פמיג ןשידיי ןיא ןיטסירָאכ .

 .ןירָאטקעריד יד ןרָאוװעג טייצ רעד

 זיא ירעדנילב רעד עלעדיי ןופ גנולעטשרָאפ רעד תעב

 ןעמ טָאה ,ףרָאד עקלע עסירטקַא יד ןרָאװעג קנַארק לָאמַא

 .יִגעלָאק עקנַארק ריא ןטערטרַאפ וצ לָאר יד ןבעגעג סעלָאי

 ןָא טלָאמעד ןופ .ןעמונעגסיוא קרַאטש לָאר רעד ןיא טָאה יז

 ,ןוז סלּפמיג לימע .קלָאר עניילק ןעמוקַאב וצ ןביוהעגנָא יז טָאה

 ,רעטַאעט ןיא רעײגנייא רעטפָא ןַא ןייז טגעלפ סָאװ ,יצירוַאמ

 .סעלָאי ַאניװלַאמ רעטנחאב ,רענייזש רעד ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה

 ןפיוא ןייגנייא טלָאװעג טשינ ןפוא ןיאב ןבָאה ןרעטלע עניײז

 וצ רעטייו ןיוו ןייק יטקישרַאפי ןוז םעד טָאה ןעמ .ךודש

 רעד רעמ סָאװ ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא טָאה סע .ןרידוטש

 ןגָארקעג ביל רע טָאה רעמ ץלַא ,טרידוטש טָאה לעפמיג רעגנוי

 הנותח ייז ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .ןַאנױװלַאמ

 .קלָאפרָאּפ ךעלקילג ַא ןעוועג ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב ןוא טַאהעג

 עיטסַאניד-לעּפמיג רעד ןופ רוד רעטצעל ןוא רעטירד רעד

 לעּפמיג לימע ןוא ןרעב-בקעי ןופ עיצידַארט-יד ןכָארבעג טָאה

 ןטלַא ייר ַא טרָאד ןופ קידנטיײזַאב ,לבמַאסנַא םעד ןטיבעג ןוא

 טימ רעטַאעט סָאד טריפעג ןבָאה סלעפמיג עגנוי יד .ןרָאיטקַא

 ןוא יז תבוטל טדער סע סָאװ -- סנייא .טנַאה רעקרַאטש ַא

 יז סָאװ ,סָאד זיא ,טנעמילּפמָאק ַא יז טמוק סע ןכלעוו רַאפ

 .רדסכ ךיז טימַאב ןוא רַאוטרעּפער ןרעסעב ַא ןופ ןטלַאהעג ןבָאה

 קעווצ םעד וצ קידנגנערבּפָארַא ,ןסעיפ ערעסעב ןריפוצפיוא

 עקידרעירפ יד ביוא ןוא .ןרעסישזער ןוא רעליפשיוש עטסנרע

 ןזױועגסױרַא טשינ ןבָאה לעּפמיג עיטסַאניד רעד ןופ תורוד ייווצ

 -סעלָאי טָאה ,רוטלוק-ךַארּפש רעד רַאפ סערעטניא םוש ןייק

 -ַאעט ןיא ייז ייב לָאז סע זַא ,טימַאב ךיז ןַאמ ריא טימ לעפמיג

 עידיי רענייש ַא ןרעוװו טדערעג רעט

 -יםועסָאלַאק' םוצ םיפתוש סלַא ןטָארטעגוצ ךיוא ןענייז ייז

 יװצ טרָאד טריפעג םורַא ױזַא ןוא גרעבמעל ןיא רעטַאעט

 (-טלעוו ןטייוצ) ןופ ךָארבסיױא ןרַאפ ץרוק .סרעטַאעט עשידיי

 -רעטַאעט ןקיטכערּפ ַא ןופ ןעיוב סָאד טקידנערַאפ ייז ןבָאה גירק

 רעקילָאמַא רעד ןופ טרָא ןפיוא ןרָאועג טלעטשעג זיא סָאװ ,ןינב

 | .עדוב-לעּפמיג

 ,עמַארד רעד ןיא ייס טוג רעייז ןעוועג זיא סעלָאי ַאניװלַאמ

 ףיוא ןרָאװעג טרישזַאגנַא טפָא זיא יז .עטערעּפָא רעד ןיא ייס

 טַאהעג םוטעמוא טָאה ןוא דנַאלסור ןיא ןוא ןליופ ןיא ןלָארטסַאג

 .(עינעמור ןיא טרילָארטסַאג ךיזא טָאה .י) .גלַאפרעד ןטנידרַאּפ ַא

 יי

 3804י



 -ַאעט ןליּפש ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז יז טָאה רָאי רָאּפ עטצעל יד

 ןופ ןירָאטקעריד סלַא זױלב טרָא סָאד ןעמונרַאפ ןוא רעט

 רעייז ךיז יז טָאה בגא  .יסועסָאלָאק' םנתפ רעטַאעט-לעּפמיג

 ."םינינע-רעטַאעט ןיא טריטנעירָא טוג

 :ךודש ןופ טײדַאב ןפיוא ּפֶא ךיז טלעטש ףרָאדנעשַא לארשי

 "יא .ןיִז עכעלטע טַאהעג טָאה לעפמיג רָאטקעריד רעד,

 -דַא ןַא רעטיױוצ רעד ןוא רעטקָאד ַא ןעוועג זיא יז ןופ רענ

 רעשידיי ַא רַאפ הנותח טָאה ןוא טַאקָאװדַא רעד טמענ .טַאקָאװ

 -קעריד ַא :רָאפ ךייא טלעטש .סעלָאי ַאניװלַאמ -- עקטסיטרַא

 ,טייז ןייא ןופ םוחי ליפ יױזַא ,טַאקָאװדַא ןַא ,רעטקָאד ַא ,רָאט

 הנותח רעד ךָאנ .עקטסיטרַא עשידיי ַא רעטייוצ רעד ןופ ןוא

 -רַאפ ,הלילח ,טלָאועג םידדצ יד ןופ טשינ רענייא ןייק טָאה

 טַאהעג רַאנ טָאה יז ןעוו ,סעלָאי אנױװלַאמ .רבע םעד ןשיװ

 ןטערטוצפיוא טיירג ןעוועג יז זיא ,לָאר עקיסַאפ ַא ךיז רַאפ

 ,טקַאפ רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .רעטַאעט ןליּפש וצ רעטייוו ןוא

 ןיא טָאה ,ךודיש ַאזַא ןכיירגרעד ןָאק עקטסיטרַא עשידיי ַא סָאװ

 .ײרָאיטקַא ןשידיי ןופ תובישח יד ןביוהעג קלָאפ ןופ ןגיוא יד

 ,יורפ ןסלעּפמיג ַאשימ| ןייז  :טנכייצרַאפ ווָאקרוט טנומגיז

 ןעמונעג טָאה ,עסירטקַא ןוא ןירעגניז ענייפ ַא ,סעלָאי ַאניװלַאמ

 ַא ןיא ןוא ."רעטַאעט ןופ גנוריפנָא רעד ןיא לייטנָא ןוויטקַא ןַא

 עלעירעטַאמ ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה רימ , :רע טנכייצרַאפ ץַאלּפ ןטייווצ

 ןיא לָאמ ןטשרע םעד ,ןוא ,ןײרַאפ-ןטסיטרַא םנופ גנוציטשרעטנוא

 יד ,רעטַאעט ןופ םיטַאבעלַאב יד ןופ ,עטכישעג-רעטַאעט רעד

 ."סעלָאי ןוא סלעּפמיג

 ;וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוװ ןוא

 -פיא זיא (םועסָאלָאק) ירעטַאעט-לעּפמיגי רעיינ רעד ןעוו

 םנופ ךָארבסױא ןרַאפ ץרוק ,1939 רָאי ןיא ,רָאװעג טױבעג

 -ירעלטסניק סלַא טרישזַאגנַא ךימ סעלָאי ַאניװלַאמ טָאה ,גירק

 ךיא טָאה יז ואוו ,רעטַאעט םנופ רעסישזער ןוא רעטייל רעש

 טּפרַאדעג ךיא בָאה עסעיפ עטשרע סלַא ןטערטפיוא טלָאזעג

 ףיוא טיבעג ,גנוריפפיוא עשילַאקיזומ ַא סדנופש ןועמש ןלעטש

 בָאה גירק סנופ ךָארבסױא ןרַאפ גָאט ַא .עמעט רעשירָאטסיה ַא

 ןיב ןוא טקַארטנָאק םעד ןבירשעגרעטנוא גרעבמעל ןיא ךיא

 בָאה ךיא רעדיא .ןרָאיטקַא ןרישזַאגנַא עשרַאוװ ןייק ןרָאפעג

 .המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא ,עשרָאוו ןייק ןעמוק וצ ץזיווַאב

 לעּפמיג-סעלָאי טָאה גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה ןסור יד תעב
 ףלָאדַא .ןירעליּפעירש ַא יװ רעטַאעט-הכולמ ןיא טעברַאעג
 ַא יװ רעטַאעט ןיא טליּפשעג טָאה ,רָאשזיריד רעד ,לעפמיג
 -עגמוא ןוא ןשטייז יד ןעמוקעג ןעניז רעטעפש .רעלדיפ
 סלעפמיג יד טימ ןעמַאװצ סםוטנדיי רעגרעבמעל סָאד טכַארב

 ןופ החפשמ-רעטַאעט רעשידיי רעצנַאג רעד טימ ןעמַאװצ ןוא
 ."גרעבמעל

 -912 .וז ,דנַאב רעטייוצ ,1924 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
1, 

 ,סנייא דנאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאּפ , -- וָאקרוט סַאנַאי
 ,235251 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 | ,447 ,130 .זז

 ךוב קנעדעג, ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט סלעּפמיג .מ .ס -- ףרָאדנעשַא לארשי
 ,31 .ז ,1964 ,סערייא סָאנעוב ," עיצילַאג
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 לחר ,וװַאקרוט

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1908 רַאונַאי 10 .בעג)

 ,עשרַאװ ןיא 1908 רַאונַאי 10 ןריובעג

 ,סָאנָאי ,טנומגיז ןופ רעטסעוװש .ןליױּפ

 טייצ עצרוק ַא טנרעלעג .קרַאמ ןוא קחצי

 בילוצ ןוא עיזַאנמיג-ןעיורפ סיקסנירק ןיא

 םעד טַאוירּפ ןעגנַאגעגכרוד טייהקנַארק

 ןיא טקידנעעג .עיזַאנמיג ןסַאלק 7 ןופ סרוק

 ןופ לוש עשיטַאמַארד עשיליוּפ יד 7

 "נָא ןעמַאזקע ןַא ךָאנ ןוא ,ַאקצעיװעינירה
 ןשידיי ןיא דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעג

 .ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא לטיּפַאק דנריר רעייז ַא ןיא

 זַא ןָא טזייו ןוא ,רעטסעװש ןייז סַאנָאי רעדורב ריא טרעדליש

 -רָאפ' טַאהעג ביל קרַאטש יז טָאה עלעדיימ קישטניילק סלַא ךָאנ

 קידנעייז ךָאנ ,רע ןוא טנומגיז רעדירב עריא ןוא ,'ןעגנולעטש

 -רָאפ טכַאמעג רעדניק ערעדנַא יד ןוא ריא רַאפ ןבָאה ,רעליש

 ,רעטסעװש"'גניליוצ ערעדנַא יד ןוא יז .בוטש ןיא 'ןעגנולעטש

 יו ,ןרָאװעג ןעמונעגטימ טשינ רעטָאפ ןכרוד רעבָא ןענייז ,עלהרש

 וצ קשח םעד ייז ייב ןגָאלשוצּפָא םינּפָא ,רעטַאעט ןיא .,ןיז ענייז

 -סױרַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ץנעדנעט ַא ,סנירעליּפשיוש ןרעוו

 טשינ ריא סע טָאה ףוסל רעבָא ,רעדירב ערעטלע יד ייב ןזייוווצ

 .עסירטקַא ןַא ןרעוו ןוא טסנוק-עניב יד ןרידוטש וצ ןטלַאהעגּפָא

 ,טנומגיז רעדירב עריא ןופ סעּפורט יד ןיא טליּפשעג טָאה .ט

 -עגטימ ןוא  ַאקצָאטָאּפ אידיל ,ַאקסנימַאק .ַאדיא טימ סַאנָאי

 ַאדיא ןוא ּווָאקרוט קחצי ,טנומגיז טימ יינרוט ןרעגנעל ַא טכַאמ

 ,ןרָאװעג קנַארק יז זיא רעטעּפש .עיצילַאג-חרזמ רעביא ַאקסנימַאק

 .טעברַא-רעטַאעט יד ןסיירוצרעביא ןעגנואווצעג ריא טָאה סָאװ

 :טביירש ווָאקרוט טנומגיז רעדורב ריא

 טימ ןליּפשוצטימ ןבױהעגנָא טָאה (1928) טייצ רענעי ןיא

 -סעווע רעזדנוא ,החפעמ רעזדנוא ןופ דילגטימ ןייא ךָאנ זדנוא

 רעבָא ,החפשמ רעזדנוא ןופ עטסגניי יד ןעוועג זיא יז .לחר רעט

 ,עלהרש ןוא עלחר ,רעטסעוווע-גניליווצ ערעזדנוא ןופ ערעטלע יד

 יז זיאיס ןוא ןדייל ערעוװע ןיא ןריובעג ייז טָאה עמַאמ יד

 טיט-רעריטרַאמ ַא ןוא געווסנבעל רערעווש ַא טרעשַאב ןעוועג

 ןעגנַאגעגסיױא ןענייז תומשנ עקילייה ערעיי ואוו .םישודק ןופ

 ךיא בָאה יז ןופ העידי עטצעל יד .טסואוַאב טשינ זדנוא זיא

 ַאל ַא .ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ לטרַאק ַא .ליזַארב ןיא ןעמוקַאב

 ןרעו רימ. :גנונגעזעג ַא טימ טנוזעג ןגעו טסקעט רעשינָאק

 -ןבעל םייב יד ,רימ .ײ"ךייא ךָאנ טפַאשקנעב ןופ טנקורטעגנייא

 ןיא ףיט קנעדנָא ןקיטכיל רעייז ןגָארט רעדירב ענעבילברַאפ

 -רָאי רעייז ןופ גָאט םעד טינ ןסיױו רימ יוו ,ױזַא ןוא ,ןצרַאה

 וו רעמ סנבעל ענעטינשרַאפ-גנוי ערעייז רימ ןגָאלקַאב ,טייצ

 | .רָאי ןיא לָאמ ןייא

 ךיא סָאװ לוש עשיטַאמַארד עבלעז יד טכוזַאב טָאה עלחר

 ַא ןיא רעבירַא ךָאנרעד זיא קרַאמ .קרַאמ רעדורב ןיימ ןוא

 .קיטסילַאנרושז רעד טעמדיוועג ךיז ףוס לכ ףוס ןוא לושיסליפ

 .רעטַאעט סָאד ןטימעגסיוא ןבָאה ,עלהרש ,עטסגניי יד ןוא רע

 ןיא ןעגנַאגעג ןענייז לחר ןוא קחצי ,סַאנָאי ,ךיא ,עקירביא יד !

 ןוא (םייח לארועי) יםיאכָארשי רעטעפ רעזדנואי ןופ ןגעוו יד

 ןסַאנָאי טימ ןליּפש וצ ןבױהעגנָא טָאה עלחר .ןרָאיטקַא ןרָאװעג

 ךיז ןרעקמוא רעזדנוא ךָאנ ,ןוא ,ַאקצָאטָאפ ַאידיל טימ ךָאנרעד

 א
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 דנ ַאב -סישורהק

 -ַאב ערעוװע יד .זדנוא טימ טליפשעגטימ יז טָאה ,עינעמור ןופ

 ריא טנידעג טשינ ןבָאה רעטַאעט-רעדנַאװ ַא ןופ ןעגנוגניד

 -עג טָאהיס סָאװ ,ןקנערק ֹטפָא טגעלפ יז .םזינַאגרָא ןטרַאצ

 ריא טרעטש

 ."זעפנ-תמגע ךס ַא

 תעיקת, ןעמליפ עשידיי יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ט

 ."רעדלעוו עשילוּפ יד , ןוא "ףכ

 -סגניליוצ עדייב ןבָאה ,המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד ןיא

 ןופ עיצַאּפוקָא עשיצַאנ יד ןגָארטוצרעבירַא ראי 2 ןזיוװַאב רעטסעווש

 ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ,חרזמ ןייק קעװַא ייז ןענייז ךָאנרעד ,עשרַאװ
 .סנווױאיזַאג עקנילבערט יד ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא ,סיצַאנ יד

 .874 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1924 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,סגייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש .ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,290*281 ,126 .וז ,ײװצ דנַאב ,218 ,145 ,32 ,זז
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,/הפוקת ענעסירעגרעביא יד, --- װָאקרוט טנומגיז

 ,250-51 ,זז

 בקעי ,שטיווַאבוקַאי

 |סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1896 רַאוובעפ 22 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1896 רַאורבעפ 22 ןריובעג

 .י ןַאמייה רָאיטקַא ןופ רעדורב
 ןבירשעג) עיפַארגָאיבָאטױא  ןייז ןיא

 רעטָאפ ןייז זַא ןָא רע טיג (1928 ןיא
 ַא ןוא יאבגו ַא ןעוועג זיא

 -לעוו ,םינוגינ ענעדיישרַאפ ןעגניזרעביא
 ,דומע םייב ןצונַאב רעטעּפש טגעלפ רע עכ

 ַא זַא ,טרעהעג לָאמַא ןיוש ריא טָאה,
 רעדָא רָאטקעריד ַא וצ טימרעד ןייג ןוא דניק ןייז ןעמענ לָאז עטַאט

 יעג .?'רָאיטקַא ןַא רַאפ דניק ןיימ טכַאמ' ןגָאז ןוא רעסישזער ַא

 .רעדורב ןיימ טימ ןָאטעג ָאי סע טָאה רעטָאפ ןיימ זַא ,ךיא קנעד

 עלַא ןופ רעטָאפ רעקיצנייא רעד זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק סע ןוא

 ירַאפ טציא !סָאװרַאפ .ןָאטעג ױזַא טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיי

 רעדורב ןיימ ןריפקעװַא טלָאװעג טָאה רעטָאפ ןיימ .סע ךיא ייטש

 -לָאמעד רעד ןיא טשימרַאפ ןייז טשינ לָאז רע געוו ןרעדנַא ןַא ןיא

 טלַא ןיב ךיא .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער (1905-1906) רעקיט

 ריישרעטנוא םעד ןליפ ןביוהעגנָא ןיוש ךיא בָאה ,10 רָאי ַא ןעוועג

 קרַאטש טָאה עטייווצ סָאד .םינוגנ עלַארטַאעט ןוא עשינזח ןשיווצ

 -נעמַאװצ ךיז ןגעלפ בוטש ןיא זדנוא ייב .רימ ףיוא טקריװעג

 ןכַאמכָאנ ןוא רעטַאעט ןגעוו ןדער :םירבח סרעדורב ןיימ ןעמוק

 ךימ טָאה סָאד .ןעזעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןעגניזכָאנ ןוא

 לע ךיא ןעוו זַא ,ןעמונעגנָא בָאה ךיא .טריסערעטניא קרַאטש

 ןַא ןרעו ןענרעל ןריפ ךיוא רעטָאפ ןיימ ךימ טעװ ,ןרעוו רעטלע
 ןרעטלע עניימ ןעוו רעבָא ,טנרעלעג לייוורעד בָאה ךיא .רָאיטקַא

 ךיא ןוא ןענרעל ןזָאל ךימ ןעלטימ ןייק טַאהעג טינ רעמ ןבָאה

 ,עּפורט רעד ןיא רעדורב ןיימ וצ ןרָאפוצ ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא בָאה

 -עג קידנעטש רעטָאפ ןיימ רימ טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה רע ואוו

 טסעז וד .רָאיטקַא ןַא ןוז ןייא גונעג ןיוש בָאה ךיא' :טרעפטנע

 ןעװעג רעטומ ןיימ זיא טּפױהרעביא ...'ןקילג ענייז ןיוש ךָאד

 לָאז ךיא זַא ,טירש ןוא טירט ףיוא טיהעג ךימ ןוא ןגעקַאד קרַאטש

 ןוא ןרָאטַאמַא טימ ןרבח ךיז רעבָא געלפ ךיא .ןפיולטנַא טשינ
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 טּפַאשרַאפ ריא ןוא ,גנולקיווטנַא רעשירעלטסניק

 .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ ייב .,ןליופ

 .ןיא הליפת לעב

 .בוטש ןיא טגעלפ ןוא לכעלוש ןיילק ַא

 סאוט
 רעיא עא

 ןיהַא רעטעמָאליק יירד ןעגנַאגעג עבָארּפ ַא וצ ךיא ןיב לָאמ ַא

 ןרעטלע יד סָאװ ,ָאטלַאּפ ַא ןָא טסָארּפ רעסיורג ַא ןיא קירוצ ןוא

 .ןיהַא ןייג ןופ ךימ ןטלַאהוצּפָא ידכ ןעמונעגוצ ןבָאה

 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שטיווָאלטײפ םהרבא ,רעניימ ןיזוק ַא

 דימ טָאה ,רעטסיימ-בעוו סלַא טקידנעעג טָאה רע ואוו ,ןעכַאַא

 "עג ןוא טקידנעעג ךיא בָאה רָאי ייווצ ךָאנ ןוא ןענרעל ןעמונעג

 ."שזדָאל ןיא לעזימ .י עמריפ רעד ייב רעטסיימ-ףליהעג ןרָאװ

 .ל טָאה ,רעבָאהביל טימ ןעגנולעטשרָאפ עקינייא ןליּפש ןכָאנ

 סעסיורג' רעשזדָאל ןיא לענָאיסעּפָארּפ ןליּפש ןביוהעגנָא 1916 ןיא

 "ויבעד ,(גרעבדנַאז .ַאילוי ןוא ןַאמסקַאװ .ד .מ ,ריד) 'רעטַאעט

 "רעד ,ןירענַאקירעמַא יד' סראש ןיא 'רערעל םעס' סלַא קידנריט
 -מורַא ,עשרַאװ ןיא רעטעּפש ,ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעג ךָאנ

 טליּפש רע ואוו ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא טרעדנַאװעג

 לאירוא , ןוא "םכח דימלת רעד , ,"רוחב הבישי , יװ ,ןלָאר:טּפױה

 טימ "סונעו, רעטַאעט ןיא עשרַאװ ןיא 1918 ןיא ןוא "ַאטסָאקַא

 .ןירעגעווש ןוא רעדורב ןייז

 ןופ טריּפוקָא ןעוועג זיא סָאװ ,עניַארקוא ןייק רעבירַא -- 9

 ןיא עּפורט ַא טימ טליּפשעג עיצַאוקַאװע רעייז ךָאנ .ןשטייד יד

 םעד רעבָא .םישדח 4 (הלשממ סַארולטעּפ רעטנוא) לָאּפָאטַאלז
 םָארגָאּפ ַא טכַאמעג טרָאד סעצוװָאלורטעּפ יד ןבָאה 1919 יימ 2

 ךעלריטַאנ ,גנורעקלעפַאב עשידיי עטעװעטַארעגּפָא עצנַאג יד ןוא

 יד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג געט ךס ַא ןענייז ,ןרָאיטקַא יד טימ

 ןוא טָאטש ןיא ןיירַא ןענייז סעקיװעשלָאב יד זיב ,ןסע ןָא סרעלעק

 סלעּפַאר ןיא ןליּפש ןָא טבייה .י ואוו ,סעדָא ןייק עּפורט יד טקישעגּפָא

 ,טָאטש יד ןּפַאכרַאפ סיצניקינעד יד ןעוו ,1919 רעמוז עדנע .עּפורט

 רעטעּפש רָאי ַא ןוא ,לָאּפָאטסַאװעס ןייק קעװַא עּפורט יד טרָאפ

 סלעגנַארװ רעטנוא רעדיו) ַאיסָאדָאעפ ןיא עּפורט יד טליּפש

 רעשירעטילימ רעטשרמולכ סלַא טריטסערַא .ל טרעוו ָאד .(הלשממ

 טּפשמרַאפ טרעוו ,(רעגריב רעשילױּפ .ַא זיא רע םגה) ריטרעזעד

 טיִמ ןפױלטנַא וצ םיא טגנילעג סנ ךרדב רעבָא ,ןעגנעה םוצ

 ,ןרָאיטקַא עשידיי 60 טפערט רע ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ףיש ַא
 ןופ עּפורט רעד ןיא ןיירַא טערט רע .סעּפורט ייווצ ןיא טלייטעצ

 ןייא רָאנ טליּפש ןעמ יו תויה רעבָא ,ןייש ַאשימ ןוא רעלדַא) והימרי

 ךיז ןשטומ רָאי ַא ךָאנ .ןסע וצ ָאטשינ שממ זיא ,ךָאװ ַא לָאמ

 ,עינעמור ןיא 1921 ילוי ןיא ןָא .י טמוק ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 ןיא לַאגעסיװָאּפַאנַאק -גרובנעדלָאג לקיציא ייב טליּפש רע וואו

 טרעוו -- 1923 .יסַאי ןיא ןָאקיּפ ילאמ טימ 1922 ןיא ,טסערַאקוב
 ואוו ,עיבַארַאסעב רעביא יינרוט ַא ןיא ןייש .מ טימ ףתוש ַא רע

 עטסוּפ יד' ,'דימש רעד לקעי' ,'גנוי ספרָאד רעד' ףיוא טריפ רע

 ,1924 .ןלָארטּפױה יד קידנליּפש ,'בנג עקטָאמ, ןוא 'עמשטערק
 רעשידיי רעד ףיוא ןייגוצרעביא ַאקצָאטָאּפ ַאידיל ייב רע טלעופ

 רעביא יינרוט ַא ןיא ,רענטרַאּפ סלַא ,ריא טימ טליּפש ןוא עניב

 -עּפָא רעד ןיא גינעק הניד טימ רענטרַאּפ סלַא ,1925 ;עינעמור

 עטערעּפָא רעד ןיא ַאניליל טימ ,1926 ,עניווָאקוב רעביא ,עטער

 (שייר .ריד) ץיווָאנרעשט ןיא ןסיריא טימ 1927 ,עיבַארַאסעב ןיא

 ןוא 'טנַאקיומ עקשָאי סווָאמיד טימ יינרוט ַא ףיוא ךָאנרעד ןוא

 -- 1928 .רקיע רעד' סווָאניאערװעי ןיא 'ילַאגערפ .רד' סלַא

 טימ יינרוט ַא ףיוא ךָאנרעד ,יסַאי ןיא רענפעט ףלָאדַא טימ ףתוש

 ןַאמייה ןירעגעווש ןוא רעדורב ןייז טימ -- 1929 .,וװָאטַארַאב לוַאּפ

 רעביא יינרוט ַא ףיוא דָאנרעד ,יסַאי ןיא שטיוװָאבוקַאי ַאננַא ןוא

 ןיא רענרעל הנח ןוא ןַאמרעדייז דוד טימ רעטעּפש ,עינַאװליסנַארט

 ןַאמטיירב לוַאּפ ןוא ַאקסװעינַאק ַארעיװ טימ ,1930 ,עטערעּפָא רעד

 יע
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 טאטע ןוטסטססאיאשא קאטאר יימ

 טרָאפ ןוא רעצלעז ינעשז טימ הנותח טָאה רע ואוו ,ץיווָאנרעשט ןיא

 עשינעמור יד ןוא עיבַארַאסעב רעביא יינרוט ַא ףיוא ריא טימ

 רענלױוװ רעד טימ ןעמַאוצ וואלוב ףסוי טימ ,1931 .,ץניוװָארּפ

 ַא ףיוא דָאנרעד ןוא (ואדנַאס .קעריד) טסערַאקוב ןיא 'עּפורט

 יינרוט ַא ךָאנרעד ןוא ץַאז גיוודול טימ ןָאזעס ַא ,1932 .יינרוט

 עליצ טימ רעטניוו ףוס .,ַאינַאװליסנַארט ןוא עיבַארַאסעב רעביא

 .י טרילָארטסַאג -- 1923 ,טסערַאקוב ןיא ,רענטרַאּפ סלַא ,רעלדַא

 טכַאמ ןוא רעצלעז ינעשז ןוא ַאקצָאטָאּפ ַאידיל טימ ווענעשעק ןיא

 שייר .ריד םייב .י טליּפש 1934 ,עיבַארַאסעב רעביא יינרוט ַא טימ

 טימ ךָאנרעד ןוא ,רעסישזער ןוא רעימערּפ סלַא ץיװָאנרעשט ןיא
 .ווָאטַארַאב לוַאּפ .רד

 .טנַאקַאבמוא זיא ערעירַאק-עניב עקידרעטייוו ןייז

 ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,סקירב לאימחרי רעביירש רעד יו

 טיג ,טעװעטַארעג טרָאד ןופ ךיז ןוא ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא

 -עגמוא טרָאד ןוא ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןעוועג .י זיא ,רעביא

 | .ןעמוק
 ןיא 1942 ןיא ןברָאטשעג רָאג רע זיא תועידי ערעדנַא טיול

 | .טנעקשַאט
 ַאינַאט יורפ עטייווצ ןייז זיא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יו

 .טנעקשַאט ןיא 1942 ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 1 יצ .ש

 .סקורב לאימחרי ןופ .ע .מ ןוא ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 ףסוי ,שַאכ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַאורבעגמוא -- 189... .בעג}

 -שיליוּפ ,ענדָארג ןיא 189... ןריובעג

 -- רעטָאפ .שמש ןוא ןזח -- עדייז .עטיל

 ןגנמ-לעב רעסיורג ַא ,רעדיינש ַא ךַאפ ןופ

 .ןקותמ רדח ַא ןיא טנרעלעג .ןדמל ַא ןוא

 ןעדייז ןופ טײקשילַאקיזמ יד טנשריעג
 לגניי סלַא ןעגנוזעג .כ טָאה ,רעטָאפ ןוא

 -טָאטש ןיא ןוא רעמינָאלס עשָאי ןזח םייב

 -עװ .יקצעינעמַאק ךורב ןזח םייב לוש

 ךרוד רעטעּפש ךיוא טרעוו לדנוז סנעמ

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןגיוצעגניירַא םיא

 יייה עטַאװירּפ ןיא !סרעטַאעט' טנדרָאעגנייא דניק סלַא ךָאנ

 רָאכ ןיא ןעגנוזעג רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא .ןלאטש ןיא רעדָא רעז

 ןפלָאהעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא לוש:-רָאכ רענדָארג רעד ןופ

 -טָאטש ןשיסור רענדָארג ןופ רָאכ-רעדניק ןיא (ןסילוק יד רעטניה)|

 "ידיי סנײטשטָאר ןופ רָאכ ןיא ןטָארטעגנײרַא -- 1906 .רעטַאעט

 -ןַאי' לָאר יד קילעפוצ ןליּפש ןכָאנ ןוא ,ַאקפעזוי ןיא עּפורט רעש

 רעד ןיא ןבילברַאפ ןיוש 'עלעדיפ סדוד' סרענײטַאל ןיא 'עלעק

 -נָא עקינייא ןיא טליּפשעג טלָאמעד טניז .רָאיטקַא סלַא עּפורט

 .זַאקװַאק ןוא עיבַארַאסעב .,דנַאלסור ,ןלױּפ רעביא סעּפורט ענעעזעג

 -עּפש ןוא ,טריזיליבָאמ ןרָאװעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 "עגיסגירק יד ךרוד טנדרָאעגניא רענעגנַאפעג-סגירק סלַא ,רעט

 ייב ,ןעכנימ-ןיילק רעגַאל-ןעגנַאפעג ןשיכיירטסע ןיא) ענעגנַאפ

 ןיא טרפב ןוא שיליוּפ ,שיסור ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט (ץניל

 ןוא ענעגנַאפעג יד ןופ טכוזַאב ןרעוו ןעגנולעטשרָאפ יד .שידיי

 טליּפשעג ןלָאר-ןעיורפ יד ןרעוו ייברעד .ןריציפָא עקיטרָא יד ןופ

 ןוא 'הטיחש יד' ןיא 'עקרתסא טליּפש .כ ןוא ,רענעמ ךרוד

 | .המותי יד עיסַאכ' ןיא 'עיסַאכ'
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאסיסץקעל
 -- חייא יי = = ראש א חי יצא קהילה .ןילסראקשיתןז דן ישעי ראיה החזה הרע 5 החי

 'רעטַאעט-סקלָאפ רענליוו ןיא טרישזַאגנָא .כ טרעוו -- 1918)

 ןיא ךיוא טרילָארטסַאג רע ןכלעוו טימ .,יקסווָאּפיל םוחנ ןופ ד'א

 טימ ןעמַאוװצ ,.כ טרעוו טרָאד ןופ .הביבס רעד ןיא ןוא ענווָאק

 -נַא ןסעיפַארגָאיב ערעייז עז) המחנ יורפ ןוא שידק רעדורב ןייז

 גרעבסגינעק ,לעמעמ .עגיר ,יוביל ןייק ןליּפשטסַאג ףיוא טרישזַאג

 .רעטַאעט-סקלָאפ' רענליוו ןיא קירוצ ךָאנרעד ןוא ןילרעב ןוא

 ד'א) רעטַאעט--ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא טליּפשעג .כ טָאה רעטעּפש

 רעשילוּפ רעד רעביא ךָאנרעד ,(ןַאהַאק הנשוש ןוא רַאזַאל ןופ
 רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןשיעּפָאריײא ןַא ןיא עשרַאװ ' ןוא ץניווָארּפ

 -ַאסעב ,עינעמור ןיא טרילָארטסַאג רע טָאה 1926 ןיא .שידיי ףיוא

 טעדנירג ,ןלױּפ ןיק טרעקעגקירוצ  .ַאינַאװליסנַארט ןוא עיבַאר

 -טערעּפָא רענליו יד' יורפ ןוא רעדורב ןייז טימ ןעמַאזצ רע

 ןופ טעטש דס ַא ןוא ןלוּפ רעביא טליּפש רע רעכלעוו טימ 'עּפורט

 -ןטערעּפָא ןשיעּפָארײא ןוא ןשידיי םעד עּפָאריײא-ברעמ ןוא חרזמ

 טקילײטַאב ,עקָארק ןיא קידנליּפש ,1928729 ןָאזעס ןיא .רַאוטרעּפער
 ,'םלוג' סקיווייל .ה ןופ גנוריפפיוא סנײטשנרַא קרַאמ ןיא ךיז רע

 | | 'םוחנת' לָאר יד קידנליּפש

 סָאװ ,עּפורט-ןטערעּפָא רעד ןגעוו קידנביירש ,ווָאקרוט טנומגיז

 רעשיטַאמַארד ןייז טימ קיטייצכיילג ענליוו ןיא טליּפשעג טָאה
 :רעדירב יירד ןופ ןענַאטשַאב , ,א'צ .זיא יז זַא ,טנכײצַאב ,עּפורט

 -כַאפ-ןרָאיטקַא עטריטנעלַאט-רָאג זיב ,רענדָארג ןוא שאכ ,שידק
 . | ,"טייל

 ןבלעז םעד טכַאמעגטימ ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא טָאה .כ
 / .שידק רָאיטקַא רעד רעדורב ןייז סָאװ ּפַאטע-עניב

 ,רענדָארג זיא רעדורב רענעבילבעג-זבילברַאפ רעקיצנייא רעד

 / .ןלױּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא טליּפש רעצלעוו

 : :טביירש רעכַאילב .ש

 -נָאלב ַא ןוא ןגױא עילב טימ ןַאמרעגנוי רעסַאלב ַא...,

 רָאנעט רענעטעמַאס רעכייוו ַא ךַאז טּפיוה יד ןוא ענירפושט רעד

 םייב גלָאפרעד ןסיורג ַא קידנעטש רע טָאה ,יעצי רעבָא ןַא טימ

 שַאכ טערט ,רעגַאלןגנַאפעג ןופ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ... .םלוע

 יד רעטיױו טליּפוע ,יקסווָאּפיל םוחנ ןופ עּפורט רעד ןיא ןירַא

 -ערעּפָא עשידיי עטלַא יד ןיא יךעלערעבי יד טימ 'ךעלעמעסי

 שַאכ טָאה 1922 ןיא .ףייז ןעמ לָאז שטנעמ אי ןוא ױןסחיי :סעט

 שטיווָאכַאוועש ַאדיא ןירָאטַאמַא-רעטַאעט רעגדַארג ַא טימ הנותח

 ןזעידיי ןטימ ןעגנורעדנַאוו ענייז ףיוא ביױו יד טימ טמענ ןוא

 ןייז ,כ) לטפניפ סָאד ןיױש טליּפש 1924 ןיא .רעטַאעט

 יױרפ ןייז ןוא ןַאמרעדייז דוד ,המחנ ירפ ןייז ,שידק רעדורב

 עטערעּפָא-רעגָאלש רעייז לָאז -טָאטש רענליוו ןיא (רענרעל הנח

 -יל סשַאכ .לָאר-לטיט רעד ןיא ןשַאכ טימ יץעידָאלַאמ עקווָאילי

 ןַאד ןעמ טָאה ײ...עלעמייה ןיימ ,ךַא עסעיּפ רעד ןֹופ עלעד

 .1925 ןיא .זױה רעששידיי רעדעי ןיא טעמכ ןעגנוזעג ענליוז ןיא

 יַאוליסי עטערעּפָא עשיעּפָארײא סנַאמלַאק ףיוא ייז ןריפ . ..

 ןיוש טליּפש ָאד .יַארעדַאיַאבי ןוא (ןיטשריפ שאדראשט ידינ

 -עמוא . .. .גלָאפרעד ןסױרג ַא טימ ףַאעלָאּפַאני ןוא ײנָאבי ׂשַאכ

 בילוצ שַאכ סיא סנטסרעמַא ךיז טנכייצ ,ןעמוק ייז ואוו םוט

 ,םוטעמוא .טעברַא רעד וצ גנויצַאב רעטסנרע קידלַאֹווג ןייז

 םענעפרָאורַאפ ַא ןיא רעדָא עשרַאו ןיא ןייז טגעמעג טָאהיס
 דיירפ םוטעמוא .טסנרע ןוא סיילפ ןבלעז ןטימ םוטעמוא ,קעה
 ךיוא ױזַא ,עניב רעד ףיוא יו טקנוּפ ןוא ,טכַארבעג סלוע סוצ

 ןײלַא טייקיטומטוג ןוא טייקכעליירפ יד קידנעטש .ןבעל ןיא !

 יווצ ןרָאװעג ןריובעג טייצ רעד רַאפ ןענייז ןעלעסָאי יב ...
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 הב ַאב - םישוד סי

 -נַאי -- עלעגניי ַא ןוא עקניסַאפ-עלעגייפ עלעדיימ ַא ,רעדניק
 1931 ןופ עפורט-החפשמ ןייז טימ שַאכ טרעדנַאו יױזַא .עלעק
 .עפורט יד טכיײרגרעד םיבושי-עשידיי עטסנעלק יד וצ .1939 זיב
 טשינ לָאז ןעמ ,רעגנעל סָאװ ןציז וצ ךיז ייז ןעימַאב םוטעמוא
 -יוא ןוא ןענַאב יד טימ ןּפעלש ךיו דניק ןוא בייו טימ ןפרַאד
 ואו ךעלטעטש עכלעזַא ןיא ןייז וצ סא טמוק טפָא .ןסובָאט
 -ַאװצ-קיצנוק ףױא ,סעּפָאש רעשעלרעייפ יד ןיא טליפשע ןעמ
 עכלעזַא ףױא זַא ,ךױא טפערט סע  .סעניב עטּפַאלקעגנעמ
 ןפרַאד סָאו ,רעליפעיושש עלַא רַאפ טרָא ןייק ָאטינ זיא סעניב
 ַא טנכייצרַאפ רעכַאילב) .גנולעטשרָאפ רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז
 רע טָאה רָאי קילדנעצ יירד רעביא . .. (ןדָאזיּפע עוַאקישט ייר
 ןופ ןגָארטעג ,לדוקיר סעד ,ץיוו ןשידיי םעד ,לדיל עשידיי סָאד
 ,ענווָאר ,קסניפ ךרוד ,ןיו זיב עשרַאװ ןופ ,ענווָאק זיב סַאי
 ."טסשערַאקוב ןוא ןָאגרַאמס

 .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו
 | :רעכַאילב

 ןענופעג עפורט רעד טימ ןעמַאװצ שַאכ ךיז טָאה 1939 ןיאי
 -סורסייו-ברעמ וצ ןסָאלשעגנָא טרעוו קסניפ ןעוו .קסניפ ןיא
 וצ עדַאגירב-טסנוק ןיילק ַא ןיא טרישזַאגנַא שַאכ טרעוו ,דנַאל
 -סיוא :טשעינ ןטרָאד רעבָא ךיז ןָאק רע .ץניווָארפ יד ןענידַאב
 -נָא וצ ָאד ךיז ידכ ענליוו ןייק 1940 ןיא טמוק רע ןוא ןבעל
 רענליוו ןופ דנַאטשַאב ןשירעפעש ןיא ןײרַא טייג רע .ןרישזַאג
 ךיוא קסניפ ןופ רעבירַא טגנערב רע .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 עלעזערעהי ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא .רעדניק ןוא בייו ןיז
 -נוזעצ ןוא ןטצנַאטעצ ןופ לָאר יד רע טליּפש ירעילָאּפָארטסָא
 ןייז ןיא ָאד ךיז טליפרעד שַאכ .רוחב ןשלטעטש ןשידיי םענעג
 רענליוו ןיא שַאכ רעבָא ךיז טָאה טוג רָאג .טױה רענעגייא
 -עגניי ַא ןסקַאװעגרעטנוא זיאי'ס .טליפעג טינ רעטַאעט-הכולמ
 רעטַאעט םעד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידיי רוד רער
 רעבָא ךיז טָאה ןשַאכ .ערעטלע יד יװ טסַאפעגנײרַא רעסעב
 םָאה רע לייוו ,טריטקַארט ױזַא רע טרעוו סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא
 דנַאשז ןרעקיליב ןופ ןסעיפ ןיא טליּפשעגּפָא ןבעל ץנַאג ויי
 זיא סנייא טימ .ןעוועג תמא זייולייט ךיוא סע זיא ,ושפא ןוא)
 רעלעירעטַאמ רעד רַאפ ארומ עקיבייא יד .רעסעב ןעוועג רעבָא
 ןרָאװעג זיא רע .ןלַאפעגּפָא זיא ,רעדניק ןוא בייוו רַאפ ,גרָאז
 רע טעוװ שילַארָאמ ךיוא זַא ,טביילגעג ןוא רעטמַאַאב-הכולמ ַא
 .טרָא ןטנידרַאּפ ןייז ןעמענרַאפ ףוס לכ ףוס

 ּפעלק יד רעטנוא ןרָאוװעג ןגיושטנַא זיא רעטַאעט רעד ןעוו
 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייז יד ןוא ,המחלמ רעמַאזיורג רעד ןופ
 יד ןופ ןעוועג רעדורב ןייז טימ ןעמַאװצ שַאכ ףסוי זיא ,ענליוו
 סָאג ןושַארטס ףיוא עיצַאקָאווָארּפ רעד ייב ןענייז סָאװ ,עטשרע
 ןבָאה גנַאל -םישדח .הסיפת רעקשיקול רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא 5
 ןַא יו ,ןענייז עכלעוו ,רעדירב עדייב .טקינייּפעג טרָאד ךיז יז
 -מוא טינ) זעיגילער ןעוועג ,ןשטנעמ-רעטַאעט ןשיווצ םַאנסיוא
 ןבָאה (ענדָארג ןיא ןזח ןוא שמש ןעוועג עדייז רעייז זיא טסיז
 טימ ןוא תוליפת ןיא טייצ רעייז טכַארברַאפ הסיפת רעד ןיא
 גָאטרַאפ ןליטש ַא ןיא .טליששעגסיוא טקַא ןטצעל רעייז תוליפת
 יד רעביא ,לָאמ ןטצעל סוצ ,ןדי ךס ַא ךָאנ טימ ,ייז ןעמ טָאה
 ןוא דניק ואוו ,ןסַאג רענלױו יד רעביא ,טריפעג ןסַאג עמוטש
 רע ןעװ שַאכ ףסוי גנילביל רעייז ןרעדנואוַאב ןגעלפ טייק
 ןרעוולָאװער ןופ ןסָאש עטסופ ןייק טינ .ןייג ןריצַאּפש טגעלפ
 ןופ סנכעל יד ןקידנערָאּפ טפֶא יֹזַא ןגעלפ יז עכלעוו טימ
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 ןבָאה ןליױק עקידתוירזכא רָאנ ,עניב רעד ףיוא ןדלעה ערעייז

 רעדירב יד ןופ ןגיוא יד רַאפ גנַאהרָאפ םעד לָאמ ןטצעל םוצ

 ןעמַאװצ ןענייז ןרָאיטקַא יז .ץזָאלעגּפָארַא קיבײא ףױא שַאכ

 זִלְי ענליוו ןיא סָאגךשַארטס ףױא ןלַאפעג םלוע רעיז טימ

 -גָאט יז טָאה ,רעדניק יױוצ יד טימ בייו סשַאכ ףסוי ןבילבעג

 ,קירוצ טינ ןעמוק יי בוא ,וינעטָאגי ןטעבעג סױאי-גָאט ןייא

 ."ןרָאװעג טרעהרעד זיא טעבעג ריא ךיוא -- ןוא ,יייז וצ ךימ סענ

 זַא ,טקרעמַאב "ענליוו ןברוח , ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 ןוא ןָאטעג הליפת רעהפיוא ןָא ןבָאה ןַאמרעדייז ןוא שידק ,שַאכ/

 זיא ייז ןופ רענייק .ןילַא ךיז . ..ךָאנ םימחר אלמ לא טכַאמעג

 ,רַאנָאּפ ףיוא גנוסיש רעטשרע רעד ןיא .סױרַא טינ הסיפת ןופ ןיוש

 ."םישודק יד ןשיווצ ןעוועג ייז ןענייז ,1941 ילוי

 .7987799 .וז ,דנַאב רעטשרע ,1931 קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 / .227'226 .וו ,1947 קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 .173:177 ,131 .זז ,ײװצ דנַאב ,102 ,80 .זז

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --- װָאקרוט טנומגיז
7 224, 

 ,37:41 .וז ,1962 קרָאי וינ ,'רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש

 .לאכימ ,ץכב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1908 .בעג)

 .עטיל-שילױּפ ,ענליוו ןיא 1908 ןריובעג |

 ןיא טנרעלעג .רעּפעטש ַא -- רעטָאפ
 רעשידיי רענליוו רעד ןיא ךָאנרעד ,רדח
 טַאהעג ןָא זייוודניק ןופ .עיזַאנמיג-לַאער

 טימ ןביוהעגנָא .עניב רעד וצ גנוגיינ ַא

 ןרָאפעגסױרַא 1923 ןיא ןוא ןלָאר עניילק |
 יינרוט ַא ףיוא 'עּפורט רענליווװ רעד טימ
 רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע רעכלעוו טימ

 .טייצ ערעגנעל ַא ץניוװָארּפ רעשיליוּפ רעד

 "ייב רע טָאה .ענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןיא ןוא טַאטשרַאװ:רעּפעטש ןיא רעטָאפ םייב טעברַאעג גָאט

 ָאד .8 דָארגעװַאנ ףיוא "רעטַאעט רעזדנוא , ןיא טליּפשעג טנוװָא

 | | .ןרָאי ייר ַא טליּפשעג רע טָאה

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעכַאילב .ש

 ךיז טָאה ַאמרעגנוי רעקידכעלייק ,רעדנור ַא ,ץַאק לכימ;

 ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא טנכייצעגסיוא ,טייקכעלרעסיוא ןייז טימ

 רעזדנוא; ןופ) עיצקעריד רעד טגעלפ סע ןעװ לָאמ סעדעי

 ןצַאק ןדַאלנייא ךיילג ייז ןגעלפ ,רָאיטקַא ןַא ןלעפוצ (ײרעטַאעט

 ,רעדילגטימ סניירַאפ טינ ,םירבח ערעגניי עניז טימ ןצַאק

 "יופ יד ןיא .ןריטַאָאלפסקע קרַאטש רעטַאעט ןיא ןעמ טגעלפ

 ךײהנָא םוצ .טכַאנ ַא טָאלז 1 טלָאצעג יי ןעמ טָאה ןטייצ עשיל

 -ַאעט ןופ לעירעטַאמ זיא רע לייױו ,טרַאעג טשינ םיא סָאד טָאה

 ןַא ןרָאוװעג ןיוש סע זיא רעטעּפש .קיגנעהּפָא ןעוועג טינ רעט

 -גניי וצ יוו גנויצַאב זיא סָאד ,ןיול רעניילק ַא ..ן עגַארּפ-ןרע

 עיצקעריד יד ...טקיירטשרַאפ טָאה גרַאװגנוי הרבח ןוא ,ךעל

 ןופ רעטנעצָארּפ טמיטשַאב יד טָאה ןעמ .ןטבעגעגכָאנ ייז טָאה

 ?ָאמטּפָא ןוש ןבָאה ייד זַא ,טנעצָארפ ַאזַא רעבָא ,הסנכה רעד

 יו ןצַאק ןיש טָאה סָאד ...טנידרַאפ טינ ךיוא טָאלז םעד

 יי
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 ןופ ןָאטיסטעל

 זַא ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ .טרַאעג קרַאטש טינ םירבח ענייז ךיוא

 ןטייל טימ ןענייז יז .,רקיע;! ְּךֲעְד ?עטכעלש ןענייז ןטפעשעג ידי

 : טי .יךיילג

 טביירש ףוס ןשיגַארט ךוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא

 :רעכַאילב .ש

 טליפש ;ײיוואטקייי ןופ די לגטימ ַא ץַאק ויא 19397 1940 ןיא, |
 עטשרע יד ףיוא סױרַא ךיז טקור ןוא ןלָאר עכעלטרָאוװטנַארַאֿפ-
 ץַאק ןיוׂש טייג רעטַאעט-הכולמ ןיא .רעטַאעט םעד ןיא רעטרע
 ,ןלָאר ייר ַא ןיא םיוא ךיז טנכייצ ,עכיילג טימ רעכיילג ַא יו ןיירַא
 .יסילויי סלעינַאד ןיא ירעמַארפיואי ןופ לֶאר רעד ןיא סרעדנוװַאב
 -עֵנ סיוכרוד ַא יװ טרעדלישעג רבחמ .םעד ךרוד זיא לָאר יד
 עטױר יד ןעמעוו יב ריבג ַא די ַא = ' טלַאטשעג עוויטַאג
 םיא ןלָאז ייז ,ייז יב ןייא ךיז טעב .היוה .םָאד ןריזילַאנָאיצַאנ
 -ביילג ןוא רעמַארפיוא .סלַא ךֶעזייה יד ןיא .ןזָאלרעביא שטָאכ
 סע טיג ןוא עטױר יד ןופ טייקי 'טעט יד רע טֹריִנָאיּפש קיטייצ
 -רעד ןוא טּפָאְכעֶג ףוס לכ ףוס טרעװ רע .עסייו יד רעביא'
 סָאװ עטסעב סָאד טכיירגרעד לָאר רעד ןיא טָאה ץַאק .ןסָאש
 -ַאב טנייפ םיא טָאה טלוע- רעיוושוצ רעד .ןזָאלעג ךיז טָאה סע
 ןעימ זַא ,טכעלעגניירַא יױזַא לָאר רעֶד יא .ךיז טָאה רער .ןעמוק'
 -םיואי ןופ ,לָאר יד זַא ,ןלעטשרָאפ| טנָאקעג טי ורָאג| ךיז טָאה

 .ןרעוו טליֿפשעג שֶרעֶרנָא ןָאק .ירעמַאר

 -עג ץכ לכימ טָאה , ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו |
 טגעלפ רע .רעמַארפיוא ןָא יװ ָאּפַאטסעגי ןיא טעברַא ןגָארק
 דוקעג ץינצ םיא זיא יסילויי ןיא ?ָאר יד זַא ,ןעלציוו ןַאד ךיז
 טייהנייא רעד ןיא ...רערעדנַא ןָא ןייז רָאנ לָאז ףוס רעד ,שמ

 טַאהעג ןסע וצ ןגירק טגעלפ רע .עגנַאגעג טוג רעיײז םיא זיא
 עמַאס סָאז עקַאט ןוא ,סַאג יד רעביא ןײלַא ןייג וצ ןייש ַא
 ןייז קנַאד ַא .טעברַא עשיזיפ ערעווש ןייק טינ ,עטסקיטכיוו
 טייקכעלגעמ ַא ןבָאה געט ערעווע ענעי ןיא רע טגעלפ יש
 -געמ ענייז טיול ןפלעה ,ךיז טֹוט םירבח ייב סָאװ ןעז ןייג וצ
 ןזיי ןעגנערב טגעלפ ןעמ יו ןעזעג ךיוא טָאה ץַאק .ןטייקכעל
 ,ןרעלעק ןיא ןרַאּפשרַאפ ,ןעגנושרָאפסױא :ףיוא ןדיײטינ ןוא

 ייד למיה ןסײרסױרַא ןרעלעק יד ןופ ךיז ןגעלפ טּפָא רָאג ןוא

 "נטעברַא יד ןופ רענייא ךיז טָאה לָאמ ןייא ...ןעירשעג עקידנס

 טימ ָאּפַאטשעג רעד ןיא .עדנַאמָאק-םיױר רעד ןיא ןדיײ עקיד

 .ןפיוא רעטעברַא עלַא ןבילקעגפיוא ןעמ טָאה ,טקידניזרַאפ סעפע

 יב יד ןשיוצ .ןעניײש יד ןעמונעגוצ ןַאמ 20 ייב ןוא ףױה
 .ץַאק ןעוועג ךיוא זיא ,ןעמונעגוצ ןענייש יד ֹטָאה ןעמ ןעמעוו

 -רעד טָאה ץָאק .עקיִרביא יד ןופ טליײטעגּפָא ןעמ טָאה 20 יד
 טלַא .ןפָאלטנַא ןפוא ןקיצתק ַא ףױא ןוא רַאפעג יד טריפש
 ןעגנַאגעג ןרָאלרַאּפ זיא ןדיי 20 יד ןופ סָאװ ,ףָארטש-ֿבָאגוצ

 ןַאמ קיצנַאװצ ןוא ריפ יד .5 ךָאנ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ,רענייא
 ,טרעקעגקירוצ טינ עטנעָאנ ערעייז וצ רעמ ןיוׂש- ךיז ןבָאה

 ןעמונעג . . יו :דעטעּפש | .ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה ץַאק
 רַאּפעג יד זַא .ףעזעגסיוא טָאה סע ןוא ,טעברַא וענופעג ןוא ןכוו |
 רענַאקינימָאד ףיוא עיצַאקָאווָארּפ רעד תעב רעבָא ,רעבירַא זיא .

 טָאה--יָאּפַאטסעגי- יד ןוא ,ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה .3 .מונ לסעג
 -לָאניִפ עטצעל יד רעמַארּפיוא םענעזעוועג ריא רַאֿפ טרישזנַארַא -

 .יעסערּפ רעשיטעיווָאס רעד ןופ טטקעט ןטיול יונעג ענעצס

 ,67709 .ז ,1962 ,קרָאי וינ , "רצנייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא,} -- רעכַאילב .ש

 : י יה ,'384 יז
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 רע טַא9עט ןשידיי

 הבלצ ,אקסוואטראבול

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1878 רַאורבעּפ 4 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1878 רַאורבעּפ 4 ןריובעג

 ןגנמ א ,רעדייננש ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ

 ענייז טימ ןרידוטשנייא טגעלפ רעכלעוו

 "עַּפש יד -- ערעדנַא יד) רעטכעט ייווצ
 -ווָאטָארַאבול עניגער עסירטקַא עקידרעט

 ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא עיפַארגָאיב .ַאקס

 -12 .זז ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 .םינוגינ ענעדיישרַאפ (2

 רעכלעוו ,רעלכַאפ דוד רָאיטקַא ןכרוד

 ןעמונעגנײרַא .ל טרעוו .ןעגניז יז טרעה

 ךָאנרעד .ןישזעשזב ןיא טליּפש עכלעוו ,עּפורט רעד ןופ רָאכ ןיא
 "רעב ןַאמרעה יקסנימַאק עּפורט רעד ןופ רָאכ ןיא ןיירַא .ל טערט

 ןיילק ַא ןיא שזדָאל ןיא טליּפשעג טָאה עכלעוו ,גנילירט ןוא ןַאמ

 .וא ,סַאג רעניטנַאטסנָאק ףיוא) עניב רענעּפָא ןַא טימ לדנטרעג

 | ןלָאר עניילק ךיוא יז טמוקַאב ָאד

 ,קיזישט) עּפורט ַא טימ ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפמורַא טמענ .ל

 "יישרַאפ רעביא טליּפש עכלעוו ,(קינרויּפ ,דלעפילב ,קישטנָארָאט

 ןלַאטש ,רעשעלרעייפ יד ןופ סעּפָאש יד ןיא ןלױּפ ןופ טעטש ענעד

 -ןרַא עזָאר ןופ עּפורט רעד טימ םורַא יז טרָאפ רעטעּפש ,ג.ד.א

 -ָארעזייק ,ןַאמקילג ,ןייטשנירג ,ןייטשרעפילש .,יקסנָאלבַאי) ןייטש

 ,רענטוק) רַאקסָא סוילוי ןופ פ'א עּפורט רעד טימ ןוא (.ַאאא שטיוו

 -עּפָא ןיא ןלָאר עטייווצ קידנליּפש (.ַאיא ,ןַאמקילג ,שטיווָאבוקַאי

  *ָאניבַאר .ל) עּפורטיץניװָארּפ ַא ןיא טשרע  .רַאוטרעּפער-ןטער

 ימ ,ןירב סקַאמ .,ַאקסװָאטרַאבול ַאניגער רעטסעווש ריא ,שטיוו

 ןידנעב ןיא טליּפש עכלעוו ,(.ַאא ןַאמלרעּפ בקעי .,קינוװָאדָאימ

 ןלָאר-ענָאדַאמירּפ ףיוא רעביא .ל טייג

 ןיא ןײרַא טערט .ל ןוא ,עּפורט יד ךיז טלַאפעצ -- 5
 -רעבליז ,ןַאמלעטיט ,רעלדַא סוילוי) רעטַאעט-'ָאלָאּפַא רעשזדָאל
 רָאי עקינייא םורַא יז טרָאפ ךָאנרעד ,(.ַא.א שטיװָאניבַאר ,ןטסַאק

 ןוא דנַאלסור-סייװ ,דנַאלסור רעביא סעּפורפ ענעדיישרַאפ טימ
 ןיא סױרַא טערט יז ואוו ,שזדָאל ןיא קירוצ טמוק ןוא ,עניַארקוא

 -ָארב .סעצנימ ,גרעבדלָאג לשנַא ,דלעפנעדניל טימ) סרעטקַאניײא
 .רעזייה-ליװעדָאװ ןוא סרעטַאעטיָאניק יד ןיא א יקצענ

 -עיסירעלדַא ייב טליּפשעג המחלמז טלעו רעטשרע - רעד תעב

 ,טייקנַארק בילוצ ,ןוא ,רעטַאעטד'ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא יקצָאר

 .עשרַאװ ןיא ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי םייב עקטירעמע ןַא ןרָאװעג

 ויא ,הביבס-רעטַאעט רעד ןופ ןסיירּפָא ךיז רעבָא קידנענַאק טשינ

 .רעטַאעט ןשידיי רעשזדָאל ןיא ןירעבָארעדרַאג ַא ןרָאװעג .ל

 טעװעטַארעג ךיז טָאה רעכלעוו .רעװַאלוּפ השמ רָאיטקַא רעד

 ןעוו ,1940 יימ ןטי11 םעד זַא ,רעביא טיג ,טנעה עשיצַאנ יד ןופ

 טרָאד ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעשזדָאל יד טכַאמרַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 ייו ןשיוװצ ,ןשטנעמ-רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי 12 ןענופעג

 -עּפש זַא ןוא ,עבָארעדרַאג רעד ןיא טעברַאעג טָאה עכלעוו ,הבלצ

 .!ןעמונעגוצ' יז סיצַאנ .יד ןבָאה 'עיצקַא" ןַא .תֶעֹב רעט

 101112 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,4 עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ךופ .ןָאקיסקעל,

 .59761 .וז ,1963 ,ביבא לת ,"ָאטעג ַא זיא ןעװעג , --- רעװַאלוּפ השמ

 גנאי
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 ד ג ַא ב ד םישודק

 רתכא ,אקסווַאּפיל

 |ַאקסלָאװ ,רעזַאלג |

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1889 רַאורבעפ 4 .בעג}

 (תינעת רתסא) רַאורבעפ 14 ןריובעג
 -- רעטָאפ .דנַאלסור ,ַארַאמַאס ןיא 9
 -רעביא רָאי 7 ןופ דניק סלַא .רעדיינש ַא
 ןלױּפ ןיא ןרעטלע יד טימ טרעדנַאװעג

 טנרעל יז ואוו ,ַאילָאװ-ַאקסנודז לטעטש ןיא

 / . / . .רעטָאפ ריא ייב שידיי ךיז
 ,ןקָאז ייב טעברַאעג דניק סלַא ךָאנ

 ןייק ןרָאפעגרעבירַא רעטעּפש ,ןירעלוּפש

 .םיטש רענייש ריא טימ טײקמַאזקרעמפיוא קירבַאפ ןיא וצ טיצ ןוא

 סָאװ ,ןליּפש' יד ןיא ןסטכַאנ וצ קיטיירפ ךיוא ךיז טקילײטַאב יז
 יד ןיא לײטנָא ךיוא טמענ ,רעטעברַא עטנַאקַאב ןייא ןענדרָא סע

 סלַא 1904 ןיא ןיײרַא יז טערט ףוסל .םירוּפ םוא ןליּפש-םירוּפ

 טרעדנַאװ יז רעכלעוו טימ ,עּפורט ןיא ןעזיורק .ש וצ עקטסירָאכ

 טסיטרַא ןטימ ,ןײרַא טערט יז זיב דנַאלסור ןוא ןליוּפ רעביא

 וצ ,עקטסילָאר-ןדָאזיּפע ןוא עקטסירָאכ סלַא .ָאזַאלעשז רעזייל

 -נַאװ ןקיטלָאמעד םעד טימ טכַאמ ןוא ,עּפורט ןיא ןָאזשיפ םהרֿבא

 טקילײטַאב יז .דנַאלסור ןיא ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ געוו-רעד

 ןוא עקטסירָאכ סלַא (רעזַאלג) ןעמָאנ ןשלדיימ ריא רעטנוא ךיז

 ָאזַאלעשז ,דרַאבצרַאװש .ןָאסרעײמ ןופ סעּפורט יד ןיא עסירטקַא

 ײסבַאס ,רעפנעג ,גרעבדנַאז ,רעלדַא םעס ,יקסרימָאטישז ,ןייטשנרעב

 טערט יז ואוו ,(רעטַאעט רעוװָאנַארומ רעװעשרַאװ) ץעענַאּפמָאק .ןוא

 -װעשַאמָאט ןיא 'לשינייב') לָאר רערעסערגלעטשרע ריא ןיא סױרַא

 ןיא רעביא יז טייג ָאד ןופ .('דיי עלעטניּפ סָאד' עטערעּפָא סיקס

 יז ואוו ,ןַאמלעטיט ןופ ל'א 'עּפורט עטקיניירַאפ רעשזדָאל רעד

 ?רעטכָאט יד לָאר יד ןריאערק וצ ,עטשרע יד ,טייהנגעלעג יד טָאה

 ןיירַא יז טערט רעטעּפש ,'ןרוטַאקירַאק' סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא

 ןיא ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ 'עּפורט עטקינייארַאפ' רעד ןיא

 טעטש-טּפיױה יד רעביא יינרוט ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ,ץיּפש רעד

 .דנַאלסור ןקיטלָאמעד ןופ

 יקסװָאּפיל םוחנ רָאטקעריד:רעטַאעט ןטימ הנותח ריא רָאנ |

 ריא ןיא (ַאקסװָאּפיל רעטעּפש ןוא ַאקסלָאװ ּפ'א) ןיירַא .ל טערט

 "ןיטערבוס עטשרע יד ןיוש טליּפש יז רעכלעוו ןיא ,עּפורט סנַאמ

 -ַאמַארד עטשרע ןוא ,עטערעּפָא רעד ןיא ןלָאר-ענָאדַאמירּפ-ןוא

 יד ,עטשרע יד ,ָאד יז טריאערק ױזַא .עמַארד רעד ןיא ןיטסיט
 רךוא 'לקניו רענעפרָאװרַאפ א סנייבשריה ןיא 'לריצ' ןלָאר
 ןופ טצעזרעביא) 'הלילד ןוא ןושמש' סעגנַאל ןעווס ןיא 'ַאמגַאד'

 ,(גייווצרעבליז ןמלז

 -ַאלסַאז ףלָאדור ןופ א'א סעּפורט יד ןיא .ל טליּפש 8

 .שַאכ-שידַאק ןופ רעטעּפש ןוא יקס

 ןיא גייוצרעבליז .ז טרעדליש טייצ רענעי ןופ שינגעגַאב ַא

 :יקסװָאּפיל םוחנ ,ןַאמ ריא ןגעוו ייסע ןייז

 .,עקָארק ןיא ןוא ,ןליופ ןיא קירוצ רעזיוו ךיא ןיב טָא ןואג

 ,-ווָאפיל זַא ,הרושב יד ןָא רימ ןעמ טגָאז ,טליפש יורפ ןייז ואוו

 ר ןייז טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג טנַארק ךעל רעפעג זיא יקס

 ?ענליוו ןייק ןפורעגסױרַא ''

 .עפָארטסַאטַאק
== 

 6 ךפהש ריר י י

 .ןעמ .טרַאװרעדי ןגרָאמז טנייה!

2815 

 ישי רשי רשי -ףישיה ףדד שקר וי

 סלַא קירבַאפ-ליטסקעט ַא ןיא ךָאנרעד

 ..ןירעּפָאטש סלַא טעברַא יז ואוו ,שזדָאל

 יא + 518 לזה רריי הירש

 ןיא ןייז טפרַאדעג רעדיוו ךיא בָאה רענעלפ עניימ טול

 ןיא ןעמוקעג .העיסנ ןיימ טלייאעגוצ לענט בָאה ךיא .ענליוו

 -ַאפ-בלַאה ַא םיא ןפָארטעג ,ןיקסווָאּפיל וצ ןרָאפעגוצ .ענליוו

 ַא יו םיא טנידַאב יורפ ןייז .לוטש ַא ןיא ןציז ןטריזילַאר

 טימ .ןבעג טושינ ריר ןייק ךיז ןָאק רע סםערָאװ ,דניק ןיילק

 ,ןרָאװעג טריזילַארַאּפ גנילצולּפ רע זיא קירוצ ןכָאװ עכעלטע

 סע שטָאכ ... .רעכַאוװש לָאמַא טָאװ טרעוו וילַארַאּפ רעד רָאנ

 רדסכ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,ןדער וצ טרעוורַאפ ןעוועג סיא זיא

 ןקילָאמַא ןופ ןמיס ןייק ןעװעג טשינ זיאיס ,רעבָא .טדערעג
 ,ןינע ןייא ןגעוו ןדער ןבױהעגנָא .ןורכז לעב ןופ ,יקסווָאפיל |

 סעּפע ןטימניא ןוא ,ןרעדנַא ןַא וצ רעבירַא ןוא טקידנערָאפ טשינ !
 לוק ןייז טָאה גנילצולפ .רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא טמורבעג

 קידנפורוצ ןוא ,גנַאלק ןקרַאטש ןקילָאמַא םעד ןעמוקַאב רעדיוו ;

 ךיא בָאה ןלָאד ַארַאפ סָאװ ,רתסאי :טגָאזעג רע טָאה ,יורפ ןייז

 ןוא !ןפורעגּפָא םיא ןיא ךיז טָאה רָאיטקַא רעד .,י? טליּפשעג ;

 :טגָאזעג ןוא טנַאה רעד ייב יורפ ןייז ןעמונעגנָא רע טָאה דלַאב .
 ךָאנרעד ,עדַאנַאק ןייק ןרָאפ ךיא לעװ ,ןרעוו טנוזעג לעוװ ךיאי ;
 ןעוועג םיכסמ טָאה יורפ ןייז .ױעמענּפָארַא ךייא ךיא לֵעו)

 זַא ,טליפעג ךיז טָאה סע רעבָא .!םואַאנ ,טנוזעג רָאנ רעוי
 ,ןרעדנַא םעד רענייא ּפָא ןרַאנ עדייב ,רעטַאעט יז ןליּפש עדייב '

 יז רעבָא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןטסיירט רָאנ ייז ןליו עדייב

 ."טמוק ףוס רעד זַא ןסייו ייז .דייר ערעייז טשינ ןביילג

 .םירבח יד ןיא טקילײטַאב ךיז .ל טָאה ,טױט סנַאמ ריא ךָאנ = |
 טימ ,ןַאמּפיל השמ ןוא וָאטַארַאב ,ַאקצָאטָאּפ ןופ א'א סעּפורט
 "ייא יז טָאה ךָאנרעד ,ןלױּפ רעביא טרעדנַאװעג טָאה יז עכלעוו
 ד'א (עטיל) ענוװָאק ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג רָאי עקינ
 -עגרעביא קידנעטשלופ יז זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .ץנַאקוב ןופ
 ךס ַא ןָאטעגנײרַא ייז ןיא ןוא ,ןלָארד רעטומ ןופ ַאולּפמַא םוצ ןעגנַאג
 ,טייקכייוו ןוא טײקיצרַאה

 'המותי יד עיסַאכ' ןעמליפ יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ל
 .א טול 'רוחב הבישי רעד' ןוא ('עיסַאכ' לָאר) ןידרָאג בקעי טול
 -סייוו .ה טימ ןעמַאזוצ ,טָאה ןוא ('עקרתסא' לָאר) יקסװערַאטָאלָאז
 .ןָאפָאמַארג ןיא ןטעלּפוק עשידיי ןעגנוזעגנײרַא , ,ןַאמ

 -ווָאּפיל (ַאשַאס) החמש ,ָאזַאלעשז רעזייל רָאיטקַא ןופ ןוז ס' ל |
 ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ןעוועג זיא ,יקס
 .ָאטעג רענליוו

 עקטַאלז עסירעטקַא יד ,דניק ןגייא ןַא יװ ,ןגיוצרעד טָאה .ל
 -ידירעטַאעט ןשידיי ןופ יורפ עקידרעטעּפש יד .,ַאקסוװַאלסָארַאי
 .ץנַאקוב סירָאב רָאטקער

 ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .שי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוו !
 - ?"ענליוו ןְבְרוח, ךוב

 עסירטקַא ןטערעּפָא עשידיי עטמי רַאָב ,יקסווָאּפיל רתסא
 יד ךיז טָאה ָאטעג רענליוו ןיא .(יקסווָאּשיל םוחנ ןופ יורפ)
 ןעמוקַאב .ל טָאה תורצ עלַא וצ .ןכָארבעצ טליפעג עסירטקַא
 ריא ןופ טױט ןוא טײהקנַארק רעד בילוצ ּפַאלק ןכעלרעדױש ַא
 ָאטעג ןיא ידכ .יקסווָאפיל החמש רָאיטקַא םעד ,ןוז ןקיצניא
 -קַא יד .,רעטַאעט טליפשעג יקסווָאּפיל טָאה ,ןרעגנוה וצ טינ
 טניירפ עקילָאצליפ עריא ךרוד ןרָאװעג טרעַאב ןַאד זיא עסירטי|

 .לבוי ןקירָאי-50 ריא טעמדיוועג ,טנווָא ןסיורג ַא טימ
 יד ,ךונע ריא טימ ןעמַאװצ ,ל זיא עיצַאדיווקיל רעד יב

 .סקניל ףיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא ,ץנימ ַאינָאס עסירטקַא
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 ?קינייאא סָאד רעגַאל ןשטייד ַא ןופ טעוועטַארעג ךיז טָאהיס

 0 - ,"עלעריצ

 ;טביירש ווָאקרוט סַאָיָאי ןוא
 רעטוג ַא װוא שטנעמ רעקיצרַאה ַא רעייז ןעוועג זיא יג

 ָאטעג רענליוו ןיא יז טָאה עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד תעב .רבח

 זיא טרָאד .יתרפא עלערימי לָאד עטבילַאב ריא טליפשעג ךָאנ
 ."ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,ןרָאיטקַא עשידיי עלַא טעמכ יו טקנופ ,יז

 .1097798 .זז ,1934 ,דנַאב רעטיײװצ ,עשרַאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 .1380 .וז ,1936 ,סערייא סָאנעוב ," ןרוגיפ-רעטַאעט , --- גייווצרעבליז ןמלז
 227 .ז ,1947 ,קרָאיויג ,/,ענליװ ןברוח,, -- יקסניגרעשטַאק .ש
 סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,262768 .וז
 ,85790 .זז ,1962 ,קרָאי וינ ,/רעגייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש

 (החמש) ַאשַאס ,יקסווַאּפיל

 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1906 לירּפַא 16 .בעג)

 -ַאעט ןיא) 1906 לירּפַא 16 ןריובעג

 -ָאק ןיא |1908 ןבעגעגנָא "ןָאקיסקעל-רעט
 ןבעגעגנָא "ןָאקיסקעל , ןיא} ןלױּפ ,שיל
 "יוש יד -- ןרעטלע) .ןַאילָאװ:ַאקסנודז --

 -ַאלג רתסא ןוא ַאזַאלעשז רעזייל רעליּפש

 .ש יװ -- רעטָאפ ןייז .(ַאקסוװָאּפיל) רעז

 טבעלעג טשינ טָאה -- טביירש רעכַאילב

 רעזַאלג רתסא רעטומ ןייז טימ םולשב

 -ָאּפיל ךָאנרעד ןוא ַאקסלָאװ רעטעּפש)

 טגעלפ טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא ,(ַאקס

 ָאזַאלעשז ןפורעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה יז זַא ,ןכיירטשרעטנוא יז

 ןייז ןופ תירב םוצ ןעמוקעג טשינ וליפַא זיא רעטָאפ רעד זַא ןא

 -טרובעג ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ רע טָאה םעד בילוצ ןוא ןוז

 טָאה ,רָאי בלַאה ַא ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו ןוא ,(עקירטעמ) ןייש

 ןייק ךיז וצ ןעמונעגרעבירַא דצ סרעטומ רעד ןופ עבָאב ןייז םיא

 .ןעיצרעד וצ םיא ַאילָאװ-ַאקסנודז

 :ױזַא סע טביײרשַאב רעכַאילב

 -- טהנעטעג יז טָאה -- רעדניק ןעוועדָאה ריא טנָאק ואוו -- ,

 ריא ?לטעטש ןוא טָאטש רעביא םורַא ךיז טּפעלש ןעמ זַא

 ! געוו ןפיוא ןרילרַאפ עלהפוע סָאד ךָאנ ךָאד טנָאק

 ןַאד ןבָאה ייז ואוו ,ןילבול ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס זיא יז

 טגעלפ עמַאמ יד .ךיז וצ דניק סָאד ןריפוצקעווַא ידכ טליפשעג

 יז רעכלעוו ןיא עפורט יד ןעוו ןַאד רָאנ ךיז וצ ןעמענ םיא

 ןלעטשּפָא טייצ רערעגנעל ַא ףױא ךיז טגעלפ ,טליּפשעג טָאה

 עבָאב יד םיא טָאה ןַאד ךיא רעבָא .טָאטש רערעסערג ַא ןיא

 ןעמוק לקינייא םעד טימ טגעלפ יז .טױרטעגנָא טינ ןעמַאמ רעד

 יד זיב גנַאל יױזַא טרָאד ןציזּפָא ןוא טָאטש רעד ןיא ןרָאפוצ

 "החמוע ... ןירַא געּוו ןיא ןריר ןעמענ רעטייו ךיז טגעלפ עפורט

 ."6:7 רָאי ַא זיב עילָאוװ עקסנודז ןיא טעוועדָאהעג ךיז טָאה על

 הנותח יקסווָאּפיל םוחנ רָאטקעריד-רעטַאעט רעד טָאה לייוורעד

 טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא עכלעוו ,רעטומ ןייז טימ טַאהעג

 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,ןוז ןייז סלַא .ל טריטּפָאדַא ןוא ןָאזַאלעשז

 ןיא 1914 ןיא יקסװָאּפיל ןעמָאנ:עילימַאפ םעד ןעמונעגנָא .ל

 ןָאגַאװ םענעגייא ןַא ןיא עּפורט ןייז טימ ןרָאפעגסױרַא יקסווָאּפיל

 ,ןוז ןטריטּפָאדַא ןייז ןעמענוצטימ ךיוא ןסָאלשַאב ןוא ריביס ןייק

 זיא רע זַא ,ןעבָאב ןייז וצ טניווװעגוצ ױזַא ןעוועג זיא רע רעבָא

 טי
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 ועט ַאעמט ןשיריי ןופ ןַאקיסצעצל

 .ןרָאי-המחלמ יד ןליוּפ ןיא ןבילברַאֿפ ןוא ריא וצ ןפָאלטנַא ןַאב ןופ

 ;רעכַאילב .ש טביירש םעד ןגעוו

 .המחלמ יד ןיא יקסווָאּפיל רעניילק רעד טָאה םורַא יוזַאג
 -עלמוא ענעי ןיא ,זיא געוו ןופ עציטש ןקיש בעל ןייז ןיא

 געט ערעווש ךס ַא ןכַאמכרודַא טזומעג ןיוש 1914:1918 ןרָאי
 לגניי סלַא ןוא ,ןעועג ךעלגעמ טינ ,געט ;עלַאמרָאנמוא) עלַאג
 ןטעברַא ענעדיישרַאפ ייב ןקיטפעשַאב טזומעג ןיוש ךיז רע טָאה
 רעד ןיא ךיז רע טנרעל קיטײצכיײלג .ןפלעה וצ ןיילַא ךיז ידכ
 רעקיעפ ַא רעיײז ןעוועג זיא רע .עיזַאנמיג רעשיערבעה רענליוו
 ןיא ןופ ךשמ ןיא רע טָאה םורַא ױזַא .טנרעלעג טוג ךיז ןוא
 3 טכַאמעגכרוד ,בוטש ןיא רערעל ַא ןופ ףליה רעד טימ ,רָאי
 ןיא ךיילג רעבירַא רע טייג סַאלק ןט-2 ןופ .עיזַאנמיג ןסַאלק
 ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז רע טקילײטַאב עיזַאנמיג ןיא טיפ
 ךיוא טרָאד ךיז טנרעל רע .("הינב תעבשו הנח} גנולעטוערָאב
 ,ריווַאלק ןליּפש

 ,דנַאלסור ןופ ןרעטלע ענייז ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,1920 ןיא

 טייצ ןופ טליּפש רע ואוו ,ענווָאק ןץיק ייז טימ ןעמַאװצ רע טרָאפ

 ,יקסווָאפיל .עּפורט םרעטָאפ ןייז ןיא ןלָאר עניילק טייצ וִצ

 -טרָאּפס רעטוג ַא ןעוועג ןָא ןרָאי עטסגנוי ענייז ןופ זיא רעכלעוו

 ,יבכמי רענווָאק רעד ןופ רָאטקורטסניא-טּפיוה רעד טרעוו ,רעל

 ןוא ןָא ךיוא טריפ .עיזַאנמיג עשיסור ַא רע טכוזַאב קיטייצכיילג)

 1923 ןיא .ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל ענעדיישרַאפ טריסישזער

 רמושהי ןופ הצובק שאר טרעוו ענליוו ןייק קירוצ רע טמוק

 ַא טריסישזער ,שידיי ןיא רע טליפש טייצ עצרוק ַא ,(יריעצה

 םייב (טנַארעויל-ספליה סלַא) טעברַא ןוא גנולעטשרָאפ עשיסור

 .ענליוו ןיא רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי םעד ןעיוב

 ןליּפש וצ ןבױהעגנָא יקסווָאפיל ןַאשַאס} טָאה לענָאיסעּפָארפ
 :טַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ סלַא םורַא ןַאד טרָאפ רע .1927 ןיא
 תאשמ טימ ךָאנרעד טליּפש ,סעפורט-ץניווָארּפ טימ רעקימָאק
 ַאב רעד טימ רעטעּפש ,רעטַאעט-סקלָאּפ רענליוו ןיא ןַאמּפיל
 סירָאמ טימ ןוא גנָאי ַארַאלק ןירעליּפשיוש ןטערעּפָא רעטסואוו
 ."עּפמַאיל

 ַא ןיא רעטלַאהכוב סלַא טעברַאעג ךיוא .ל טָאה טייצ עצרוק ַא
 .גנומענרעטנוא-ץלָאה

 'עפורט רענליוו רעד ןיא טרישזַאגנַא .ל טרעו 1929 יימ ןיא

 סשַא םולש ןיא 'עלהמלש' לָאר יד טליּפש רע ואוו ,עקָארק ןייק
 טליּפש רע ואוו ,ענליוו ןיא קירוצ רעדיוו ךיז טרעק ,'םשה שודיק'

 ,ץיּפש רעד ןיא וָאּפַאנַאק לשיפ טימ עפורט רעד ןיא ןלָאר-טַאפ

 ןיא ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןיא דילגטימ ַא רע טרעװ 1931 ןיא

 יָעג סלַא טַאירָאטקעריד:רעטַאעט ןופ טמישַאב טרעװ ןוא ןלױּפ

 םעד טליּפש .עַּפורט סיקסװַאלסַאז ןיא רעריפ-סטפעשעג ףליה

 םעד קיטייצכיילג טכוזַאב ןוא רעטַאעט-סקלָאפ רענליוו ן א ןָאזעס

 -ערָאעט ןיא ןענעמוקלופרַאפ וצ ךיז ידכ טוטיטסניא ןשילַאקיזומ
 השמ טימ עּפורט ַא טימ םורַא רע טרָאפ 19232-223 .םידומיל עשיט

 ענליוו ןיא קירוצ טמוק ,עקָארק ןוא שזדָאל רעביא שארב ןַאמּפיל

 ָאטנַארעּפסע ןיא ןעגנולעטשרָאפ 'רעבָאהביל' טימ ףיוא טריפ ןוא

 טליּפש 1934-25 .('קוביד' סיקסנַא ןופ טנעמגַארפ ַא ךיוא רעטנורעד)

 ןעמַאוװצ ןטערטוצפיוא טייהנגעלעג יד טָאה ןוא ,ענווָאק ןיא רע

 לעוימעס ,ןיסערק םירמ:ןָאסבָאקיישזד ימייה רעליּפשטסַאג יד טימ

 טלעטש ןוא ,וָאטַארַאב לוַאּפ .רד ןוא ץַאז גיוודול ,גרעבנעדלָאג

 .רָאי 5000 ףיוא רַאדנעלַאק ַא ףיונוצ טייצ רענעי ןיא
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 דהב1נ ַאב םישזדרד

 יָאנ סרעדנוזַאב טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 | :ױזַא םיא טרעדליש ,םיא טימ טדניײרפַאב טנע

 ַא יב יװ ןקַאב ענעגיוצעגנייא ,רעגנַאל ַא ,רערַאד ַאג -

 ַא ןעועג ;רֹּבִח רערעיײט ַא ןגױא עקידרעייפ רעבָא נאר
 עסַאמ ַא טַאהעג .טנעגילעטניא רעײז .טמיטשעג קניל לסיב

 טינ ךיז סע טָאה עניב רעד ףױא רעבָא ,רעטַאעט ןגעוו ןסיװ
 ץלַא ,"סלשומ, רעשידיי רעשיפיט רעד ןעוװעג זיא .ןעזעגנָא י
 טליּפעעג טָאה .קיסעמלטימ ןעוועג םעלַא ןיא ןוא ,טנעקעג
 ןָא יו ןעגנוזעג טָאה ,ײרעבָאהבילג רעקיביײא ןַא יו רעטַאעטש

 רעייז ןעוועג רעבָא זיא ,ןּטָאנ טיולי טריגיריד טָאה ,עמיטש א
 ןייז וצ ןבעגעגרעביא קרַאטש ןעועג .טפעושעג ןיא לעיָאֹר !
 ןַאמ רעטוג ַא ןעוועג ןוא טרערַאפ רעייז טָאה רע עכלעוו ,רעטוח !
 עכלעוו ,ץנימ (הרש) ַאינָאס ןידניירפיטנגוי ןוא ,יורפ ןייז וצ ?

 ךעלרעטכעט עניילק ייווצ ןוא עסירעטקַא ןַא רַאפ טכַאמעג טָאה רע
 ףיוא ןעמונעגפיורַא ךיוא טָאה רע עכלעוו ,עלערימ ןוא עלעריצ

 -עג ַא שמונעגמורַא וליּפַא טָאה טייקידמלששנמ ןייז .:עניב רעד:
 -- עניב רעד טימ תוכיש םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,טיב
 ןייז ופ טנשריעג טָאה רע סָאװ ,גנונעכערסיוא עשיטַאמעטַאמ :ד'

 -עג טָאה רענעי וו טקנופ ןוא .יקסווָאּפיל םוחנ ---:'רעטָאפי
 ַא טעברַאעגסױא ךױא רע טָאה ,זחול ןקיביײא- ןַא-.ףיוא טעברַאי
 ןַא ןרעוו ּוצ ןופרעד טּפָאהעג ןוא רָאי 5000 ףױא רַאדנעלַאק-
 ,ףתוש ַא יװ יטפעשעגי םוצ ןגיצעגוצ ךימ טָאה רע ..רשוע-
 -עמַא ןפיוא ןעגנערב גנודניפרעד יד טפרַאדעג רָאנ טָאה סָאװ

 ןוא ,רענַײז םולח רעד-יוו ןעזעגסיוא טָאה סע .קרַאמ רענַאקיר
 ןעגנולעג זדנוא זיא סע .טכעלקריוורַאפ טרעוו ,רעניַײמ זייוולייט
 -עמ-רעטַאעט סעד גנודניפרעד רעד ןיא ןריסערעטניארַאפ וצ
 ןרידיסבוס לָאז רע זַא ,ףיש .ר בקעי ריבג ןסיורג םעד ,טַאנעצ
 ןיא גנושרַאפסױא רעקירעהעג ַא ךָאנ רעבָא ,יטפעשעגי סָאד-
 זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ,ָאטגנישַאוו ןיא טמָא- יטנעטַאפִי
 ןיא קרַאמ ןפיוא ָאד גנַאל ץוש זיא 'גנודניפרעדי עכעלנע ןַא
 ןַארַאּפ ןענייז עקירעמַא ןיא ךױא זַא ןּוא  ,דנַאלגנעו .ןָא דנָאל -
 רַאפ גושיוטנַא יד .ױעגנודניפרעדי עכעלנע ךס ַא טריטנעטַאּפ

 1 ."עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא .ל

 -סָאז ןיא ענליו ןיא טליּפשעג רעדיו .ל טָאה 1926 ןיא|
 ,ךעלרעטכעט ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ ,טרעוו רע .עּפורט סיקסוװַאל
 טײהקנַארק יד רעביא ןעמוק ייז רעבָא ,ןיטַאלרַאקס ףיוא קנַארק
 יד ןיא .'רעטַאעט רעזדנוא' ןיא רעדיװ טליּפש רע ךוא םולשב

 רעשטייד-שילױּפ רעד ןופ ךָארבסױא .עמַאס ןזיב ,1937739 ןְרָאי
 "קעלע" קי רבַאפ-ָאידַאר רענליוו רעד ןיא טעברַאעג .ל טָאה ,המחלמ

 .רעטלַאהכובד טסילָארויב ַא יוװ "טקירט

 :יוְזַא םיא םריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 .רוחב רעטבַאגַאב ַא רעייז ןעוועג זיא יקסווָאפיַל ַאשַאסג

 ַא ףיוא ןטייקיעפ עסיורג ןרָאירעדניק ענייז ןיא ןזיױועגסיורַא

 ןעוועג ,בגא) קיזומ וצ ,רעטַאעט ןליפש ּוצ ןטייקיעפ ףטיבעג ךס !

 ,ןטייקיעפ-עיציזַאּפמָאק .,ןטייקיעפ-יזשזער :;(שילַאקיזמ רעיײז

 -ַארטסינימדַא ןוא ןטיײקיעפ עשיטַאמעטַאמ ,ןטייקיעפ ךכַארּפע

 -עטניארַאפ עקיטרַאודיײשרַאפ עלַא יד בילוצ .ןטייקיעפ עוויט

 :ףױא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ ןעוועג רעווש םיא זיא ןעגנוריסער

 .ןטיבעג עלַא ףױא ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה סָאד ןוא ,ףורַאב ןייא

 םוזע ןייק .ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע עכלעוו ףיוא

 םיא יב ןעווװעג טשינ רעבירעד זיא טעטױװטקַא ןייז ןופ גייױוצ
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 ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יו ,םגה ,קירעהעג יו טמערופעגסיוא
 | .טבַאגַאב קיטייזלַא ןעװעג רע זיא

 רעזייל ןופ ןוז רעד ,יקסווָאפיל ַאשַאס :לַאפוצ ענדָאמ ַא.
 ַאמעטַאמ עכעלטינשכרוד-טשינ טַאהעג ךיוא טָאה ,אזאלעשז
 ןעוועג זיא ַאשַאס.. .יקסווָאּפיל םוחנ יװ טקנופ ,ןטייקיעפ עשיט
 ןברוח רעד טשינ ןעוו ןוא .טַאוסטעברַא ןוא זעיציבמַא רעייז
 ןטרַאװרעד ךס ַא םיא ןופ טנָאקעג ןעמ טלָאװ

 ,רעטַאעט שידיי טליפשעג טָאה ,ָאינָאס ,יורפ סַאשַאס ךיוא
 -ָאפ בגא ,טָאה ןעמ עכלעוו ,עליצ עלעדיימ גנוי רעייז ךיוא יו
 .טפנוקוצ-רעטַאעט עסיורג .ַא טגָאזעגסױר

 ייֵל םַאטש רעצנַאג רעד זיא עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד תעב
 ."ןרָאװעג טקַאהעגרעביא יקסווָאּפ

 :רעכַאילב .ש טביירש דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו
 טרָאּפ ,ענליוו ןייק ןטעיווָאס יד ןופ שרַאמנײרַא ןטשרע ןכָאנא

 דנַאלסורסיו ברעמ ןייק החפשמ ןייז טימ ןעמַאצ סױרַא רע
 םהרבא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנא עפורט ַא טימ (ענדָארג)
 ןוא ענדָארג ןיא ןעוועגּפָא ייז ןענייז םישדח סקעז .יקסווערָאמ
 ךיז ןוא ענדָארג ןזָאלרַאפ טזומעג ,רעסעּפ-םיטילּפ קידנעמוקַאב
 ַא טימ ,ןטייצ 'עטוגי עטלַא יד ןיא יו ,ןרעדנַאװ ןזָאלקעוװוַא

 -עילימַאפ בילוצ .עפמַאיל סירָאמ טימ (גארב ,עּפורט-רעדנַאװ

 טרָאפ ןוא עפורט יד םינָאלס ןיא יקסווָאּפיל טזָאלרַאפ תוביס
 ילוזש יד ןופ רעריפנָא סלַא טעברַא רע ואוו ,ריווט ןייק קעווַא
 ןופ רעטלַאוורַאפ סלַא ךיוא יװ ,ץיירק עשיטַאמַארד ןוא ןרָאכ

 -רעד ףיוא רע טרָאפ 1941 ןיא .קעטָאילביב רעקידטלעטש רעד
 ףוס ןוא ,קָאטסילַאיב ןייק ןרַאקעטָאילביב רַאפ ןסרוק-סגנוצנעג

 -ןירַא ןכָאי .ענליוו טָאטש-םייה ןייז ןיא םוא ךיז רע טרעק רָאיו
 ןופ ןײגוצסױרַא םיא טגנילעג ,ענליוו ןייק ןשטייד יד ןופ שרַאמ :
 -יוווּפָא ןכָאנ .קסנעלָאמס ןייק סופ וצ ןפעלשרעד ךיז ןוא טָאטש

 .ענליוו ןייק ןרעקקירוצ רעבָא ךיז רע זומ ,ןכָאװ 5 טרָאד ןענ

 רענייא ןיא רע זיא ,ןיש טעג ןייק קידנבָאה טשינ ,ָאטעג ןיא

 רעביא ןכָארקעגרעבירַא ,גנוקינייר ַא ברע ,טכַאנ רערעטצניפ א

 -עגמורַא טכַאנ עצנַאג ַא ,טָאטש ןרעביא קעווַא זיא ןוא טיולפ ַא 22
 -גייא ןייז ןיא קעװַא ירפ רעד ןיא ןוא ןסַאג יד רעביא טעקנָאלב
 ןריבורפ ,טעברַאעג טלָאמעד טָאה רע ואוו ןַאב רעד ףיוא טײה
 םיא זיאיס .ןייש ןלעג ַא ןעמוקַאב טרָאפ רע טעװ רשפא ;לזמ
 זיא סע ןעוו .טָאטש ןיא ןבילבעג זיא רע ןוא ןעגנולעג טינ רעבָא
 ענעדיישרַאפ ךָאנ ,רע טָאה ,ןרָאװעג רעקיור לסיב ַא ָאטעג ןיא
 טרעקעגקירוצ ךיז ,יטייז רעשירַאי רעד ףױא ןעגנובעלרעביא
 ןופ ןיסש רע זיא ןעגנוקינייר עקידרעטייוו עלַא ייב .ָאטעג ןיא
 ךיז רע טָאה רעדניק ןוא בייו ,ןעמַאמ ןייז טימ .סױרַא טינ ָאטעג ר

 רעמעדױב ףיױא :טלַאהעגפיוא ןועינטלעהַאב ענעדיישרַאפ ןיא

 דַאּפע יענעמונעגנָאי עלַא יד ןופ .ןגעלעג סעגָאלדָאּפ רעטנוא ןוא-

 יברָאטשעג ןוא ןרָאוועג קנַארק דניק עטסגני סָאד םיא זיא ןריצ

 ןעמוקעגרָאפ ,1942 רַאונַאי ןיא ,זיא ָאטעג ןיא ןעו טשרע

 יעלַאגעל טיני עלַא טימ ןעמַאװצ רע זיא ,טרעצנָאק רעטשרע רעד

 רע טָאה ךעלדנע .ןרָאװעג טריזילַאגעל רעקיזומ ןוא ןטסיטרַא

 ןטמיורטעגסיוא ןייּפ ןיא םעד החפשמ ןייז טימ ךיז רַאפ ןעמוקַאב

 רעד גועב .ןטלַאהעגנָא טינ קילג ןייז טָאה רעבָא גנַאל .ןייש ןלעג
 ןופ ךיז טָאה רעטַאעט-ָאטעג רעד ןעוו ,גנולעטשרָאּפ רעטשרע
 טָאה ,לַאז -רעטַאעט ָאטעג ןיא ןגָארטעגרעבירַא עיזַאנמיגילַאער -

 םעלעיעל .א ןיא יינבוארה דודי ןופ לָאר יד ןליפש טלָאזעג רע
 -ַאמּפָא ןכָאנ ןוא ןרָאװעג קנַארק רעבַא זיא רע .יוכלומ המלשי

 יע ערע
 מ-
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןבעל גנוי ןייז רע טָאה ,לָאטיּפשש ןיא ןכָאװ יױוצ ךיז ןרעט
 .טקידנערַאפ

 -וצ החּפשמ ןייז םיא טָאה ,1942 לירּפַא ןט24 םעד ,קיטיירפ
 -ַאב לָאטיּפש ןיא ,ןטסיטרַא-ָאטעג יד ,םירבח ענייז טימ ןעמַאז
 ןופ ןוא טריפעג רעױט-ָאטעג םוצ םיא גָאט ןבלעז ןיא ןוא טנייוו
 םלופ תיב רעשטערַאז רענלױו ןפיוא םיא ןעמ טָאה טרָאד
 .טריפעגקעווַא

 רָאטקעריד-רעטַאעט ןופ רבק ןטרעיומעג ןסיורג ןופ טייוו טינ
 רעטנוא .ַאשַאס ,ןוז רעטריטּפָאדַא ןייז טגיל ,יקסווָאּפיל םוחנ
 .וליפא טפירשפיוא ןַא ןַא ,דרע עלעגרעב ןיילק ַא

 ."טכַארבעגנעמַאװצ ןדייב ייז טָאה טױט רעד

 גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 .1104"1103 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעלי

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ' --- װָאקרוט סַאנַאי
 ,262768 .זז

 ,85790 .וז ,1962 ,קרָאי וינ ,רעגייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש

 ,מ ,וואמיסקאמ

 |{ עטטָאל השמ }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1889 רעבמעצעד 20 .בעג}

 ןיא 1889 רעבמעצעד 30 ןריובעג
 ;רחוסיץלָאה ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ ,עשרַאװ
 -לע יד טימ ןעמוקעג דניק קירָאיֿס סלַא

 טנרעל רע ואוו ,קעװַאלצָאלװ ןיא ןרעט
 יַאנמיג רעשיסור רעד ןיא ןוא רדח ןיא
 יד ןיא ךיוא ךיז רע טקילײטַאב ָאד .עיז

 טוט סרעטָאפ ןכָאנ .ןעגנולעטשרָאפ-לוש
 -ַאפ רעד ןופ רעזייּפש רעד ןרעװ .מ זומ
 ןיק םעד בילוצ טרָאפ רע ןוא עילימ

 רעשטייד-שיסור טרעװ רע ואוו ,שזדָאל
 יַאיָאװ ךָאנרעד .יקסנַאנזָאּפ .קיי עמריפ רעד ןיא טנעדנָאּפסערָאק
 "סור רעביא עמריפ רעבלעז רעד ןופ (רעדנזייר-ספיוקרַאפ) ראשז
 -שידיי םוצ .מ ךיז טרעטנענרעד ,שזדָאל ןייק ןעמוקעגקירוצ .דנַאל
 עשיטַאמַארד' טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדנירגטימ טרעװ ןוא זיירק
 סנַאמטּפיױה ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ר'א .ףיוא טריפ סָאװ ,'טסנוק
 .רענלעק' סלַא טריטויבעד .מ ןכלעוו ןיא ,!ןאמרופ לשנעה'

 ,'טסנוק עשיטַאמַארד' ןיא רָאי עכעלטע ךיז ןקילײטַאב ןכָאנ
 ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טָאה רע ואוו
 יָארּפ ַא .מ טרעװ ,טפַאשלעזעג רעד ייב רַאוטרעּפעדיןידזרָאג ןיא
 ,עּפורט-ץניוװָארּפ רעד ןיא ןיירַא טערט ןוא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפ
 רעד ןיא רָאי 2 ןליּפש ןכָאנ .טריזינַאגרָא ַאקסנימַאק .ר .א עכלעוו

 טסייר ,טייקנַארק בילוצ ,ואוו ,עשרַאװ ןייק קירוצ .מ טרעק ,עּפורט
 ךָאנרעד טרָאפ ,רָאא 172 ףיוא טייקיטעט-עניב ןייז רעביא רע
 טליּפש ,סעּפורט-ץניװָארּפ ענעדיישרַאפ טימ ןלױּפ רעביא םורַא
 טימ רעטעּפש ךיז טדניברַאפ ןוא שזדָאל ןיא רעלדַא סוילוי טימ
 טָאה דָאנרעד .רעטייל רעוויטַארטסינימדַא ןוא רָאיטקַא סלַא 'טקיוו'

 רָאטַאדנערַא רעד ןרָאװעג זיא רע ואוו ,םָאדַאר ןיא טצעזַאב .מ ךיז
 טגנערב רע ןיהואוו ,ישטשָאטיאַאמזָאר' רעטַאעט ןקיטרָאד ןופ
 ןופ רעדנירג רעד ךיוא זיא רע .סעּפורט עשידיי טייצ וצ טייצ ןופ
 -רעטעברַא' נ'א בולק-רעסָארג רעמָאדַאר םייב עיצקעס-,מַארד רעד
 ןשירַארעטיל ןופ סעסעיּפ ענעדיישרַאפ ףיוא טריפ רע ואוו ,'לקניוו
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 רעטַאע ט ןשידיי

 דוד טריפעגפיוא 2 רעבמעצעד ןיא רע טָאה ױזַא .רַאוטרעּפער

 - 'רעביוט רעד' סנָאסלעגרעב

 .סיצַאנ יד { ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .מ

 ,1240 .ו ,דנַאב רעטײװצ ,1934 עשרַאװ ,' רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל'

 .מ ,וָאמיסקַאמ

 | יָאקָאּפ ךלמ }
 ןסיצַאנ י יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1893 .בעג)

 ,ןליוּפ ,עשרַאװ ןיא 1892 ןריובעג
 -ַאפ-לטכַאש .ַא ןופ רעציזַאב -- רעטָאפ

 -עג .רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיב .קירב

 ,ַאטָאריס םינזח יד .ייב ררושמ סלַא ןעגנוז

 . .א .א.טסענלעגָאפ ,שטיוועלעדנעמ
 ןעמוקעגנָא טנגוי רעטסירפ רעד ןיא

 -עגד .רעדעל ַא ןיא רעטלעטשעגנָא  סלַא

 -עג טשינ גנַאל טרָאד ךיז רעבָא ,טפעש

 עטשרע יד ןעז ןכָאנ ,דלַאב ןוא ,ןטלַאה

 ןסָאלשַאב ,גנולעטשרָאפירעטַאעט .עשידיי !

 !טליּפש' ןוא םירבח ףיונוצ טמענ .מ- .ןרָאיטקַא --יד  ןכַאמוצכָאנ"
 יד ןוֿפ) .ןבוטש י .לד- ' רעביא ןוא בוטש ןיא ךיז ליב 'רעטַאעט ייז טימ
 .,םינכש

 רעיא ַא ךיוא ,דוד רעדורב ןייז ךרוד ןעמֹוקַאב -- 9

 'רעבָאהביל' טימ ץינעלַאפ לטעטש ןיא ןליּפש וצ טייקכעלגעמ יד

 -גינעפ ןַאמרעה ןוא ףלָאדַא ןרָאיטקַא עקידרעטעּפש יד ייז ןשיווצ)
 רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ סלַא 1910 ןיא ןטָארטעגנײרַא ןוא (ןייטש

 סלַא טריטויבעד רע ואוו ,קסנימ ןיא עּפורט סעקנַאמרעל ןיא

 ,'תורצ סעמַאמ .עטַאט' סליבעג סקַאמ ןיא 'םהרבא'

 -רַאפ טימ -- 1912714 .דנַאלסור רעביא ןרָאפעגמורַא 1912 זיב

 ןטעלּפוק ןעגנוזעג -- 1915 ,ןלױּפ רעביא סעּפורט-רעדנַאװ ענעדייש

 ,עטיל ןיא טליּפשעג -- 1916720 .סרעטַאעט ןוא ןטערַאבַאק ןיא
 ןליּפש ןבילברַאפ זיא רע ואוו ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד

 .ענליוו ןיא 'רעטַאעט רעזדנוא' ןופ רעדניױגטימ ַא ןעוועג ןוא

 .לבוי-רעטַאעט ןייז ןרָאװעג טרעייפעג  עגליוו ןיא ןיא 140 ןיא

 טלעטש ,עּפמַאל סירָאמ ןגעוו גנורעדליש ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :אתורבח ןוא טפַאשטניירפ רעייז ןגעוו ּפָא ךיז

 טַאהעג 1914-1917 ןרָאי-המחלמ יד ןיא טָאה עפמַאל סירָאמ,

 ןיא ןטערטפיוא ןעמַאזצ טגעלפ רע ןכלעוו טימ עגעלָאק-ךַאּפ ַא

 -- ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאפ עטרישזנַארַא ייז ךרוד עלַא יד |

 .רעלָאמ-ןבוטש ַא ןעוועג זיא רע .יָאקָאּפ סקַאמ ןעוועג זיא סָאד

 עלענַאיסעּפָארּפ ןייק ןעועג טשינ ןענייז יָאקָאּפ ןוא עּפמַאל

 עֶלַא ןיא ןטָארטעגפיױא ןענייז יז .ןרָאטַאמַא רָאנ ,ןרָאיטקַא

 ןיא יקיּפשטסַאגי ףיוא ןרָאפעגמורַא ,ןלַאז-הנותח רעוועשרַאוו

 עכלעזַא יא ,טנגעג רעוועשרַאוו רעד ןופ ןעגנוניווו-רעמוז יד

 םגה ןוא ,רעטייוו יוזא ןוא ,ץינעלַאפ ,ענָאלבַאי יו ָוצְנעֶדיזערי

 -ַאיסעּפַארּפ ןייק טשינ ,ןרָאטַאמַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןענייז ייז

 ןבָאה .םוטעמוא זַא ,קידוועריר יווַא ןעוועג ייז ןענייז .;ןטסילַאנ

 ןעמ .טָאה סָאװרַאפ ןשיִּפַא ערעיײז ןגיוא יד ןיא ןפהָאװעג ךיז

 רַאפ זיא .גנויצַאב .עקידלוטב ַאזַא טַאהעג ןשטנעמ ַײװװצ יד וצ

 ,ופרעד סע ךיז טמענ רשפא .דוס ַא גָאט ןקיטנייה ןזיב רימ

 יי
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 ילד שיפ

 לַאפָארטסַאטַאק ױזַא ךיז ןבָאה ןטייקכעלרעסיוא ערעייז סָאו

 ןײרַא ןגױא יד ןיא ןפרָאוװעג קרַאטש ךיז ןוא טלייטעגסיוא

 ,רעניילק ַא ןעּפמַאל וצ ,ךפיהל ,ןעוועג זיא יָאקָאּפ סקַאמ..
 הָאנ רעקישטַאלּפ ,רעטיירב ַא טימ ,רענייש ןייק טינ טייו-טייוו
 עקיזיפוע עניילק טימ ,לּפָאטרַאק רענעטינשעגסױא-בלַאה ַא יװ

 -עגמוא ןַא ,דיאולפ ַא ןגָאלשעג טָאה ןעּפמַאל ןופ יו טקנופ .ןגיױא
 ןעועג ,םיא וצ ךופיהל ,יָאקָאּפ זיא ,טנעמַארעפמעט רעטמיוצ
 יא ןעגנַאגעג ןוא סַאזגנַאל טדערעג ,רענעסָאלעג ַא ,רעקיױד ַא
 ןכַאל טזמעג עקַאט ןעמ טָאה .ךיז קידנלייא טינ ןסַאג יד רעב

 -ַאפש ןעמַאזוצ עּפמאל ןוא יָאקָאּפ לרָאּפ סָאד ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו

 רָאּפ ַא טימ -- דימת ,ןפָאלעג זיא עּפמַאל .ןסַאג יד רעביא ןריצ
 טָאה רע זַא ,קידנעניימ .ךיז רַאּפ טדערעג ןוא ,םיורָאפ טירט

 -גנַאל ןעגנַאגעג ךיז זיא סָאװ ,םענייז רענטרַאּפ םעד ךיז ןבענ
 עּפמַאל ןעוו .דייר ענייז טרעהעג טשינ ןוא ןעפמַאל רעטניה סַאז
 ךיִז רע טָאה ,רעפטנע ןייק טשינ טגירק רע זַא ,טקרעמַאב ֹטָאה

 -רעטניה ןבילבעג זיא יָאקָאּפ זַא ,קידנעעז ןוא ,טיירדעגסיוא

 -עגניירַא ןוא ןפָאלעגצ םיא וצ רע ןיא ,טיא רעטניה קילעטש
 .טנעה יד טימ ןוא ֿפָאק ןטימ ייברעד קידנפרַאוו ,םיא ןיא ןגירש

 ןעמ ןעוו ,1916 רָאי ןיא ,עיצַאּֿפוקָא רעשטייד רעד תעב.
 טָאה ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ טבױלרעד קיווצ ןיוש טָאה
 םעד ןעגנודעג ,יָאקָאּפ ףתוש ןייז טימ ןעמַאזוצ ,עּפמַאל סירָאמ
 -עג טָאה ױזַא -- (זירַאּפ ןיא יו ױזַא) יושזירַאפיוו קַאיי לָאז
 סַאג עקישזד ןופ קָאטש ןטשרע ןפיוא -- לָאז אניק רעד ןסייה
 יסעצָארּפ סילייב לדנעמי טריפעגפיוא טרָאד טָאה עפמַאל 2
 -עגליײטנָא ךיוא ,ערעדנַא ןשיווצ ןבָאה גנולעטשרָאּפ רעד ןיא-
 טנווא ןדעי ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד . .יָאקָאּפ סקַאמ ןעמונ
 -עגנָא טָאה עּפורט יד זַא ,ױזַא ,ץַאלּפ ןטצעל ןזיב טּפױקרַאּפסױא
 ןעגנַאגעג זיא יסילייב לדנעמי .גָאט ַא לָאמ ייווצ ןליפש וצ ןביוה
 ."םישדח עגנַאל

 םענעזעוועג ןיא טליּפשעג טָאה .מ זַא ןָא ךיוא טיג ווװָאקרוט

 -טלעוו רעטשרע רעד תעב 29 עקישזד ףיוא עשרַאװ ןיא לַאז-הנותח

 ,המחלמ

 יניא עצרוק ייווצ טנכייצרַאפ ןענייז ףוס ןשיגַארט ס',מ ןגעוו

 :סעיצַאמרָאפ

 ,עּפמַאל סירָאמ ןגעוו גנובײרשַאב ןייז ןיא ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ךיז ןבָאה םירבח ייווצ יד זַא

 ַא טעדנירגעג טָאה עּפמַאל ואוו ,ענדָארג ןיא 1940 ןיא ןפָארטעג

 םעד ןענופעג ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ןוא ,ויטקעלָאק-רעטַאעט ןשידיי

 .טױט:-רעריטרַאמ

 רעטנַאקַאב ,וָאמיסקַאמ,, :ץרוק טנכייצרַאפ יקסניגרעשטַאק .ש
 ."1941 ,רַאנָאּפ ,רָאיטקַא

 .טסיטרַא --- יָאקָאּפ , :רע טנכייצרַאפ ץַאלּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא ןוא

 -ַאעט-הכולמ ןשידיי ןופ רעטייל רעוויטַארטסינימדַא 1940741 ןיא

 "1941 ילוי גנַאֿפנָא ןרָאװעג ןסָאשרעד .ענליוו ןיא רעט

 .41'1240 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל

 ,229 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 .236 .ז ,ייװצ דנַאב ,300 ,297 ,296 .וז
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 דנ ַאב -סישוד3?צק

 בקעי ,טילבלעדנַאמ
 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1904 ץרעמ 26 .בעג)

 ,עשרַאװ ןיא 1904 ץרעמ 26 ןריובעג

 טמַאטש -- וָאקרוט סַאנָאי טיול .ןלױּפ

 עמַאמ יד .החּפשמ עמערָא ןַא רעייז ןופ רע

 בילוצ ןוא קנַארק שינָארכ ןעוועג זיא
 ַא טשרעהעג דימת בוטש ןיא טָאה םעד

 ןוא טיײיקמערָא יד .,גנומיטש עשיעוורענ

 ףיט ךיז ןבָאה טייהקנַארק סרעטומ רעד

 טָאה רע .המשנ ןייז ןיא טצירקעגנייא

 ,ןילבול ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיב 7 ןופ

 .ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה עילימַאפ יד ואוו

 עשימָאנָאקע יד רעבָא ,ןסיוו ןוא גנודליב וצ טבערטשעג טָאה ימ

 -בול רעד ןיא ןענרעל יו רעמ טזָאלעג טינ םיא ןבָאה ןעגנוגנידַאב

 ךרוד טמוקלופרַאפ רדסכ רעבָא ךיז טָאה רע .לושקלָאפ רעניל

 רעשילױּפ-שידיי ַא ןיא ןענרעל וצ רָאי 4 ןזיװַאב ןוא ,רעכיב ןענעייל

 | .לוש

 ,זיירק ןשיטַאמַארד ןקיטרָא ןַא ןיא דילגטימ ַא ,רעטָאפ רעד

 ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןבָארּפ יד וצ ןעמענטימ טפָא םיא טגעלפ

 ךָאנ ןוא ,רעטַאעט םוצ גנַארד ַא ןליפ ןעמונעג .מ טָאה םורַא ױזַא

 טימ עּפורט-רעדניק ַא טעדנירגעג רע טָאה רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא

 -כָאנ תבש תוחמש ענעדיײשרַאפ ףיוא ןטָארטעגפיוא זיא רע רעכלעוו

 רעדָא ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רַאוטרעּפער םעד קידנליּפשכָאנ ,סגָאטימ

 -מיא-רעטַאעט רענילבול רעטנַאקַאב רעד .רעטַאעט-'רעבָאהביל'
 רעד טימ ךיז טריסערעטניארַאפ גרעבנעטכַארט .א ָאירַאסערּפ

 ,ץניוװָארּפ רעד רעביא ןליּפש ןריפמורַא יז טמענ ןוא עּפורט-רעדניק

 רעשידיי רעד ןיא לגניי-קיש ַא .מ טרעוו רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא

 -עניב רעטעּפש רָאי ַא טרעוו רע ואוו ,שטיווָאקשרעה .ש ןופ עּפורט

 קידנעמוקַאב ,רעסישזער ףוסל ןוא רעלפוס ךָאנרעד ,רעטלַאוװרַאפ

 טרעוו 1921 ןיא .ןלָאר-ןדָאזיּפע ןליּפש טייצ ֹוצ טייצ ןופ ךיוא

 ןוא ןַאמרעב ףלָאדַא ןופ עּפורט-רעדנַאװ רעד ןיא טרישזַאגנַא רע

 :וָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד םעד ןגעוװ .דרַאבצרַאוש ויַאטסוג

 יַאנַארַאב ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא 1923 בייהנָא;

 -שעג) רעטַאעט סָאד טכוזַאב טנווָא ןַא ןיא בָאה ךיא ןעוו .שטיוו

 רתסא רימ טָאה ,(עסעיּפ-ןידרָאג ַא טלָאמעד ןעמ טָאה טליפ

 סָאװ ,ןַאמרעגנוי ןקירָאיו7 ַא טלעטשעגרָאפ יקסנימַאק לחר

 .בקעי ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .עפורט רעד ןיא טעברַאעג טָאה

 עלענַאיסעּפָארּפ ןייז ןביוהעגנַא טרָאד טָאה רע .טילבלעדנַאמ

 טליפשעג קיטייצכיילג ןוא ףליהעג-עניב ַא יוו ערעירַאק-רעטַאעט

 ןטילבלעדנַאמ טָאה יקסנימַאק לחר רתסא .ןלָאר-ןזָאזיּפע עניילק

 ,רעטסנרע ןַא רעייז זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה יז .טביולעג רעייז

 טרַאװרעד סע ןכלעוו ,ןַאמרעגנוי רעקיעפ רָאג זיב ןוא רעלעדייא

 ,םיובעג טוג ןעוועג רע זיא וצרעד .רעטַאעט ןיא טפנוקוצ ַא

 טאהעג ,םינּפ ויסערּפסקע ךעלקירדסיוא ןַא טימ ,רענייש ַא רעייז

 ּפָאק ןצרַאווע-ךעּפ ןטקָאלעג ַא ןוא ןגױא עטמולחרַאפ עסיורג

 ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא ןוא תולעמ עלַא ןסעזַאב טָאה רע .רָאה

 טָאה סָאװ ,לרוג ןופ עינָאריא יד .רעליּפשיוש-רעבָאהביל ַא רַאפ

 טעיוטרַאפ ךיא לַאפ םעד ןיא טָאה ,ךעלציפש ןָאטוצֿפָא ביל

 -רעטקַארַאכ ַא רַאפ ןטילבעדנַאמ טמיטשַאב ןוא תורצוי יד

 ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאפ עקַאט רע ויא רעכלעז ַא טלַא .רָאיטקַא

 .ערעירָאק-עניב ןייז
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 ןופ ןָאקיסטעל

 סיקסנימַאק ?חר רתסא קנַאד ַא ןעמ טָאה ןטילבלעדנַאמ בקעי

 ןוָאקרוט .דנומגיז ןופ עפורט רעד ןיא טרישזַאגנַא ,ץנעוורעטניא

 ןיק ןעמוקעג רע זיא רעטעפש ,ענליוו ץייק "קסנימַאק ַאדיא א

 -יּפשױש ךיז טָאה רע ןאוו ,רעטַאעט -ילַארטנעצי ןיא עשרַאװ

 רעד טימ זיא טילבלעדנַאמ .ןעלקיווטנַא וצ ןביוהעגנָא שירעל

 טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ ןוא ןסקַאועגסױא קרַאטש טייצ

 ."טלעוורעטַאעט רעד ןיא ןענכער וצ טיא

 רעביא רעטַאעט-'טקיוו ןטימ ןרָאטעגסױרַא ךָאנרעד זיא .מ

 רוט סַאנָאי טימ טליּפשעג רע טָאה 1926 ןיא .עינעמור ןוא ןליוּפ

 םעד דלעפנעמולב  ַאנַאיד ןוא םיא טימ טכַאמעגכרוד ןוא ווָאק

 דוד ןוא ךירוא יּפעּפ יורפ ןייז טיט ןעמַאזוצ) ןליוּפ רעביא יינרוט

 -ליוו' רעד ןיא ,ַאקצָאטאּפ אידיל ייב יורפ ןייז טימ ךָאנרעד ,(טכיל

 'רעטַאעט-םיטועמ' ןיא 1920-21 ,הָאזַאמ .מ ןופ א'א 'עּפורט רעג

 -ַארד ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא -- 1921732 ,(דנַאלטעל) עגיד ןיא

 .טרעכייוו .מ .רד ןופ א'א רעטַאעט .ןשיטַאמ

 לָאר יד טליּפשעג טָאה ,מ זַא ,טנכייצרַאפ ווָאקרוט טנומגיז

 -ָארּפ רעד רעביא קידנרָאפמורַא זַא ןוא ,,עלעקרעס' ןיא 'לאימחרי'

 .טימ ןטייווצ ַא רַאפ רימ ןבָאה , : םויפרָאמ' עסעיּפ רעד טימ ץניוו

 ,טילבלעדנַאמ בקעי טלייוועגסיוא יינרוט ןטנַאלּפעג םניא רעליּפש

 ןוא ןדָאזיּפע עקינייא ןיא טנכייצעגסיוא 'טקיוו' םניא ךיז טָאה סָאװ

 ווָאקרוט תעב ."גנוגרָאזרַאפ-עניב ןיא טריטנעירָא ךיוא ךיז טָאה

 ןסעיּפ עלַארעמַאק 3 טימ ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפע;סױרַא זיא

 ןענייז 'טכַאנ עשיטנַאמָאר יד' ןוא 'םויפרָאמ' ,!טכַאל לווייט רעד'

 ,טילבלעדנַאמ בקעי ןוא יאול דוד ןעוועג רעליּפשטימ יד

 ,עקירעמַא ןייק יורפ ןייז טימ ןרָאפ וצ טיירגעג ךיוא ךיז טָאה .מ

 .ןרָאװעג טכעלקריװרַאפ טינ זיא ןַאלּפ רעד רעבָא

 ןיא טקילײטַאב ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ ,.מ ךיז טָאה 1939 ןיא
 רעקידנענָאזרעּפ "ירד רעד ןיא ּוָאקרוט טנומגיז טימ יינרוט  ַא

 קחצי ןופ טעברַאַאב ,'טָאטש רעסיורג רעד ןופ תודוס' עסעיּפ
 .ווָאקרוט

 ייֵלג' יװ סעסעיּפ עלעניגירָא עקינייא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .מ

 ,(ווָאקרוט סַאנָאי ךרוד טריפעגפיוא) 'ןדייל סּדַאנ םעד' ןוא 'טכעד עכ

 ןוא שא םולש ןוא םכילע-םולש .ןןופ קרעוו ייר ַא טריזיטַאמַארד

 ןופ סעסעיּפ עכעלטע (גייווצנעסינ םייח טימ ןעמַאזוצ) טצעזרעביא

 טָאה לוברָאס .ל ןופ 'טפַאשנדייל עטיור יד' עכלעוו ןופ ,שינעמור

 טליּפשעג ךָאנרעד ןוא עקָארק ןיא טריפעגפיוא ווָאקרוט סַאנָאי

 .ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא

 "ףכ תעיקת, ןעמליפ יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .מ

 , יול, ןוא

 ןייז ןיא ּוָאקרוט סַאנָאא טביירש ףוס ןשיגַארט .ס'ימ ןגעוו

 :"?ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב

 טילבלעדנַאמ בקעי ןענייז ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא עשרַאוו ןופ ןפָאלטנַא ךירוא יפעפ ןוא

 ,(שטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ דלַאב.. .גרעבמעל-

 -עגרעביא עלָא ןפורעגפיונוצ יטַארנדויי רעגרעבמעל רעד טָאה

 רעד ןופ ןירעליּפשיוש יד ךיא יו ,ןרָאיטקַא עשידיי ענעבילב

 ןסייהעג ייז ןוא (ױרפ עשידיי ַא) ַאנװויניּפיק עניב רעשיליוּפ-

 ַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא סע .ױוער עשידיי ַא ןריזינַאגרָא

 ,טילבלעדנַאמ בקעי ןירַא ןענייז סע ןכלעוו ןיא טָאר-רעטַאעט:

 ןוא (אנוויניפיק ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ רעד) ףַארג .רד

 רעשידיי-שיליוּפ רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג ,רעּפנַאק .מ .רד !

 יב
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ךיז ןבָאה ןבָארּפ יד ןעוו .יקיננעשזד יווָאני גנוטייצ רעוועקָארק
 טזָאלרעד טשינ ןשטייד יד ןבָאה ,ףוס םוצ טרעטנענרעד ןיוש
 רעדעי טָאה הרזג רעקיזָאד רעד בילוצ .גנולעטשרָאפ רעד וצ
 רַאּפ גנוקיטפעשַאב ַא סעּפע ןכוז וצ ןביױהעגנָא ןרָאיטקַא יד ןופ
 ,ןדיי עכעלצוני עירָאגעטַאק רעד וצ ןרעהעג לָאז רע ידכ ,ךיז
 טילבלעדנַאמ בקעי .ןבעל וצ טכער ַא ןבָאה לָאז רע ,טסייה סָאד
 ,טכַאנרַאפ .רעגָאל רעווָאנַאי ןיא רעלָאמ סלַא ןטעברַא קעװַא זיא
 -קירוצ רעטעברַא עּפורג רעד טימ רע טגעלפ ,טעברַא רעד ךָאנ
 ןיירַא ָאטעג ןיא ןעמוק

 עועידיי ַא טעדנירגעג גרעבמעל ןיא ךיז טָאה 1943 רָאי ןיא

 -רעטנוא טשינ ןסָאלשַאב טָאה סָאװו ,עּפורג-ספמַאק עשידרערעטנוא
 -םעטָא ןטצעל ןזיב ייז טימ ןפמעק רָאנ ןשטייז יד ךיז ןבעגוצ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עפורג רעקיזָאד רעד ןופ שארב .גוצ

 בקעי רעטכיד יד ןענַאטשעג ןענייז ,טיילעגנוי טרעדנוה עּפַאנק
 .טילבלעדנַאמ בקעי רָאיטקַא רעד ןוא ןַאמדירפ עינָאס ,ךירדוש
 טריזינַאגרָא ןוא טנַאיװָארּפ ןוא רעוועג טפַאשרַאפ ךיז ןבָאה יי
 טָאה רעצעמע .עוטלעפ רעד ןופ ןלַאנַאק יד ןיא יעזַאבי רעיז
 יד טלגנירעגמורַא ןבָאה עכלעוו ןשטייד יד רַאּפ טרסמעג יד
 מזָאלעגנײרַא ןשטייד יד ןבָאה ףמַאק ןרעגנעל ַא ךָאנ-. .ןלַאנַאק
 ןעגנולעג ייז זיא םורַא ױזַא ןוא ןזַאג עקידנקיטש לַאנַאק ןיא
 -פיורַא ייז טָאה ןעמ .רעפמעק 40 ייב טייהרעקידעבעל ןּפַאכ וצ

 טרָא סוצ ןריפ וצ ייז ידכ ןגָאוװ טסַאל ןסיורג ַא ףיוא טפוטשעג
 ַאטױא-טסַאל רעד ןעוו .יסעקסַאיּפי יד וצ :עיצוקעזקע רעד ןופ

 עטּפַאכעג יד ןבָאה ,סַאג ַאקסרַאקעיּפ יד ןרָאפעגייברַאפ זיא
 עקינייא .ָאטױא םנופ ןעגנירּפשוצּפָארַא ןביוהעגנָא טיילעגנוי
 ,סעבמָאב ןטַאנַארג-טנַאה ךיז ייב טַאהעג ךָאנ ןבָאה רעפמעק

 ןבָאה עקירביא יד ןשטייד יד ףױא ןפרָאוועג ןבָאה ייז עכלעוו
 -טששינ םניא .םיחצור יד ףיוא ןפרָאװעג טנעה עזיולב יד טימ ךיז

 .ןעמוקעגמוא רעפמעק עשידיי עשידלעה עלַא ןענייז ףמַאק ןכיילג
 סלַא ןשטייד לָאצ ַא ןרָאװעג טעגרהרעד ךיױא רעבָא ןענייז סע
 ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה דנַאטשרעדיװ ןקיזָאד ןרַאּפ המקנ
 רעטניה יךַאקַאטרַאװשט ַאני רעגַאל סניא דיי ןטנעצ ןדעי

 -קידלושמוא רעטרעדנוה ףעוועג זיא לכה-ךס רעד .גרעבמעל
 דיי עטכַארבעגמוא

 יו ,ןַאמדירּפ עינָאס ןוא ךירדוש בקעי ,טילבלעדנַאמ בקעי

 ןיא ןבילברַאּפ רעטייוו ןענייז רעפמעק עשידיי עקירביא יד ךיוא |

 ןבָאה יז ןוא ןסע סָאד ןעגנַאגעגסױא יי זיא סע .קלַאנַאק יד

 -ָארּפ לסיב ַא ךיז ןפַאשרַאפ וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ

 ןרעטשינוצכרוד ןבױהעגנָא ָאּפַאטסעג יד טָאה ליױורעד .טנַאיװ

 -ילבעגרעביא רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןלַאנַאק יד

 ןטנּפָאװַאב ַא וצ ןעמוקעג זיא סע .רעפמעק עשידיי עפורג רענעב

 -רַאפ שידלעה ךיז ןבָאה רעפמעק עשידיי יד .םױטשנעמַאזוצ

 .טייהרעקידעבעל ןבעגרעביא טלָאװעג טשינ ךיז ןוא טקידיט

 .ןלױק עשישטייד ךרוד ןרָאװעג טרעכעלעגכרוד עלַא ןענייז יז

 -שיוש רעטבַאגַאב ,רעגנוי רעד ןבעל ןייז טקידנערַאּפ טָאה יױזַא

 ."טילבלעדנַאמ בקעי רעפמעקיָאטעג רעשידלעה ןוא רעליפ

 .1219720 .וז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,ייווצ דנַאב 3 ןסערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- וָאקרוט סַאנָאי

 | ,88"80 .זז

 ,161 ,סערייא | סָאנעוב , "הפוקת ענעסירעגרעביא יד -- ָאקרוט טנומגיז

 א .447 ,220 :205 ,197 ,167 ,156 ,142 ,131 ,85 ,55 .וז

 יי עה
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 'דנַאב םישודדצ
 ישו עט א יט א יי טיי יאא

 אינַאשס ,לעידַא

 | ןַאמזעב }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 רַאונַאי 4 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1892 רַאונַאי 4 .בעג

 -סער ַא ןוֿפ רעציזַאב -- ןרעטלע .ןליופ

 -קַא עשידיי ןסע ןגעלפ'ס ואוו ,ןַארָאט

 רעטלע ןיא .טַאװירּפ טנרעלעג .,ןרָאיט

 ןייק טימ ןרָאיטקַא יז ןעמענ רָאי 14 ןופ

 ואוו ,רָאכ ןיא ןענַאזשיפ םהרבא וצ סעדָא

 עּפורט יד זיב ,םישדח עכעלטע זיא יז

 טָאה יז ואוו ,װַאלסָאנירעטאקעי ןיא טמוק

 ןייז טשינ יז טזַאל' רעכלעוו ,רעטעפ ַא

 .םיהַא יז טקיש ןוא ,'ןרָאיטקַא טימ

 רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאכ ןיא ןיירַא רעדיוו יז טערט שודָאל ןיא

 סלַא סעּפורט ענעדיישרַאפ טימ םורַא טרָאפ ןוא .ןיקסנימַאק וצ

 קנַארק טרעװ סעדָא ןיא ןיקסנימַאק ייב ןעוו טשרע .עקטסירָאכ

 עסייה' ןיא .א יז טערטראפ .ַאקסװַאלסָארענ ַאידַאנ עסירעטקַא יד

 .'אינודלָאק' ןיא 'ךעלעקבַאב

 רָאכ ןיא ןיירַא רעדיו יז טערט ,שודָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ

 .ערעירַאק ריא ןיא גנורעדנע ןַא טמוק ָאד רעבָא ,ןגרעבדנַאז וצ

 1 :גייווצרעבליז ןמלז רעביא טיג םעד ןגעוו

 רעשזדָאל ןיא ןרילָארטסַאג טמוק וועידעבעל ןרהא תעב,

 -רַאפ ַא ןיא ךיז רע טניפעג ,ןגרעבדנַאז וצ ירעטַאעט סעסיורגי

 -ענטרַאּפ ןייק עפורט רעצנַאג רעד ןיא טשינ טָאה רע .טייהנגעל

 ןופ סניטערבוס ןוא סענָאדַאמירפ יד ןליּפש ֹוצ ןעמעוו טימ ןיר .

 שיטסיטרַא ייס ךעלרעּפרעק ייס ןעוועג ץלַא ןענייז טייצ רענעי

 ,רעטנַאגעלע ןַא ןעוועג זיא רע .ןוועדעבעל וצ טסַאּפעגוצ טינ

 -ַארג ןעוועג ןענייז ןעגנוגעווַאב ענייז .טנַארפ ,רענעגיוצעגסיוא

 זיא סָאװ ,טיקטכיל ענדָאמ ַא טימ טליּפשעג טָאה רע .זעיצ

 ןיא סענָארַאמירּפ וא סניטערבוס יד ןוא ,יײנ ןצנַאג ןיא ןעוועג

 טימ סעסירעטקַא עטמירַאב ןעוועג ןענייז יז םגה ,עּפורט רעד |

 רַאוטרעּפעד ןייז ןיא טסַאּפעגנירַא טינ רעבָא ךיז ןבָאה ,ןעמענ

 זיא ָאד ןוא ,ןליּפש ןייז ןופ ןפוא סעד וצ טשינ סרעדנוזַאב ןוא

 עכלעוו ,לעירַא ַאינָאס עקטסירָאכ רעד ףיױא ןלַאפעג גױא ןייז

 לֶאמַא טגעלפ רעכלעוו ,רָאכ ןיא רעדורב ַא טַאהעג ןיוש טָאה

 טרידוטשנייא ױזַא ריא טימ טָאה וועידעבעל .לָאר עניילק ַא ןגירק

 ןוא ,ןליפזע ריא טימ עיצַאסנעס ַא ןרָאוװועג זיא יז זַא ,לָאר ריא

 ריא טימ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ,טקוקעגמורַא ךיז טָאהימ רעדייא

 וליפא יז טָאה רעטעפוע .עסירעטקַא ענעזעגנַא סלַא שנכער

 -רַאפ רעד יו לַארטַאעט סענעעזעגנָא ַאזַא טימ טַאהעג הנותח

 . ."ןַאמזעב רסיא עפווט רעד ןופ רעטלַאו

 ַאינָאס א ןיוש יז טָאה המחלמיטלעו רעטשױע רעד תעב

 ןוא ןַאמ ריא ןופ סעּפורט יד ןיא דנַאלסור ןיא טליּפשעג ,ןַאמזעב

 ןוא שזדָאל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז יז טָאה 1925 ןיא .ןַאמזעב-גנָאי

 -םירבה עקיטרָא יד טימ טרָאד טליּפשעג רעדיו טלָאמעד טניז
 .סעּפורט

 טעװעטַארעג ךיז טָאה רעכלעװ ,רעװַאלוּפ השמ  רָאיטקַא רעד |

 םעד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו זַא ,טביירש ,ָאטעג רעשזדָאל רעד ןופ

 טרָאד ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעשזדָאל סָאד טכַאמרַאפ 1941 יימ ןט11
 טימ .א רעטנורעד ,ןרָאיטקַא עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ 12 ןענופעי
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 זיא יז רעבָא ,טשינ רע טנָאמרעד לרוג ןקידרעטייוו ריא .ןוז רייע

 .סיצַאנ יד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג :םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש
 ,96 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1921 ,קרָאי וינ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעלי

 ,59 .| ,1963 ,ביבא-לת ,'ָאטעג ַא זיא ןעװעג , --- רעװאלופ השמ

 םהרבא .שַא

 { ךוברעוװַא םהרבא }

 |סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1895 .בעג)

 -ַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1895 ןריובעג

 רָאי 10 זיב .ןרעטלע עמורפ ייב ,עיבַאר

 ןיא דָאנרעד ,הרות דומלת ןיא טנרעלעג

 -ניז ןתירב ףיױא קידנעעז .לושיסקלָאפ

 טָאה ,רעטאפ ןעטלַא םעד' ןליּפש סרעג

 טָאה סָאד ןוא ,טכַאמעגכָאנ דלַאב ייז רע

 ןדנירג וצ ןליו םעד טקעוװרעד םיא ייכ

 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,עּפורט-רעדניק ַא

 ןיא .ןעדַאפדלָאג ןופ 'עשטנָאב עבָאב יד'

 טסיטַאטס ַא ןרָאװעג רָאי 13 ןופ רעטלע

 ,רעבָאהביל' טימ טליּפשעג ךָאנרעד ,עּפורט סנָאזשיפ םהרבא ןוא

 טפעשעג-עיצקעפנָאק א ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןרָאװעג ףיורעד

 ןיא .יירעלָאמ:טסנוק ןופ לוש ַא ןיא טנרעלעג קיטייצכיילג ןוא

 ןופ עּפורט רעד טימ ןרָאפמורַא ןביוהעגנָא רָאי 17 ןופ רעטלע

 רעטלע ןיא .,סעּפורט:רעדנַאװ ערעדנַא טימ ךָאנרעד ןוא יקסנַאכָאק

 ןוא ןרָאיטקַא רעוענעשעק ןופ עּפורט ַא טעדנירגעג רָאי 22 ןופ

 טליּפשעג 1918 ןיא .'שַא םַארבַא' נ"א ןליּפש ריא טימ ןביוהעגנָא

 -- 1920 ,יקצינטָאלָאז טימ ץניװָארּפ רעד ףיוא ךָאנרעד .סעדָא ןיא

 ןיא דַארלעסקַא ייב -- 1921 ,עינעמור רעביא גנָאי ַארַאלק טימ

 -ַאעט רעטסומ  ןייז ןיא ןָאזשיפ עשימ טימ --- 1922 .ץיווָאנרעשט

 -עג ןוא רעסישזעריעניב רעטשרע ןעוועג ךיוא זיא רע ואוו ,'רעט

 .א טליּפש ךָאנרעד .יקסווָאלקש טימ ןעמַאזוצ ,סעיצַארָאקעד טלָאמ

 יד טימ ,'עטערעּפָא רענליוו' רעד טימ ,ווָאטַארַאב לואּפ .רד טימ
 ענעדיישרַאפ טימ ךָאנרעד ןוא (האזאמ -- גנוריפנָא) 'רענליוו'
 .עיבַארַאסעב רעביא סעּפורט-רעדנַאװ

 :טביירש תונורכז ענייז ןיא ןאזשיפ עשימ

 רעסיורג ןייק טשינ ,רָאיטקַא רעשיטַאּפמיס ַא ןעוועג זיא רע
 -עסיב ַא ךיוא ןעק רע .עניב יד טָאהעג ביל רעייז רעבָא ,טנעלַאט
 ,ןעינעמור ןיא| עפורט רעזדנוא ןיא ןירַא זיא רע זיב ןגָאמ על
 -רַאעג ,רעסישזער-ספליהעג סלַא ץַאלפ םעד ןעמונרַאפ רע טָאה
 ."תחדק טנידרַאפ ןוא דרעפ ַא יו טעב

 -עטקַא ןַא ךָאנרעד ,עקטסירָאכ ַא רעירפ .ַאילָאּפ ,יורפ ס'.א

 .לארשי תנידמ ןיא ןברָאטשעג 1963 ןיא זיא ,עסיר
 ירַא רעליּפשיױש םוצ טַאריײהרַאפ ,שֵא עלהיח רעטכָאט רעייז

 ןליּפש ייז ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא ןבעל ,טעװעטַארעג ךיז ,ןַאמרופ
 .טרָאװ ןשידיי ןופ ןטרעצנָאק ןייא ןענדרָא ןוא רעטַאעט שידיי

 :רעטָאפ ריא ןגעוו סעקידנגלָאפ ןָא טיג ׁשַא עלהיח

 עושימ |ןענייז| זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןפ בײהנָא ןיא;

 ףיױא {וענעשעק ןיא| ןעמוקעג ַאקסווַאלסַאז ַארעיװ ןוא ןָאזשיּפ-
 רעטַאעט ַא קידנּפַאש ,רַאוטרעּפער ןקיטכערפ ַא טימ ןלָארטסַאג

 ןימ .ירעטַאעט ינלַאטנעמירעּפסקע יקסיערוועיי ןעמָאנ ןרעטנוא
 -קיטכיוו יד ןופ םענייא רַאפ ןרָאװעג טנכערַאפ ןַאד זיא רעטָאּפ
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 רַאפ טנכערעג ךיז טָאה רע .רעטַאעט ַאזַא ןיא ןטנעמעלע עטס
 -עג טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ רעגנעהנָא ןַא
 -ַאגנַא טלָאװעג םיא טָאה רָאטקעריד ַא בוא .ןרָאי עלַא טפמעק

 סָאוװי ןייז עגַארפ עטשרע ןייז טגעלפ ,רַאטס ןסיוועג ַא וצ ןרישז |
 ענייז ַײב טצונַאב רַאטס רעקיזָאד רעד רַאוטרעּפער ןימ ַא רַאפ
 םעד ךּרוד ןוא רעלָאמ רעקיטכערּפ ַא ןעוועג זיא רע .ױלָארטסשַאג
 -עג עטסעב יד ןופ רענייא יו עיציזָאּפ ַא ןפַאשעג ךיז רע טָאה
 -לעוו ,רעליּפשיוװשע -רעטקַארַאכ רעטוג סלַא .ןרעסישזער-ספליה
 ,םירג וצ ןטייקיעפ עשירעלטסניק ענייז ךרוד ךיֹוא טָאה רעכ
 ןיא עכעלטע וליפא) ןטלַאטשעג ענעדיײישרַאפ ןפַאש טנָאקעג
 -ןייא יד ןופ רענייא סלַא ךיוא ןוא ,(גנולעטשרָאּפ ןייא ןיא לָאצ
 ןוא ןציקס ןפַאש טנַאקעג טָאה סָאװ ,(טייצ רענעי ןיא) עקיצ
 ךיז ןגעלפ ,סעיצַארָאקעד עטסטריצילּפמָאק יד ןופ ןטעקַאמ
 -לעוו ,ןרעלָארטסַאג יד ייב .םיא רעביא ןסייר שממ ןרָאטקעריד
 ןייז טגעלפ ,עינעמור ןייק ןליּפשטסַאג ףיוא ןעמוק ןגעלפ עכ
 ןרעוו טרישזַאגנַא חמ שא םהרבא זַא ,טקַארטנָאק ןיא טקנוּפ ַא
 טימ עפורט-םירבח עטוג ַא ןגיוצעגרָאּפ קידנעטש רעבָא טָאה רע
 רַאפ טנכערעג ךיוא ךיז רע טָאה רעבירעד .רַאוטרעּפער ןטוג ַא
 ןשידיי ןופ רעכוזַאב-טפיוה יד -- ךמע ןשיווצ גנילביל ןסיורג ַא
 ."עינעמור ןיא רעטַאעט

 רעד ןיא) יוװ ,ןלָאר ענייז ןופ ייר ַא סיוא טנכער רעטכָאט ןייז

 תדקע' ןיא 'רזעילא' ,'תימלוש' ןיא ,'גנַאטעגניצ' :(עּפורט-רעלגיז

 'תונתמ יירד' סצרּפ ןיא !עקלומרַאי רעד טימ דיי רעד' ,/קחצי !

 -לָאט ןיא 'טַאקָאװדַא רעד' :?לבמאסנא אקסוואלסאז"ןאזשיפ ןיא)
 'יקסנישטבָאב' ,קוביד' ןיא 'חלושמ' ,'םיתמה תיחת' סיָאטס

 -נא ךילאק-ןאקיפ ילאמ) ,'רָאזיװער' ןיא 'יקסנישטבָאד' רעדָא

 -נַא ןַאמּפיל השמ) ,'רעייפ עקּפיצ' ןיא 'ריקנַאב רעד' :(לבמַאס
 המלש ןעוו ןוא .'ענעגנַאהעג ןביז יד' ןיא 'חלג רעד' :(לבמַאס

 רעטַאעט-טסנוק-ניילק א עינעמור ןיא ןפַאשעג טָאה טנעמַאזירּפ

 טרָאד רעטָאפ ריא טָאה ,!לעזַאזַא' ןשידיי-שיליוּפ ןופ רעגייטש ןפיוא

 'רענעגושמ' רעד ןוא 'סוכוד םעד' ,'גייוש עשטנָאב' טריאערק
 זיא ץניװָארּפ רעד רעביא .'טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא סצרּפ ןיא

 ןיא 'קיזמ לאירוא ,!בנג עקטָאמ' ןיא !עקטָאמ' סלַא ןטָארטעגפױא .א

 'לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא' ןיא !רענלימ םעד' ,'לווייט ןוא שטנעמ .טָאג'
 : רע טברַאטש ןעוו דלאווג' ןיא 'רָאטקעריד' ןוא

 .רעלגיז רעד טימ יינרוט ַא טכַאמעגטימ .א טָאה 1927 ןיא

 ,סעמַארדָאלעמ ןוא סעטערעּפָא ןיא ײקַאװָאלסָאכעשט רעביא עּפורט

 ןוא ,דיסח השמ' טליּפש רע ואוו .ןַאמּפיל השמ וצ רעבירַא ךָאנרעד

 -טיה יד ןעוו ןוא ,'בלַאק עשָאי' ןיא ןלָאר-ןדָאזיּפע 4 ערעדנַא רָאנ

 ײקַאװָאלסָאכעשט ןיא טרישרַאמנײרַא 1938 ןיא טָאה ײמרַא-רעל

 -עשעק ןייק קעװַא קירוצ זיא .א ןוא טרידיווקיל עּפורט יד ךיז טָאה
 טרָאד טלָאמעד זיא םזיטימעסיטנַא ןדנשרעה םעד בילוצ .ווענ

 -עק ןיא טּפיוהרעביא ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ךעלגעמוא ןעוועג

 -ָאטסער ןיא ןליּפש טימ ןענגונגַאב ךיז טזומעג טָאה'מ ןוא ,ווענעש

 -ָאנרעשט ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- 1939 .רעזייה-ייט ןוא ןענַאר

 טכַאמ עשיטעיווָאס יד ןעוו 1940 זיב טליּפשעג .טרָאד ןוא ץיוו

 .עיבַארַאסעב ןוא עניוװָאקוב ןעמונעגרעביא טָאה

 ףוס ןשיגַארט ןוא ערעירַאק:עניב רעקידרעטייוו ןייז ןגעוו

 : : :רעטכָאט ןייז טביירש

 (זעידיי 8 ךיז טּפַאש ווענעשעק ןיא זַא ,ךיז קידנסיוורעד;

 יד .ועענעשעק ןייק קירוצ רעדיױו רע זיא ,רעטַאעט-הכולמ

 רעטַאעט -הכולמ ןשידיי שיוַאדלָאמ ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע

 רע טַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 םהרבא ןופ יירעכַאמפושיכ ידי (לָאבמיס טלַא) ןעועג זיא
 -רעסעדָא ןופ רעסישזער) וועלעבַא ןופ טריסיששזעד ,ןעדַאפדלָאג
 עבָאב ידי טליּפשעג טָאה שַא םהרבא ,(רעטַאעט רעוװוָאקרַאכ

 יּפשיוש רעד ןיקסוז .גלַאפרעד ןכעלנייועגרעסיוא טימ יענכַאי
 ןופ {רָאטיזָאּפמָאק ןוא| טנעגיריד רעד ,רעוולופ ןוא רעל
 -רעביא ךיז ןעמוקעג ןענייז רעטַאעט הכולמ ןשידיי רעווקסָאמ
 ןיא ןוא ,גתלעטשרָאפ רעד ןופ סעסקוס ןסױרג סעד ןיא ץייצ
 ןעא םהרבא ןופ רעדליב ןענישרעד (ןענייז ויא ןעגנוטייצ עלַא
 -טסניק עטנַאמרעדנביױא יירוצ יד טימ יהפשכמי סלַא םירג ןיא
 .עיצַאערק רעד רַאפ ןעגנַאזעג ביול עטסכעה יד טימ ןוא ,רעל

 -טלעוו עטיױוצ יד ןכַארבעגסױא טָאה סע ןעוו 1941 ןיא
 -ַאוע ךיז רעטַאעט-הכולמ סַאד טָאה ,(דנַאלסור רַאפ) המחלמ
 רעהַא ןיוש ךיז ןבָאה ןשטייד יד רעבָא .לָאּפסַאריט ןייק טריוק

 ןעמ טָאה ןעגנורידרַאבמָאב יד ןֹופ רענייא ןיא .טרעטנענרעד ךיוא
 יַאװ עטכַאמרַאּפ ןיא תומהב יו ןדאלעגנָא לייאעג ןיא זדנוא
 ךיז טָאה סע ואוו ,יועשיבױקי עיצַאניטסעד רעד טימ ןענַאג
 טָאה עכאטאמוס רעד ןיא .גנוריגער עשיווַאדלָאמ יד טריוקאווע
 ןבָאה 1943 ןיא טשרע .זדנוא ןופ ןרָאלרַאפ ךיז רעטָאפ ןיימ
 טינ טבעל רע זַא ,טסואוורעד ךיז (רעטומ ןיימ ןוא ךיא) רימ
 רע זַא ןצרוק ןיא ןבעגעגרעביא זיולב ןדנוא טָאה ןעמ .רעמ
 ןסָאגַאב טָאה ןעמ ןכלעוו בודג ןייא ןיא ןַאמ 50 ךָאנ טימ טגיל
 ,(טעוועשובעג טָאה סָאװ ,עימעדיפע רעד בילוצ) ךלַאק טימ
 ךיוא ןבָאה עבלעז יד ,ןביילב טינ ןופרעד רכז ןייק וליפא לָאזימ
 רַאפ געט עטצעל יד ןיא ןעזעגסיוא טָאה רע יװ ןבעגעגרעביא

 זיא סע רעבָא ןלעטשרָאפ טלָאוװעג ךיז בָאה ךיא .טױט ןייז|
 -לעזַא ןיא טױט רעמַאזיורג רעד רָאנ עקַאט .ךעלגעמ ןעוועג טינ
 ,טכַאזרוארַאּפ ןבָאה םיחצור עשיצַאנ יד עכלעוו ,ןדנעטשמוא עכ
 ."םירג ןטצעל ןייז ,םירג ַאזַא ןּפַאׂש טנַאקעג ןשא םהרבא ןבָאה

 .שטיװָאבוקַאי בקעי ןופ ןוא ןַאמרופ-שַא עלהיח רעטכַאט ןייז ןופ .ע .ׁש
 10 .י .ג , גָאט , ,רעטַאעט ןשידיא ןופ גנַאהרָאפ ןרעטניה -- ןָאזשיפ עשימ

 ,1948 ראורבעפ

 הילדנ ,ןַאמרוג

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1883 .בעג)

 .עניארקוא .,ןַאמוא ןיא 1882 ןריובעג

 סלַא טייקיטעט ןייז ןָא רע טבייה 1924 ןיא

 ןוא רעדילסקלָאפ עשי דיי ןופ רעגניז

 טסיטרעצנָאק ןוא ןזח סלַא קיטייצכיילג

 טרָאפ רע .ןעמַארגָארּפ עשיגרוטיל טימ

 ןוא טסערַאקוב רעביא רעירפ םורַא ױזַא !

 טלַא ץנַאג רעביא ךָאנרעד .,ץיווָאנרעשט

 .עינעמור:יינ ןוא

 רעדורב א םענייז טכוזַאב -- 0

 ףיוא טרידרָאקער טרָאד ןוא עקירפַא ןיא

 -עגקירוצ .רַאוטרעּפער ןייז ןופ ןרעמונ עכעלטע ןטַאלּפ-ןָאפָאמַארג

 ,עיסעּפָארּפ ןייז וצ ךיז ןעמונעג רעדיוו רע טָאה ,עינעמור ןיא ןעמוק

 טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,1941 רעמוז .זיב ,ןזח סלַא ךיוא
 םיא ָאּפַאטשעג יד טָאה ,ןעמוקניײרַא רעייז ךָאנ דלַאב .ץיווַָאנרעשט
 -יװָאנרעשט רעד ןיא טריפעגקעװַא ,גנוניוװ ןייז ןופ ןעמונעגסױרַא
 םיא ןבָאה ייז ואוו ,טורּפ םוצ טרָאד ןופ ןוא עטַאלַאּפ-רוטלוק רעצ
 .ןסָאשרעד
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 רנַאב םישודהדק

 ןיא ךיוא ןענישרעד) "ךוב ץרַאװש , ןייז ןיא גרובנרע איליא

 ,ףוס ןשיגַארט ןייז טנָאמרעד (1946) ןיא שינעמור

 -ַאטרָאּפעד ןיא ,1942 ביײהנָא ןיא זיא (עינַאמ) לדנימ יורפ ס';ג

 .אירטסינסנַארט .,דָארָאגרַאש ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,עיצ

 "שיוש ןענייז רעלשיפ לאומש ןַאמ ריא ןוא אינָאס רעטכָאט ןייז

 : ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעטסערַאקוב ןיא רעליּפ

 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 ַארוָאל ,ןַאמסקילנ

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1885 רַאוורבעפ 5 .בעג|

 "מעל ןיא 1885 רַאורבעפ 5 ןריובעג

 .רעטילימ ַא -- רעטָאפ ,עיצילאג ,גרעב |

 .ךיש ןופ טנַארעװיל

 עקידנגלָאפ רעביא טיגו ווָאקרוט סַאנָאי

 -רַא ןוא עיפַארגָאיב ריא ןגעוו םיטרּפ

 :ערעירַאק רעשיטסיס

 ַא ןעועג זיא סָאװ ,העטָאפ ריאי

 -ַאעט ןשיִדיי םנופ רעבָאהביל רעסױרג

 ױזַא -- עקרָאל עטבילַאב ןייז טָאה ,רעט

 -רעטעּפש יד ןיא ךיוא ןפורעג יז ןעמ טָאה
 ןעידיי סלעפמיג ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ טּפָא -- ןרָאי עקיד
 רַאפ -- רעיינ רעד ןופ ןרָאװעג טפושכרַאפ יוו זיא יז .רעטַאעט
 ַא ןרעוו וצ ןמולח וצ ןביױהעגנָא ןילַא טָאה ןוא ,טלעוו -- ריא
 ןעגניז וצ םיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה יז .עסירטקַא עשידיי
 -ירטסע רעד רַאפ רעלעטשוצ רעשירעטילימ סלַא ,רעטָאפ ריא
 ענעדיױערַאפ םייהַא ךיז וצ ןטעברַאפ טפָא טָאה ,ײמרַא רעשיכ

 עקרָאל עטנחַאב ,עניילק יד .טסעג עליױויצ ןוא עשירעטילימ
 ןיא טרעהעג טָאה יז סָאװ ,רעדיל יד ןעגניז יז רַאפ טגעלפ
 רָאנ טשינ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז עלַא .רעטַאעט ןשידיי
 יז ױזַא יו ןפוא םעד ןופ רעמ ךָאנ רָאנ ןעגניז ריא ןופ זיולב
 ןטייז עלַא ןופ .דיל סָאד טליּפשעגסיױא ןוא ןעגנוזעגּפָא טָאה
 ןזָאל יז לָאז רע רעטָאפ סעקרָאל ןדערוצ ןבױהעגנָא ןעמ טָאה
 רעד ןיא ןעגניז ךָאנ טעוװ יז ןוא ,עסירטקַא ןַא רַאפ ןדליבסיוא

 סנױזַא ןייז טעוו יז זַא ןוא ,רעּפָא רעכעלגינעק ןוא רעזייק רעניוו

 טאהעג ביל ןילַא טָאה סָאװ ,רעטָאפ סעקרָאל ..סעכלעזַא ןוא

 -עג טשינ ןופרעד רעבָא טָאה ,דיל שידיי ַא ןוא רעטַאעט שידיי

 ןסקַאוסיױא זומ -- טגָאזעג רע טָאה -- עקרָאל ןייז ןרעה טלָאװ
 ,.עטנעמ ַא ףיוא

 ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט ןשידיי םנופ רָאטקעריד רעד ןעוו

 רע טָאה ,ןעגניז ןיזע ריא ןגעו טסואוורעד ךיז טָאה ,לעפמיג

 יז יבא ױקילג ענעדלָאגי טגָאזעגוצ ריא ןוא ריא ךָאנ טקישעג

 ,טכַאמעגּפָא ךיז ןשיווצ טָאה ןעמ .רעטַאעט ןיא סיא וצ ןיירַא לָאז

 ךיז טעוויס לייױו ,ןסיוו טשינ ןופרעד לָאז רעטָאפ סעקרָאל זַא

 ןיא ןלעּפמיג ייב ןעגניז וצ ןביױהעגנָא טָאה עקרָאל ..ךשוזז ןָאט

 סע .טסואוועג טשינרָאג בײהנָא ןופ טָאה רעטָאפ ריא ןוא רָאכ

 עיינ ןופ ירעקעדטנַאי רעד ןעוו .הרושכ ןעגנַאגעג ץלַא זיא

 -רעטַאעט ןוא רעליפשיוש רעקידנצנעלג ַא ןיילַא ,ןטנעלַאט

 טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה ,לעבע לרַאק ,עיצילַאג ןיא רָאטקעריד

 לדימ עגנוי סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ דלַאב רע טָאה ,ןעקרָאל

 .חכ-עניב רעכעלטינשכרוד טשינ ַא ןרעו טייצ רעד טימ טעװ

 טייצ עצרוק ַא ןיא .עפורט ןייז ןיא ןעמונעגניירַא יז טָאה רע
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 עיציזָאּפ עטשרע ןַא ןעמונרַאפ ןיוש ןַאמסקילג עקרָאל טָאה

 'עיסַאכי ױוװ ןלָאר-טּפיה עלַא טליפשעג ןוא עּפורט רעד ןיא

 ,(ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַאי ןיא

 זיא ןלעבע ןופ ,{ןענָאזעס 2 טליּפשעג .ג טָאה ןלעבע ייבֹו

 ןייק ןדָארלעסקַא וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןַאמסקילג ארואל

 טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג לענש זיא יז .ץיווָאנרעשט

 טימ טָאה טרַאה דרַאנרעב רָאטקעריד-רעטַאעט רעד .םלוע םייב

 "עג ןוש זיא יז זַא ױזַא ,עיצקעריד-תופתוש ַא טכַאמעג ריא

 טריפעג ןטרַאה טימ ןעמַאזוצ ןוא ןירָאטקעריד-רעטַאעט ַא ןרָאװ

 .עפורט ענעגייא ןַא |רָאי 6| רָאי עקינייא

 ,ןיוו ןייק עשטמַאזדָאּפ םולש יז טרישזַאגנַא 1914 רָאי ןיא

 ןדנירג ןטימ .םוקילבוּפ םנופ גנילביל רעד דלַאב טרעוו יז ואוו

 ןַאמסקילג ארואל טרעוו 'עניב-סקלָאפ עשידיי עיירפי רעד ןופ

 ַא טרָאד טמענרַאפ ןוא רעטַאעט ןקיזָאד םניא טריששזַאגנַא

 ."טרָא ןקידובכב

 ןופ עּפורט רעד ןיא .ת ךיז טקילײטַאב 1922-23 ןָאזעס ןיא

 ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילַאמ רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ יזנכשא

 טיצ ןוא עינעמור ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ךיוא טליּפש יז עכלעוו טימ

 "יוש עקידנצנעלג סלַא קיטירק רעד ןופ קרעמפיוא םעד ךיז ףיוא
 לַאטנעמולב .נ ייב ןענָאזעס 2 טליּפשעג .ג טָאה ךָאנרעד .ןירעליּפש

 רעלסעק ףעזָאי ייב ,ןָאדנָאל ןיא ,תוקספה טימ ,ןענָאזעס 3 ,זירַאּפ ןיא

 -טימ ךיוא טָאה .ג .עּפורט-עשטמַאזדָאּפ רעד ןיא ןיוו ןיא רעדיוו ןוא

 טימ ןָאדנָאל ןיא ןוא ווָאטַארַאב לואּפ .רד טימ ענווָאק ןיא טליּפשעג

 .גלָאפרעד ןטסערג םעד טָאהעג םוטעמוא ןוא לעטסָאפ החמש

 ןיא ,א'צ ןעמליפ עשידיי עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ג

 .ןָאקיּפ ילַאמ טימ "לדיפ ןטימ לדיי

 י-קַארַאכ ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 :יֹוזַא יז טריזירעט

 -ןטערעּפָא ןיא טליּפשעג רעירפ טָאה ןַאמסקילג ארואל םגהי

 יד ןופ ענייא ןעוועג יז זיא ,בגא -- סניטערבוס יד רַאוטרעּפער

 ןיא ךיױא יז טָאה -- עּפָארײא ןיא סניטערבוס עשידיי עטסעב

 רעטשטנעבעג טָאג ַא זיא יז זַא ,ןזיווַאב רַאוטרעּפער ןטסנרע

 ץֵלַא זיא ,עניב רעד ףױא ןזיווַאב ךיז טָאה יז רָאנ יו .טנעלַאט

 -מעט ןקידנזיורב ַא טַאהעג טָאה יורפ יד .ןבעל טימ ןרָאװעג לופ

 .ריא םורָא ץלַא ןדנוצעגנָא שממ טָאה סָאװ ,טנעמַארעּפ

 עכעלרעסיוא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא ןַאמסקילג עקרָאל

 ַא ,רָאה ּפָאק ןצרַאווש ַא ;םינּפ ןייש ַא טַאהעג טָאה יז .תולעמ

 ןגיוצעגוצ ןוא טקָאלעג ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עיולב-יורג עסיורג רַאּפ

 עטוזעפ ַא ןעוועג זיא יז םגה ןח ךס ַא רָאג טגָאמרַאפ .ךיז וצ

 ןייק ןסעזַאב טינ טָאה ןוא ךעלמיטסקלָאפ ךרוד ןוא ךרוד ,יורפ

 -פיוא עטסנרע ןַא ןיא ןעזעג יז טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ,גנודליב סוש

 "שעג שממ ןעמ טָאה ,ישזער רעקירעהעג ַא רעטנוא ,גנוריפ

 .רוטלוק-עניב ליפױוזַא יורפ רעקיזָאד רעד וצ טמוק סע יו טניױט

 יז טָאה גירק|-טלעוו ןטייוצ| ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ואוו ,טכַארבעגסױרַא טָאה יז ןלָאר-רעטקַארַאכ טליּפשעג ןױש

 סָאװ ,רענעט עשיגַארט ,עכעלשטנעמ ףיט ,טפרַאדעג טָאה ןעמ

 טרעטישרעד טייקרַאבלטיממוא ןוא טײקכעלריטַאנ רעד טימ ןבָאה

 עריא ךיוא רָאנ ,לַאז ןיא םלוע םעד רָאנ טשינ ןסירעגטימ ןוא

 -ניהי סרעלָאט טסנרע ןיא .עניב רעד ףיוא סרעליּפשטימ ןגעלַאק

 -שעג ןַאמסקילג ארואל טָאה (ירעטכעלעג עטיור סָאדי ױַאמעק

 ןַא ןפַאשעג לָאר רעניילק רעד ןיא טָאה יז ןוא רעטומ יד טליפ
 ."עיצַאערק עתמא
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 ןופ ןָאקיסקעל

 :טקרעמַאב ,ןליּפש ןעזעג יז טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ,ןַאמסקילג עקרָאל יװ ,ןץירעליּפשיע עשידיי עכלעוו ןטלעזה

 רעדיוו וא רעדיוו טָאה ,לוש-רעטַאעט םוש ןייק קידנבָאה טשינ

 טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד זַא ,טקַאפ םעד ןקיטעטשַאב לָאמַא

 עטנכייצעגסיוא עכלעזַא ןבעגסױורַא ןוא ןעלקיווטנַא טנָאקעג ךיז

 ,עקיטרַאניױערַאפ ליפיוזַא ןגָארטעגסיױא ןבָאה סָאװ ,רעליפשיושע

 ע(עידיי ןופ םי םעד ןיא ןרעטקַארַאכ ןוא ןפיט ,עכעלצעזנגעק

 יז סָאװ ,םעד קנַאד ַא רָאנ ןסעיפ עטצעזרעביא ןוא עלעניגירָא

 ןשיטסיטרַא ןַא טימ ןקנַאשַאב ןעוועג סיוא רוטַאנ רעד ןופ ןענייז

 טָאה יז םגה ,יורפ עטושּפ ץנַאג ַא ןילַא ןבעל ןיא .ןח ןוא טנעלַאט

 טציילפעג עניב רעד ףױא יז טָאה ,טנַאגעלע רעייז ןטלַאהעג ךיז

 ןעניפעג וצ ןעוועג ןטלעז זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא-עניב ַא טימ

 ןבעל ןיא .סרעליּפשיש עטנרעלעג רעמ עשידיי רעקילדנעצ ייב

 טָאה סָאוװ ,רַאגלואוו ןוא לַאוװירט רעיײיז לָאמַא ,ךַארּפש טימ יירפ

 עניב רעד ףיױא יז זיא ,ףח ןטעביזי םעד טַאהעג ריא יב רעבָא

 ןופ ןעגנוזייונא יד וצ ןוא טסקעט ןטימ טיהעגּפָא רעייז ןעוועג

 ןכעלטינשכרוד יוו רעמ ריא טימ ,ןעמַאזװצ ץלַא סָאד .רעסישזער

 -עג ריא ןבָאה סָאװ ,יד ייב ךעלסעגרַאפמוא ריא ןכַאמ ,טנעלַאט

 .יןליפש ןעז

 יַארט ריא ןגעו םיטרּפ עקידנגלָאפ רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 | :ףוס ןשיג

 ןכָארבעגסױא זיא המחלמ| -טלעוו עטייוצ| עטצעל יד ןעוו

 יז זיא ,ןיו ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה סיצַאנ יד ןוא

 טרָאד רעבָא ריא טָאה לזמ סָאד .עיגלעב ןייק ןפָאלטנַא טרָאד ןופ

 .ןעגנַאגעגכָאנ ריא ןענייז סיצַאנ יד .טליפשעגוצ טשינ ךיוא

 -סקילג ַארוַאל ןוא םיחצור יד ןופ ןרָאוװעג ןעמונרַאפ זיא עיגלעב

 ,עיגלעב ןיא ןדיי טייהרעמ רעד ןופ לרוג םעד טלייטעג טָאה ןַאמ

 זיא יז ןוא ןרָאװעג טריטרָאפעד סיצַאנ יד ךרוז ןענייז סָאװ

 .ײסרעגַאל טױט עשישטייד יד ןופ םענייא ןיא ןעמוקעגמוא

 ,גייוצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 .490 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,יײװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאגָאי
 ,1377141 .זז

 (רעב) דרַאנרעכ ,טראה

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 188.. .בעג)

 ןבענ ,ַאקסורזַאװַאר ןיא 188.. ןריובעג

 "ןסקָא ןַא -- רעטָאפ .עיצילַאג ,גרעבמעל

 רעד טימ ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה ,רחוס

 טָאה .ה ואוו ,גרעבמעל ןייק עילימַאפ

 ןוא עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב

 -נערַאפ ןכָאנ .גנויצרעד עכעלטלעוו ךיוא

 ןַא ןרָאװעג .ה זיא לוש-סקלָאפ יד ןקיד

 טױל .טפעשעג ַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 טרידוטשסיא רע טָאה ,רוקרעמ ףלָאװ

 טייצ עצרוק ַא טָאה ןוא עירעטלַאהכוב

 יי ,רעטלַאהכוב סלַא טעברַאעג

 :"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 רעטַאעט עשידיי סָאד ןכוזַאב רע טגעלפ ןטנוװַא עיירפ יד ןיאג

 .טָאירטַאּפ רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,לעּפמיג ןופ

 טשינ ןױש טָאה רע זַא ,טולב ןיא ןירַא ױזַא םיא זיא רעטַאעט

 -ַאב וצ םיא טימ ךיז רָאנ יװ ליצ ןרעדנַא ןייק ךיז רַאפ ןעזעג
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 רע ט ַאע ט ןשיךיי
 יד יז זייי טוי אמה יז סיי טססירטיפיאערא או: סרולאתי-בומ- קארעע

 סטרַאה .ןעמוקעגנָא טשינ טכייל רעבָא םיא ןיא סָאד .ןטפעה

 רעד ךרוד ןענייז ךעלעגיוא ענירג עניילק יד ןוא רָאה עלעג

 א ,יקיעּפעניבי סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא טשינ עיצקעריד

 טָאה רע .רעטַאעט םוצ ץזָאלוצ טלָאוועג טשינ םיא טָאה ןעמ

 טשינ טָאה עיצקעריד יד ןכלעוו ,טוטַא ןסיורג ַא טַאהעג רעבָא

 יד טנעקעג טוג טָאה רע :טנַאה רעד טימ ןכַאמקעווַא טנָאקעג

 סָאװ ,יד ייב טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ ,'ךעלתויתוא ענבָארדי

 ןעמ .טייקנטלעז ַא ןעוועג ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקעג ןענייז

 -לעּפמיג םנופ רעלפוס ןרַאפ ןטרַאה ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב טָאה

 זַא ,קידנסיוו ,ןעמונעגנָא גַאלשרָאּפ םעד טָאה טרַאה .רעטַאעט

 עכלעוו ,ערעירָאק-רעטַאעט ןייז וצ לּפַאטש רעטשרע רעד זיא סָאד

 .ןכַאמכרוד קידנליוו-טשינ-קידנליוו ,זומ רע

 -ףסע ןיא טנידעג טרַאה .ב טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןרָאפ

 -ךדלעפ וצ זיב טנידרעד ךיז טַאה רע ואוו ,רעטילימ ןשיכייר

 זיא דנַאל יףכעלגינעק-רעזיײקי ןשיכיירטסע םעד ןיא .לבעפ

 -עג טָאה לבעפדלעפ רעטנידעגסיוא רעדעי זַא ,ץעזעג ַא ןעוועג

 הכולמ יד סָאװ ,עיסעצנָאק ַא ןעמוקַאב וצ עיגעליווװירפ ַא טָאה

 ןעמונעג עטריגעליוירפ יד ןֿבָאה בוריס .בעגעגסױרַא טָאה

 ןטפעשעג ןפנָארב ןוא -- קַאבַאט ,קנעש-ריב ףיוא סעיסעצנָאק

 עכלעוו ןופ ,ןעגנומענרעטנוא-לָאּפָאנָאמ עשהכולמ ערעדנַא ךיוא יו

 טרַאה דרַאנרעב .ןבעל טוג ַא ןכַאמ ןגעלפ ןרענָאיסעצנָאק יד

 טימַאב ךיז טָאה רע :סעיציבמַא ערעדנַא טַאהעג רעבָא טָאה

 ,רעטַאעט רעדנַאוו שידיי ַא ףיוא עיסעצנָאק ַא ןעמוקַאב וצ

 עועידיי ןיא טמיטשַאב ןעוועג זיא גרעבמעל רַאפ יו תויה

 טלייטעגוצ ןעוועג ךָאנ רעירפ ןופ ןזיא סָאװ ,עיסעצנָאק-רעטַאעט |

 טָאה ןסע} סָאװ ,עקָארק רַאּפ עיסעצנָאק ןייא ןוא ,ןלעֿפמיג
 רַאפ עיסעצנַאק ַא ןבעגעג ןטרַאה ןעמ טָאה ,בָאקַאי ןעמוקַאב
 5 יט יי 7 בי - ,ץניווָארפ רעד
 -מיג ןופ טירטסיורַא ןייז ןֹופ הביס סלַא ןָא טיג רוקרעמ ףלָאװ)

 ,(הפסוה ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה רע סָאװ סָאד ןלעּפ

 ןופ עפורט ַא לָאּפָאנרַאט ןיא טריזינַאגרָא דלַאב טָאה טרַאה

 טייקכעלטקניפ ןייז בילוצ ,רָאטקעריד ןרָאװעג זיא רע עכלעוו

 .םיא וצ טרישזַאגנַא ןרעג ןרָאיטקַא ךיז ןבָאה ןטלַאה-טרָאװ ןוא

 -ךרוד יד וצ ןוא רעטַאעט םוצ גניצַאב רעטסנרע ןייז בילוצ

 -ַאּפמיס יד ןענואוועג לענש רע טָאה ,ןסעיּפ עטריפעגפיוא םיא

 טוג ןרָאוװעג ןענייז ןעגנולעטשרָאפ ענייז ןוא ,םלוע םנופ סעיט

 -- ןרָאװעג טריפעגפיוא םיא ייב זיא סע סָאװ ,ץלַא .טכוזַאב

 עקירעהעג יד ןעמוקַאב טָאה -- סעטערעּפָא עשירָאטסיה בוריס

 טזָאלעג ןסעיפ עטריפעגפיוא ענייז עלַא וצ טָאה טרַאה .סַאר

 עיינ טכַאמעג ,סעיצַארָאקעד ןןלָאמ|} ,ןעמויטסָאק עיינ ןעיינ

 ןריפטימ רע טגעלפ ץלַא סָאד ןוא -- עירַאפַאטוב ,ןטיזיווקער

 ןוא ןייר ןעוועג זיא םיא ייב גנולעטשערָאפ ַא .טָאטש וצ טָאטש ןופ

 קירעהעג יו ןרָאיטקַא יד ןוא םלוע רעד טָאה סָאד ןוא ,קיטכיצ

 ןייז ?חומ טלָאװעג טשינ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד .טצַאשעגּפָא

 עטשרע יד .רעטַאעט ןליפש טלָאוװעג טָאה ןילַא רע סָאװ ,יא

 םולש ויא 'והילא ירי ןעוועג זיא ,טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,לָאר

 טרַאה זַא ,טדערעג ןבָאה רעגניצ עזייב .יהמקנ ןופ טָאגי סשָא |

 סעד טלָאצעג ןֹוא עפורט ענעגייא ןַא טריזינַאגרָא לעיצעּפס טָאה

 טייקכעלגעמ יד ןבָאה לָאז רע ידכ עשזַאג לַאנַאסרעֿפ ןצנַאג

 טשינ ןרָאיטקַא יד םיא ןבָאה סָאד .רָאיטקַא ןָא יו ןטערטוצפיוא |
 זיא ,עשזַאג טלָאצעג יז טָאֵה רע זַא ,רעבָא ,ןייז לחומ טנַאקעג | 

 .י יח א סד : ..ךייש טשינ ךָאד

 א
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 דנַאב םישודסה
 ייווא יה ריש

 ןטנידרַאפ ַא טַאהעג ָאי טָאה רע גנוטכיר ַא רַאפ סָאװ ןיא

 סלַא זיא .,רָאטַאזינַאגרָא ןוא רָאטקעריד סלַא רעסיוא גלָאפרעד

 :רעטַאעט עשידיי ַײר ַא ןבירשעגנָא טָאה רע .ןסעיּפ ןופ רבחמ

 .ל י טױל יתונתמ יירד ידי טעברַאַאב ערעדנַא ןשיוצ ,קיטש

 "יל יד וצ ןטסקעט טסַאפרַאפ ןילַא ךיוא רע טָאה וצרעד .ץרפ

 -עג טָאה יתונתמ יירד ידי ןופ גנטעברַאַאב ןייז וצ קיזומ .רעד

 טָאה גנולעטשרָאּפ עקיזָאד יד .לַאטספלָאװ {|אנח} ןנח ןבירש

 רעסיורג ַא ןרָאוװעג זיא ןוא גלָאפרעד ןקיזיר ַא טַאהעג םוטעמוא

 טקרַאטשעג טָאה גלָאפרעד רעקידנשַאררעביא רעד ..רעגָאלש

 ןבירשעג ךיוא טָאה רע .רעטַאעט ןיא ןעזנָא ןוא עיציזָאּפ סטרַאה

 ןיא ןרָאוװעג ןעגנוזעג ןענייז סָאוװ ,רעדיל וצ ןטסקעט ךס ַא רעייז

 .סרעטַאעט ערעדנַא ןוא סלעּפמיג

 -עג ןיוש יוו ,טרַאה דרַאנרעב זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב

 טָאה ןוא רעטילימ ןשיכיירטסע ןיא לבעפדלעפ ןעוועג ,טגָאז

 רעד ןופ ףוס םייב ,ןיזַאגַאמ-סגנודײלקַאב ַא טימ טריפעגנָא

 עצרוק ןופ ןיזַאגַאמ ןסירג ַא טימ ןבילבעג רע זיא המחלמ

 ,ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא ןגָארטעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלצלעפ

 ,ײמרַא ירעכעלגינעק-רעזייקי רעד ןופ ךיז ןלַאפרעדנַאנַאּפ סייב

 -ַאמ ןצנַאג םעד רוטנעדנעטניא רעד ןופ טפיוקעגּפָא טרַאה טָאה

 רימ טָאה רע יװ -- ןוא -- םנשָארג רַאּפ ךעלצלעפ טימ ןיזַאג

 שממ ןענַאטשעגרָאפ םיא זיאיס -- טלייצרעד רעטעּפש ןרָאי טימ

 זיא ןבערטש ןייז .עיצקַאזנַארט רעקיזָאד רעד ןופ ןרעוו וצ ךייר

 ,םענעגייא ןַא עקָארק ןיא רעדָא גרעבמעל ןיא ןעיובוצפיוא ןעוועג

 טזעינ רחסמ ןטימ רעבָא רע טָאה ,ןינב-רעטַאעט ןשידיי ןכעלרעה

 ,טקיזיילרַאֿפ ױזַא ןעוועג ןענייז ךעלצלעּפ עלַא ;לזמ ןייק טַאהעג

 -רָאפ עלַא ייז ןוא ןפיוה-רעטייש ַא ןכַאמ טחמעג טָאה ןעמ זַא

 | | | ...ןענערב

 ךיז ןלַאפעצ טימ ,גירק-טלעוו ןטשרע סםעד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 טקינייארַאפ עיצילַאג זיא ,עירעפמיא רעשיכיירטסע רעד ןופ

 ןוא ,קילבופער רעשיליוּפ רענענַאטשטנַא יינ רעד וצ ןרָאוװעג

 טרַאה .רעגריב רעשיליופ ַא ןרָאװעג טרַאה רעב ךיוא זיא אליממ

 -רעטַאעט א ןעמוקַאב הכולמ רעשילױּפ רעד ןופ ךיוא טָאה

 -עגנָא ןוא עּפורט ַא טרישזַאגנַא רעדיוו טָאה רע ןוא .עיסעצנָאק

 יד ןרָאװעג זיא טרָא-ץיז ןייז .רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ןביוה

 -ַאב ךיז טָאה רע ואוו ,עיצילַאג -חרזמ ןיא שטיבָאהָארד טָאטש
 .החּפשמ ןייז טימ קידנעטש ףיא טצעז

 ןטימ גיצנַאד ןיא טליּפשעג בָאה ךיא ןעוו ,1921 רָאי ןיא

 ַא ןעמוקעגנָא זיא ,ירעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי ןכעלגעווַאבי

 עפורט רעזדנוא ליוו רע זַא ,טרַאה דרַאנרעב ןופ סַארגעלעט

 רעטנוא ירעטַאעט עכעלגעווַאבי טָאד... .עיצילַאג ןייק ןרישזַאגנַא

 ןליפש וצ ןבױהעגנָא טָאה טרַאה רעב ןופ עיצקעריד רעיינ רעד

 ןופ .(ץענערג רעשינעמור רעד ייב) ײמָאלָאק רעטייױו רעד ןיא

 ץלַא זיא ,השקשינ ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ןטפעשעג יד זַא ,בײהנָא

 רעד טימ קעװַא רעבָא ןענייז ןטפעשעג יד ןעוו .הרושכ ןעוועג

 רימ .ןרָאװעג טרעטשעצ תיב-םולשי רעד ןיוש זיא ,ּפָארַא רעטופ

 ,עשייר ,ווַאלסָארַאי ,לשימעשּפ וו ,טעטש ייר ַא ךָאנ טכוזַאב ןבָאה
 ,ןטרַאה טימ טקַארטנָאק רעד טקידנעעג ךיז טָאה סע ואוו ,וָאנרַאט
 ךיז זיא עּפורט יד .ןַאפוצמיײיהַא ןסָאלשַאב ןבָאה עלַא רימ ןוא

 רעזדנוא ןופ ןרָאיטקַא רָאּפ ַא טרישזַאגנָא טָאה טוַאה .ןלַאפעצ

 ,יקובידי סיקסינַא ווָאנרַאט ןיא ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב ןוא עּפורט

 -עג:טליּפעעג טשינ ווָאנרָאט ןיא טלָאמעד זיב ךָאנ זיא סָאװ

 רעלָאּפָארימי ןופ לָאר יד טליפשעג .ה טָאה ייברעד|} ןרָאװ

 יי
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 ,טרַאה דרַאנרעב טימ טעברַאנעמַאזוצ רעצרוק ןיימ תעב.. | יקידצ
 טפַאשדניירפ עקיזָאד יד ןוא טעדניײרּפַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה
 ,גירק-טלעוו ןמיױוצ סנופ ךָארבסיױא ןזיב ןטלַאהעגנָא ןיוש טָאה
 -קערש יד ןבױהעגנָא ךיז טָאהיס ןעוו טנעמָאמ םעד זיב .ה .ד
 וצ ןעמוקעגסױא רימ זיא גנַאל ןרָאי .עּפָארטסַאטַאק עכעל
 ןענייז סע ןוא ,ןעמַאװצ םיא טימ ןייז וצ ,ןטרַאה טימ ןטעברַא

 .טייצ רענעי ןופ ןעגנורענירעד עטסעב יד ןבילברַאפ רימ

 רַאוטרעּפער-ןעדַאפדלָאג ןטימ ןרָאפעגמורַא רע זיא גנַאלנרָאי

 -תריפפיוא ענייש יד טימ ןדיי רענַאיצילַאג יז ןעוועג הנהמ ןוא

 -אפמיא ןוא עפורט רעטוג ַא טימ ןבעגעג טָאה רע עכלעוו ןעג

 ןיא .גנוטַאטשסיוא -- רעטַאעט רעדנַאװ ַא ףיוא יו -- רעקידנרינ

 עטסעב יד ןרישזַאגנַא וצ טימַאב דימת ךיז רע טָאה רעטַאעט ןייז

 -ַקַא רעדָא רָאיטקַא ןיא טשינ .עיצילַאג ןופ ןרָאיטקַא עשידיי

 ןענייז ,טירט עטשרע יד טלעטשעג םיא ייב ןבָאה סָאו ,עסירט

 זיא ױזַא .רעליפששיוע עסיורג סלַא ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש

 טָאה לעּפמיג ןכלעוו ,ןצַאז גיוודול טימ ןעוועג ערעדנַא ןשיווצ

 -רעב ייב טשרע .רעטַאעט ןיא ךיז וצ ןעמעניירַא טלָאװעג טשינ -

 ןלָאר ערעסערג עקינייא ןעמוקַאב ץַאז גיוודול טָאה ןטרַאה דרַאנ

 ךיז טָאה רע .טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא

 ןענידרָאג ןופ יהטיחשי רעד ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש רַאג

 | ילסָאי לאומשי קידנליּפש

 ןייק ןלעּפמיג וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא רע זיא טשרע םעדכָאנ

 יה ,גרעבמעל

 טייקנטלעז ַא -- רעניגרַאפ ַא ןעוועג זיא טרַאה ךרַאנרעב

 -רעד סמענעי טימ טיירפעג ךיז טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי סייב

 .לַאפכרוד ןטנידרַאפמוא ןַא ופ שפנ תמגע טַאהעג ןוא גלָאֿפ

 טיבעג ַא רַאפ סָאו ףױא -- רעטַאעט םיב ןשטנעמ עקיעפמוא

 יז ןלָאזי ןדלוד טנָאקעג טשינ רע טָאה -- ןייז טשינ לָאז סע

 ןַא ןעוו ןגָאז דימת רע טגעלפ -- ידַאפ רעדנַא ןַא וצ ןעמענ ךיז

 רעי :טגָאזעג רע טָאה ,לָאר ַא ןיא טגיױטעג טשינ טָאה רָאיטקַא

 -ַאּפ קרַאטש ןרָאוװעג זיא לטרעװו עקיזָאד סָאד י.םַאֿפ ןיא טסוהי

 ןופ סע ןבָאה ייז ןוא ןלױּפ ןיא ןשטנעמ-רעטַאעט ייב רעלוּפ

 טימ ןעטנעמ ַא ןעוועג טרַאה זיא ללכב .ןעמונעגרעביא םיא

 ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו טימ ןצונַאב ךיז טגעלפ רע .רָאמוה

 .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא

 רעגנערטש ַא רעייז ,תמא ,ןעוועג טרַאה זיא רָאטקעריד סלַא

 םיא זיא סע ןעוו .סעשזַאג ןייק יטלָאצעגרעביאי טשינ ךיוא ןוא

 רַאפ רָאיטקַא ןסיוועג ַא ןגירק וצ ןגעלעג ןעוועג קרַאטש רעבָא

 ,טָאה רע .טלעג ןייק טעוועלאשזעג טשינ רע טָאה ,עפורט ןיז

 ירעמינפ עייני טימ ץניווָארּפ רענַאיצילַאג יד ןועירפפיוא קידנלעוו

 עששירפ ןיהַא טכַארבעג -- טקירדעגסיא ךיז טָאה רע יװ --

 רע טָאה ערעדנַא ןשיוצ .דנַאלסױא ןופ ןוא דנַאל ןופ תוחכ

 -קַא ןרעלוּפָאּפ םעד שטיבָאהָארד ןייק ןיוו ןופ טכַארבעגּפָארַא

 רעיירפ רעניוי רעד ןופ רעסישזער ןוא רעדנירגטימ ,רָאיט

 -ףַארג האל עסירטקַא יד ,שטייז קחצי ,יעניב סקלָאפ רעשידיי

 -עג רעטשרע רעד ךיוא טָאה רע .אאא רעגנילק ןתנ ,ביורטנייוו

 ַארעיו לרָאּפןטעֶרעּפָא עטסואווַאב סָאד עיצילַאג ןייק טכַארב

 רעטמירַאב-לָאמַא רעד ןעו .ןַאמטיירב לוָאּפ ןוא ַאקסוועינַאק

 -ילעי רעוועשרַאוו ןופ רָאיטקַא ןוא רָאטקעריד-רעטַאעט רעשידיירה

 זיא ,לעפַאר .ל ;! רעסעדָא ןופ רעטעֿפש ןוא רעטאעט-יסועז .7

 ןוא לעּפַאר ַאניז יודפ ןייז טימ ןעמַאװצ דנַאלסור ןופ ןעמוקעג

 ,רתסא ,ַאנױולַאמ -- סנירעליּפשיוש עלַא .-- רעטכעט- ערעייז -

 ( יי
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 ןופ ןָאסיסלעל

 טכַארבעגּפָארַא רעטשרע רעד טרַאה ייז טָאה .ַאשזדנַא ןוא ַאליצ-

 ןיא ןטערטוצפינא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ייז ןוא עיצילַאג ןַיק

 עה אש 3 , ."טעטש ייר ַא

 :טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 ןיא טָאה ..גרעבמעל ןיא ?לעשמיג עיטסַאניז רעד ץוח ַא;

 טָאה סָאװ ,טרַאה לרעב ןופ עפורט יד טריטסיקע עיצילַאג

 רעטמירַאב רעד ןיא :רעלפוס ַא יװ ןביוהעגנָא ערעירַאק ןייז

 -סטפעשעג ןרָאװעג טרָאד טייצ רעד טימ ןוא ,עּפורט-ּפַאצנעּנַאט -

 דַאב- טרַאה לרעצ .טָאהי טסנידירעטילימ ןכָאנ .ףתוש ןוא רעריפ-

 שידיל -ףיזא יעיסעצנָאק ַא גנוריגער רעשיכיירטסע רעד ןופ ןעמוק -

 דַאיֿצילַאג: יד ּרעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע ןכלעוו טימ רעטַאעט -

 לרעב .עיזַאװניא-רעלטיה .רעד זיב ךעלטעטש ןוא טעטש רעני

 ןיילַאי ,טייצ ןייז ןופ ןרָאטקעריד רעטַאעט בוריס יוװ טָאה טרָאה -

 -ַאב ידי .רַאפ טסַאּפעגוצ ןוא טעברַאַאב .רעדָא ןסעיּפ .ןבירשעג-

 : ."רעטַאעט ןייז ןופ ןעגנוגניד .

 יו אלט טנומגיז טלייצרעד טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ייב ןוא
 :גנוריפפיוא ןַא טימ 'געוו םעד ןפָאלרַאפ' םיא זיא עּפורט ס'.ה

 גרעבמעל ןיא ןליפשטסַאג ענייז ןופ ךשמב זיא יטקיווי רעד, ! -

 םעד םגה ,עיצילַאג חרזמ ץנַאג רעביא רבד-סש ַא ןרָאוװעג

 ,ייבצ יתבשי ןוא ירעגרַאק רעדי ,טַאהעג ןבָאה גלָאפרעד ןטסערג -

 -רָאפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג יענעגנָאהעג ןביז ידי רעבָא זיא

 ןַאד זיא סָאװ ,ןכש ןשיסור ןופ טײקנעָאנ רעד בילוצ גנולעטש

 ןופ .. .טלעוו רעקימורַא רעד ןופ טרילָאזא שיטעמרעה ןעוועג

 ןייז לגר-הלוע ןעמ טגעלפ ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ

 טָאה ערעדנַא ןשיווצ .גנולעטשרָאּפ עקיזָאד יד זדנֹוא ייב ןעז וצ

 ןיא רעטַאעט סטרַאה לרעב ןופ רעסישזער רעד ןעזעג ךיוא יז .

 ןליפשש ןעמוקעגנַא ןענייז רימ ןעוו .שטייז קיציא ,שטיבָאהַארד |

 זַא ,ןיוועגסױרַא ךיז טָאה ,טעטשטפַאנ 'יוצ עקיזָאד יד ןיא

 -רָאּפ יד ןעוועגירטסוצפיוא ןזיוװַאב ןיױש טָאה עפורט סטרַאה

 ,שטיבָאהָארד ןיא .הרוכב יד ןּפַאכוצסױא זדנוא ןוא גנולעטש

 ןפ עטלעטשעגנָא ןוא ןטַאנגַאמטּפַאנ יד טניוװועג ןבָאהיס ואוו

 -טרַאה יז זדנוא טָאה ,ןבורגטפַאנ ועווַאלסירָאב עקידתונכש יד

 -עג ןענייז ןטעליב יד .טרעטשעג טשינ ןיטולחל גנולעטשרָאפ

 גלָאפרעד רעשילַארָאמ רעד ןוא טפיוקרַאפסױא סיורָאּפ ןופ ןרָאװ

 ןופ טָאטש יד ,ןוַאלסירָאב ןיא ןגעקַאד ,רענעלק טשינ ןעוועג זיא

 -רעד רעלעירעטַאמ רעד זיא ,דנַאטשלטימ ןוא טַאירַאטעלַארּפ

 .רעכַאוװש ךָאנ -- רעשילַארָאמ .רעד ןוא רעכַאווש ןעוועג גלָאפ

 ךיז םזיטָאירטַאּפ ןלַאקָאל ןופ דײרּפנדָאש טימ טָאה םלוע רעד |

 ...עזעיסור יד ןופ רעסעב ןליּפש ערעזדנואי זַא ,טמירַאב--|

 ןעטיבָאהָארד ןיא טניווועגייב טייהנגעלעג רעד ייב ןבָאה רימ|

 ןמולשבא .רעטַאעט-טרַאה םניא יתימלושי ןופ .גנולעטשרָאפ ַא

 עטשרע יד וצ.. .שטייד קחצי רעסישזער רעד טליּפשעג טָאה

 -ָאק רעד טרעהעג ךױא טָאה רעטַאעט-טרַאה םניא ןרָאיטקַָא

 | י ר .רעגנילק ןתנ רעקימ

 טָאה ,ןרָאיטקַא עגנוי ייוצ עקיזָאד יד ףיא טקוקעג טשינ.

 -רָאוורַאּפ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג גנולעטשרָאפ עצנַאג יד :
 ןעגנוגנידַאב עטסויטימירפ יד טימ רעטַאעט-ץניווָארּפ םענעפ

 ריא טעב ןוא קעווַא טשלח ,לשמל ? ,תימלוש ןעוו .ןפירגַאב ןוא

 ךעלמיטסקלַאפ ץנַאג - ,חונמ טליפשעג טָאה סָאװ * ,טרַאה לרעב .

 ײ.ױַארַא זַארַאז ףעקיַאט גנעוב ךעי :שירענַאיצילַאג
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 רע טַאע ט ןשיריי

 סָאנָא טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב עטצעל ןייז ןגעוו
 : ווָאקרוט

 ןרעסעב םוצ גנויצַאב ַא טַאהעג טרַאה טָאה ,טגָאזעג יו
 ךעטשרע רעד טָאה רע .רַאוטרעּפער ןרעסעב םוצ ןוא רעטַאעט
 ,יקסניפ דוד ןופ ידימש רעד לקנעיי עיצִילַאג ןיא טריפעגפיוא

 .רַאוטרעּפער-ןידרָאג ןצנַאג םעד ןוא .ָאקמיב לשיפ .ןופ 'םיבנגי
 טזומעג ןוא יעדָאמי רעד ןופ סױרַא ןיוש זיא ,טרָאה ,רע ןעוו
 ךיז רע טָאה ,עפורט רענעגייא ןַא טימ טעברַא יד ןסייררעביא-
 רעריפ-סטפעשעג רעדָא ַָאירַאסערּפמיא ןייז וצ טימַאב דימת -

 ןרַאפ ןרָא' עטצעל יד ןיא .רעטַאעט ןרעטסנרע ,ןרעסעב טנופ
 -ייא ןייק טריפעג טשינ ןיוש טרַאה טָאה גירק |-טלעוו ןטייווצ} .

 -סטפעזעעג רעדָא ָאירַאסערּפמיא ןעוועג זיא רע רָאנ ,עּפורט ענעג
 -רוט סדלעפנעזולב ַאנַאיד ןוא .עניימ ייב עקַאט בוריס ,רעריפ
 .ןליופ רעביא 2

 ןופ ןדָאויּפע עשימָאק-יגַארט עקינַײא רעּביא טיג :וָאקרוט 2
 -ַאב ,עפורט רעד טימ טַאהעג טָאה טרַאה סָאװ ,ןעיינרוט יד:
 ןופ ןטיבעג-חרזמ יד ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןופ לַאּפ .ַא סרעדנוז--

 טעברַאעגסױא רעטעּפש טָאה ןעמ ןעוו זַא ,יֹוזַא ןאיאר רענליוו
 רָאנ :םימחר ןטעבעג ךיז רע טָאה ,יינרוט םעיינ ַא ןופ ןַאלּפ ַא =

 רענליו ןפ ןטיבעג -חרזמ יד קידנעניימ ,"!ריביס ןייק טשינ
 |;זַא ,םולש םוצ טמוק ווָאקרוט ןוא ,ןאיאר

 ןפױלטנַא ןופ ןטלַאהעגקירצ ךױא רשפא םיא טָאה סָאד,|
 |המחלמ-טלעוו רעטַיינוצ רעד תעב} ןשטייד יד ןעוו דנַאלסור ןייק
 טביילגעג רע טָאה רשפא ןוא ,עיצילַאג-חרזמ ןעמונרַאפ ןבָאה
 ,ילבעפדלעפ רעכעלגינעק ןוא רעזייקי רענעזעוועג סלַא ,רע זַא
 עשיששטייד יד ייב ןייז ןח אשונ טעװ ,ןושל ןשישטייד ןטוג ַא טימ
 המחלמ יד ןבעלרעביא החּפשמ ןיז טימ טעװ רע ןוא םינילת
 זיא רע .עשלַאפ ַא ןעוועג יעיגעטַארטסי ןייז ןיא לָאמסָאד
 טָאטש-םייה ןייז ןיא רעטכעט יױוצ ןוא יורפ ןייז טימ ןבילבעג
 -ָארד עלַא ןופ לרוג םעד טלייטעג ןבָאה ייז ואוו ,שטיבָאהָארד
 ."ןדיי דעשטיבָאה

 ןיא טליּפשעג ןרָאי עירפ עריא ןיא טָאה ,ַאטרעב ,יורפ ס'.ה

 רעטַאעט םייב טקיטפעשַאב ןבילבעג רעבָא זיא יז .רעטַאעט ןשידיי

 ,ןכַאז-רעטַאעט ןוא ןעמויטסָאק:רעטַאעט יד ןופ ןירעריפנָא סלַא

 בורח ןענייז סָאװ ,ןלױּפ ןיא סעיצקעלָאק עטסערג יד ןופ ענייא

 רעד זיא רעדורב ריא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןרָאװעג

 ,(ירוי קרַאמ) רוקרעמ ףלָאװ רעביירש ןוא רעליּפשיוש ,לַארטַאעט

 ,עקירעמַא ןיא טבעל רעכלעוו

 רערעגניי ס'.ה .לארשי תנידמ ןיא טליּפש ,קעלָאד ,ןוז ס'ה |

 ןיא ןעמוקעגמוא -- ןוז רעקיצנייא ןוא יורפ) ,טרַאה ׁשריה ,רעדֹורב

 ,לארשי תנידמ ןיא רעטַאעט שידיי טימ ןָא טריפ (ָאטעג רעװעשרַאוו

 ןוא טסיצילבוּפ ןטנַאקַאב ךןוֿפ יורפ יד ןעוועג זיא רעטסעווש ַא ס'.ה

 רעטסעווש עטייווצ ַא ןוא ,עיצילַאג ןיא רעװָאקטיװ .לשיפ לַארטַאעט

 -ַאעט ןשידיי רעגרעבמעל ןופ רעלפוס םעד ןופ יורפ יד ןעוועג זיא

 | ,טנעמַאזירּפ בקעי ,רעט

 ,"ָאגַאקיש , ,העטַאעט ןשידיי ןרַאפ ווירב-סוחי ַא -- {רוקרעמ ףלָאװ} ירוי קרַאמ
 .1931 לירּפַא ,ָאגַאקיש

 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,43'31 .וז

 ,131 ,118 .זז ,61 ,א" 'ב ., "המות ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
-138, 139 . 
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 ד 1 ַא ב ר םי ש וד קי
 -+ פעטע

 קיציא ,רעלעה

 | שטיװַאקשרעה }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1876 .בעג)

 יַאװַאדלָאמ ,שוה ןיא 1876 ןריובעג |

 -ַאי ןיא טליּפשעג ןרָאי ערעגניי יד ןיא

 לומָאּפ, רעטַאעט -ןטרָאג ןשידיי רעס

 ןוא הרש ,גנָאי ַארַאלק טימ "עדרעוו

 הרש .,יזנכשַא רָאדיזיא ,רענַאק דלָאּפָאעל

 .איא רעגניטע

 סלַא ךיוא טעברַאעג רעטלע רעד ףיוא

 ענעדיישרַאפ ןיא רעסישזער רעשינכעט

 ,סעּפורט

 ןט-30 םעד ןרָאװעג טקיטשרעד זיא .ה

 .יַאלָאדָאּפ ןוא סַאי ןשיווצ ןענַאב-סגנוקיטשרעד יד ןיא 1941 ינוי

 עשידיי ענעזעוועג ַא ,(שטיוואקשרעה) רעלעה אזָאר ,יורפ ןייז

 ןשידיי רעטסערַאקוב ןיא עקרענָאיסנעּפ סלַא טבעל ,ןירעליּפשיױש

 .רעטַאעט-הכולמ

 ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא ,ַאלָארַאק רעטכָאט ןייז

 | ,ליזַארב ,ערגעלַא ָאטרָאּפ ןיא טבעל
 "וב ןופ דילגטימ ַא זיא ָאריּפַאש-רעלעה עלחר רעטכָאט ןייז

 רעסישזער רעד זיא ןַאמ ריא .רעטַאעט- הכולמ ןשידיי רעטסערַאק

 .ָאריּפַאש ָאזיא רעטַאעט םעד ןופ
 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 | םהרבא .,ןרעּפלַאה

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1884 .בעג)

 :רע טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 רענדָארג) עווָאזָארָאפ ןיא ןריובעג,

 ןיא ,1884 רָאי ןיא |ןלױּפ-שיסור} (בוג

 םעד ,עמומ יד ואוו ,לטעטש ןבלעז םעד

 -סנימַאק לחר-רתסא ,רעטסעוװע סנעטַאט

 עזערָאוװ ןייק ןעמוקעג .ןריובעג זיא ,אק

 ווָאקרוט סַאנָאי לגניי רעקירָאי 16 סלַא

 רָאי רָאּפ ַא ךָאנ .{רָאי 12 -- ןָא טיג

 -עגנָא ךיז ךיא בָאה ,ןָאט טשינרָאג טעמכ

 סַארגָארּפ ַא {טױל} ךָאנ ןענרעל ןבױה
 ,רעדניקרעטסעווש עניימ לייוו קידנעייז אנקמ ,סרוק-איזַאנמיג ןופ
 -רעטסקעי ךָאנ .סעיזַאנמיג יד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה ,סנַאמלופ יד
 רעשינכעט רעד ןיא ןעמֹוקעגנָא ךיא ןיב ,רָאי עכעלטע יןעיַאשטינ
 ןעמעננָא רַאנ טגעלפ עלוש יד .דנַאווטָאר ןוא גרעבלעווַאו ןופ לוש
 / . .עיזַאנמיג-לַאער ןסַאלק 6 ןופ זנעצ ַא טימ

 וצ {טָאברַאפ ןכָאנ| ןבױהעגנָא טָאה עשרַאוװ ןיא יו סעדכָאנ
 ןאמ ןטימ לחר רתסא החפשמ ןיימ ןֹוא ,רעטַאעט שידיײ ןקיּפש
 ןענייז) ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיּפ עטשרע יד ,יקסנימַאק קחצי-םהרבא
 ייב זיא ,1905 רָאי ןיא ,ןליופ-שיסור ,עשרַאוװ ןייק ןעמוקעג דלַאב

 עקַאט טָאה סָאוװ ,ןבעל ןייֵמ ןיא עיצולָאוװער עצנַאג ַא ןרָאוװעג רימ !

 ןטעברַא ןבייהנָא ןוא ערעל ןיימ ןסייררעביא לָאז ךיא טכַאזרוארַאפ
 -ַאעט עשידיי סָאד ןכוזַאב ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןעוו .רעטַאעט ןיא
 ןיא ןעניווו ןגעלפ עכלעוו ,ןטסיטרַא יד וצ ןעמוקנײרַא ןוא רעט
 ךיא זַא ,קורדנייא ַאזַא רימ ףיוא טכַאמעג | סָאד | טָאה ,לעטָאה ןייא

 .- . ( טיי
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 טקוקעג ייז ףיוא בָאה ךיא .ןסיירּפָא טנָאקעג טשינ טושפ ךיז בָאה
 -כעלש ןייק ןעזעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .ןשטנעמרעביא ףיוא יו
 רקיע ןגעוו .טפושכרַאּפ ןעמוקעגסיוא רימ ייב זיא ץלַא .ןטייז עט
 ןצנַאגניא ךימ טָאה סָאד .טדערעגּפָא זיא -- ליּפש-רעטַאעט --
 -עגנָא ךיא בָאה זייווכעלסיב יוזא ןוא .תומלוע יד ןיא טריפעגקעווַא
 ,רעטַאעט םוצ ןעגנַאגעגרעביא ןוא ערעל יד ןקיסעלכַאנרַאפ ןביוה
 רעטעפ רער לייו ,עיצַארטסינימדַא רעד ןיא קידנטעברַאטימ
 בָאה ױזַא .רָאטקעריד רעד ןעוועג קידנעטש ךָאד זיא קחצי-םהרבא
 זיא סָאװ ,עפורט רעד טימ ןרָאפ וצ ןבױהעגנָא ןיוש ךָאנרעד ךיא
 ,טרעביל ,יקסנימַאק קחצי-סהרבא ןוא לחר-יותסא ןופ ןענַאטשַאב
 רעטעפ רעד זיב ,איא ןײטשנרַא קערַאמ ,ָאזַאלעשז ,ַאמסייוו
 ןיא רעטַאעט סענעגייא םעד ןעיוב ןביױהעגנָא טָאה קחצי-םהרבא
 ןעיוב םייב .1910-11 רָאי ןיא ,סַאג ענשזָאבָא רעד ףיוא עשרַאוו
 ,רעטלעג עלַא יד .לייטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג ךיא בָאה רעטַאעט םעד
 רעטַאעט םעד ןופ יוב סוצ ןפַאשרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא זיאיס סָאװ
 ןופ טָאה רעטעפ רעד עכלעוו לבור טנזיוט רָאּפ עטשרע יד ץוח)
 .ןעלטימרַאּפ ןיימ ךרוד ךרודַא זיא (ענעגייא טגיײלעגנירַא בייהנָא
 רעטנַאקַאב רעד ,רעבַאהניא-טעפוב ןטימ ןטקַארטנָאק עטשרע יד
 ךיא בָאה ַאינטַאש-עבָארעדרַאג רעד ךיוא יו ,רענטרעג קַאזיא
 רעמ סָאװ ןלָאז ייז זַא ,ןעזעג ןוא ןבירשעג ןײלַא ןוא טריפעגכרודַא
 ןגָאדטנײרַא טלעג

 רעד רעביא לחר-רתסא עמומ רעד טימ ןרָאפמורַא ןרָאי ליפ ךָאנ
 ,עיצַארענעג רעטייוצ רעד וצ רעבירַא ךָאנרעד ךיא ןיב ,טלעוו
 יז טימ ,ןוָאקרוט טנומגיז ןַאמ ריא טימ ַאדיא רעטכָאט רעד ןופ
 רעד ןיא ןוא עשרַאוװו ןיא טייצ עגנַאל ַא טכַאמעגכרודַא ךיא בָאה
 ןיא לָאמ ןטשרע םעד ;יטקיווי םעד ןעמַאװצ טעדנירגעג .ץניווָארּפ
 -ַאעט סיקסנימַאק ןיא לָאמ ןטייווצ םעד ןוא ,רעטַאעט-ילַארטנעצי
 טציא ןוא ,טגיײלעגנירַא טלעג ליפ לעיצעּפס בָאה ךיא ואוו ,רעט
 יד זיא סָאד :עיצַארענעג רעטירד רעד וצ רעבירַא ןיוש ךיא ןיִב
 ,ןרעּפלַאה הניד ןטפערק עגנוי יד |ןופ עפורט רעד } ןופ גנודנירג
 רָאי 2 ןיוש .יקצענָארב םעס ןַאמ ריא ןוא רעטכָאט סרעדורב ןיימ
 -עג ,עפורט עניילק ַא טָאהעג בײהנָא ןופ ,ןעמַאזוצ ןרָאפ רימ יו
 -טסַאג ףיוא סנטצעל ןוא ,ץניווָארּפ רעשיליופ רעד רעביא ןרָאפ
 *ענווָאק ,ענליוו ,גרעבמעל ,קָאטסילַאיב ,שזדָאל ןיא ןליפש

 ;זַא ,טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 -יוזע סלַא יתוחוכי ענייז טוואורּפעג ךיוא טָאה ןרעפלַאה םהרבאי
 ,ןטייקיעפ-עניב עסיורג טָאה רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,רעליּפש
 .לָאר ַא ןיא ןזייווַאב וצ ךיז טייהנגעלעג ַא ןבעג רָאנ םיא ףרַאד ןעמ
 רעטשערע רעד תעב ,לָאמַא םיא טָאה יקסנימַאק קחצי םהרבא
 -דַארואי עסעיפ רעד ןיא ,טייהנגעלעג ַאזַא ןבעגעג ,המחלמ-טלעוו
 ןמהרבא רע טָאה ,טריפעגפיוא טָאה רע עכלעוו ,ןיווַאזרעמ קינ
 .(טנַאיצילַאּפ) יאווָאדָארָאג ןשיסור ַא ןופ לָאר עניילק ַא ןבעגעג
 עלַא .שיסור ןיא רעטרעוו רָאפ ַא ןדערוצּפָא טַאהעג טָאה ןרעּפלַאה
 רעטסעב ןיא ךרוד ןענייז ,טכַאמעג םיא טימ טָאה ןעמ סָאװ ,ןבָארּפ
 (עיסור קידנצנעלג טנעקעג ןרעפלַאה םהרבא טָאה בגא .גנונדרָא

 םעד ןָאטעגנָא טָאה ןרעּפלַאה .גנולעטשרָאּפ רעד וצ ןעמוקעג זיאיס

 -עגנָא ןוא עניב רעד ףיוא סױרַא ,יאווָאדָארָאג ןשיסור ןופ רידנומ .

 ,ןרָאלרַאפ ױזַא ןרעּפלַאה ךיז טָאה קערש סױרג ןופ ,ןדער .ןביוה
 םענייר ַא ןיא טדערעגּפָא לָאר יד רע טָאה ,שיסור ןיא טָאטששנַא .זַא!

 -ַאב טשינ לָאר ןייק ןיקסנימַאק ייב ןיוש רע טָאה רעמ ...שטייד -
 ,ןעמוק
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 ןופ ןָאסיססעל
 טקאסאטוקספטטטפטסססונעטספאמטסופטסוקטעפעטטסנט עט

 -ַאעט ןליּפש ןופ ןרינגיזער טלָאוװעג טשינ רעבָא טָאה ןרעּפלַאה

 וצ לָאמַא ךָאנ ַאקסנימַאק לחר רתסא ייב ןטעבעג רדסכ ןוא רעט
 רתסא טָאה רע) טגָאזעג רע טָאה -- עמומי .וואורּפ ַא םיא טימ ןכַאמ
  ןטסערג םייב לָאמַא ךָאד טפערט סע -- (יעמומי ןפורעג ןעלחר

 ,ואורפ ןייא ךָאנ רימ טימ עשז טכַאמ ..קילגמוא ןַא טסיטרַא

 ןוא ןעמעשרַאפ טשינ 1 ךייא לעוו ךיא זַא ,ןעז טעוו ריא ןוא ,עמומ

 םיא טָאה יז .וואורפ ַא ךָאנ טכַאמעג טָאה ַאקסנימַאק לחר רתסא

 ןופ י'םייה ַא ןָאי טלעטשעג דָארג טָאה ןעמ .סנַאש םעד ןבעגעג

 רעד ןופ ןידלעה- טּפיוה יד טרעוװ טקַא ןטצעל ןיא .ןידרָאג בקעי

 טפור עמ ,עגוועמ (ַאקסני מַאק לחר רתסא ןופ טליפשעג) עסעיּפ

 -וועמ ןיא ןרי ףּפָא יז ףרַאד סָאװ ,סנַאלובמַא ןַא לָאטיּפש ןופ סױרַא

 דָאזיּפע םעניילק םעד ןעמוקַאב טָאה ןרעפלַאה .א .ןירַא זיוה-סיעג

 ןָא ריא טוט ,רענעגושמ רעד ךָאנ ןיירַא טמוק סָאװ ,רָאטינַאס םנופ

 .רַאטינַאס רעֶד ןרי פסיורַא יז ףרַאד ןוא ןַאטפַאק-סטייהרעכיז םעד

 : עביל ,טשינ ךיז טקערשי

 טייג ,ןײרַא ןרעּפלַאה .א טמוק טנעמָאמ םענעבעגעג ןיא

 :רעטרעוו רָאּפ יד זיולב ןגָאז וצ טָאה
 .ייורפ
 ןוא (ַאקסנימַאק לחר רתסא) רענעגושמ רעד וצ וצ קיטכיזרָאפ
 רעמ .יעמומ ,טשינ ךיז קערשי :ליפעגטימ טימ ריא וצ טגָאז
 םלֲא) ַאקסנימַאק לחר רתסא .טפרַאדַאב טשינ ןיוש ןעמ טָאה
 -קערש ענעצס רעטסשיגַארט עמַאס רעד ןיא ךיז טָאה (ענעגושמ
 ןיא טייקרעטייה ךיוא ןפורעגסױרַא אליממ ןוא טכַאלעצ ךעל
 םנרעּפלַאה םהרבא טקידנעעג ךיז טָאה םעד טימ ..לָאז-רעיושוצ
 טסשינ ןלָאר ןײק ןױש רע טָאה רעמ .רָאיטקַא סלַא ערעירַאק
 יי יי | .ןעמוקַאב

 יז יו ,רעדָא ,גרעבנעזייא עקילָאמַא ,יורפ סנרעּפלַאה סהרבא
 ןעוועג זיא ,יעינַאמי ,טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא
 יד ןעוועג זיא יז ןשטנעמ-רעטַאעט עשידיי יד ייב רעלוּפָאּפ רעייז
 ,טרעטַאעט עלַא טעמכ ןיא ןטיזיווקער יד ןופ ןירעלעטשוצ-טפיוה
 .עניב רעז ףיױוא ןטָארטעגפיוא ךיוא יז זיא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא
 ײ..הלכ יד ןקעדַאב םייב סעטתנתוחמ ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ריא
 גנודניברַאפ ס'.ה ףיוא ּפָא רעמ ךיז טלעטש ווָאקרוט טנומגיז

 :טקיוו' ןטימ
 יָארֿפ םעד ץוחמ טכוזעג ןשטנעמ עקיסַאּפ יד ןבָאה רימ .

 ןלוש עשיטַאמַארד עשיליוּפ יד ןיא -- רעטַאעט ןלענָאיסעּפ
 טָאה םורַא-ױזַא .ץניווָארפ רעד ןופ ןזײרקמַארד ערעסעב יד ןיא
 ןיא :יטקיוי ןקידרעטעֿפש םנופ עֿפורג עטשרע יד ןפַאשעג ךיז
 םאדא ,ולעפנעמולב ַאנַאיד ,סַאנָאי רעדורב ןיימ :ןופ דנַאטשַאב
 -סינימזַא סלַא ןוא טילבלעדנַאמ בקעי ,םױבטלַא אינָאס ,במַאד
 עקַארק ןייק קעװַא זיא ןרעּפלַאה.., .ןרעּפלַאה סהרבא רַאטַארט
 טגעלפ ןעמ יו .,יטָאטש יד ןכַאמי .ןעגנולעטשרָאּפ יד ןריזינַאגרַא
 ןבָאה רימ סָאװ ,העידי עטשרע יד .עיסעּפָארּפ רעד ןיא ןפור סע
 -ַאעט ועד :טקיורמואַאב קרַאטש זדנוא טָאה ,ןעמוקַאב םיא ןופ
 טנעה יד ןיא ךיז טניפעג -- ןבירשעג רע טָאה -- ןינב-רעט
 ,יאנת ןטימ ןעגנידרַאּפ םיא ןבָאה סָאװ .ןרָאיטקַא לרָאפ ַא ןופ
 -נייא זיא ,ןרעּפלַאה ,רע ןוא .זדנוא טימ ןליּפשטימ ןלעוו ייז זַא
 לַאז-רעטַאעט סעד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו.. .ףרעד ןעגנַאגעג
 ןבָאה סָאוװ ,ןרָאיטקַא לרָאּפ סָאד ןוא סַאג-עקסנעכָאב רעד ףיוא
 טריפַארגעלעט ףכית ךיא בָאה ,זדתא -טימ ןליפשטימ טפרַאדעגי

 סוא ךימ רעק ךיא זַא ןוא עקָארק ןופ ןרינגיזער רימ זַא ,טײהַא
 וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ (1925 ןיא).. .עשרַאװ ןייק סנגרַאמוצ
 -לײטנָא ריפ-יירד רַאּפ ןסעיפ עלַארעמַאק טימ וואורפ ַא ןכַאמ

 רעד ליױו ,גנומענרעטנוא עשילַאקיזיר ַא ןעוועג זיאיס .רעמענ
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 רעטַאעט ןשי זך יה
 טא 8 א

 װא גנלעטשרָאפ ןימ ַאזַא וצ טניװועג ןעוועג טשינ זיא םלוע ||

 וצ ףיוא רעלוּפָאּפ קיניוו ןצ רָאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה -ץ7מ

 -ןוא טגיילעגרָאפ בָאה ךיא ןעוו .ןריסערעטניארַאּפ םיא ןענָאק
 רָאטַאוטסינימזַא רעזד -

 ךיז טָאה םורַא ױזַא ןוא ,גַאלשרָאּפ ,

 טימ ןריזינַאגרָא ֹוצ ןרעּפלַאה סהרבא
 ןפרעד טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז רע טָאה ,יינרוט ַאזַא זדנוא
 ךיז טיצ  ווָאקרוט) .לַאפכרוז ןטפשמרַאפ-טיורָאפ ַא ןופ יו
 לווײט רעד ןעוו' ןסעיפ עלַארעמַאק יד ףיױא טריפ ,קירוצ טינ
 ןגעוו ךיז קידנסיוורעד .שלָאפרעד טימ 'יםויפרָאמ' ןוא יטכַאל
 זדנוא וצ טדנעוועג ךיז ןרעפלַאה ןױש שָאה ,גלָאפרעד ןקיזָאד
 ינרוט ַא ןכַאמ וצ ,ןיוו ןייק ןרָאפּפָא ןיימ זיב ,טגיילעגרָאפ ןוא
 םעד ןעמונעגנָא ,ךיז טייטשרַאּפ ןבָאה רימ ןסעיפ יױוצ יד טימ

 .עלַארעמַאק סָאד ןפַאשעג
 טֶא ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ ןליּפשטסַאגי ןעמָאנ ןרעטנוא רעטַאעט
 |טױט סַאקסנימַאק לחר רתסא ךָאנ ןוא| .יװַאקרוט טנומגיז
 .דַאז ןייק ןרָאפוצּפָא קידנגנירד ןלױפַאב רימ טָאה רָאטקָאד 'ועד

 עמוס'עקיטיינ יד טגרָאבעגסיױא זדנוא טָאה עטַאט רעד .ענַאּפָאק -

 . ,עשרַאװ ןוָאלרַאפ ןוא טקַאּפרַאפ ךיג ףיוא ךיז ןבָאה רימ ןוא
 .קירוצ ףיױא ידכ ןרעפלַאה םהרבא ןרָאפעגטימ זיא זדנוא טימ-

 ;ןליפוצסיוא ױזַא יו טסואוועג .

 ,תואצוה יד ןגָא;שסיוא-

 רעד -

 ןיא וליפא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,רַאּפשנָא ןַא ןופ ןלעפ ַא

 זיױולײיט שטָאכ ןוא ןליּפשטסַאג ערעזדנוא ןענדרָאוצנייא סגעוו

 ץוח ַא ,רימ ןבָאה עשרַאוו קידנזָאלרַאפ

 ,טייקנפגָאהַאבמוא ןַא טליפרעד ,טייקנכָאובעצ רעשיזיפ

 טועינ ןבָאה רימ סָאװ ,טייקטסופ ַא

 ןפ ,קנַאדעג ןופ יפָארטַא ןַא

 8 ;?חר ירתסא רעקנַארק ועד

 .רעּפלַאה םהרבא זדנוא רַאפ ןעוועג זַיא טנ א ..עיגרענע ,ןליוװ

 רעזדנוא ןופ ןהעש עגנַאל יד :

 ןיא טייקרעטייה לסיב ַא ןעגנערבוצניירַא טי נַאב ךיז טָאה רע

 וצ ןזיוועגסיוא טָאה סָאװ ,עזייר

 ךָאנ? .ענַאּפָאקַאז סע טָאה טצנַאגרעֶד :ךעלדנעמוא ןייז

 . ץוש ךימ ךיא בָאה .ענַאּפָאקַאז ןיא ןעגנערברַאֿפ ןכָאװ יױוצ ַא?
 ירַאפ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןועפלַאה .קיעפ-טעברַא טליפעג -

 -ץעענַאּפמָאק יד טרעטניוועג טָאהיס ואוו ,עקָאוק טימ גנודניב
 יז טימ טליּפשעגּפָא טייצ שדוח ַא עקַאט ןבָאה רימ .החּפשמ
 ץניווָארּפ רעד רעביא קידנרעדנַאוומורַא) .רַאוטרעּפער רעזדזנוא
 קידנבָאה (יףלעוו' ןוא 'דומחת אלי ןסעיפ יד קידנטיירגוצ ןוא
 ערעזדנוא ןופ עקינייא ץוח ַא ,ןסעיּפ ייווצ עטשרע יד טמיטשַאב
 עקידרעטייוו יד וצ ןטערטוצ טנָאקעג ןיוש רימ ןבָאה ,עטליּפששעג
 רימ בוא .לַאזרעטַאעט ןוא לבמַאסנַא :גנוטיירגוצ ןופ ןּפַאטע
 -עברַאַאב) ןענָאזרעדָארב טימ ןטעברַאנעמַאװצ טנָאקעג ןבָאה
 א ,ךעלטפירש ןרָאיטק8 ןרישזַאגנַא ןוא (ידומחת אלי ןופ רעט
 -ַאעט ַא ןעמוקַאב וצ ןפוא ןבלעז ןפיוא ךעלגעמונוא ןעוועג רעבָא
 -עג טָאה ןרעפלַאה סהרבא רעטלַאוורַאפ ועזדנוא ןוא לַאז-רעט
 ןענָאק וצ ידכ) .עשרַאװ ןייק יוּפַאכֹוצ ךיזי טייצ וצ טייצ ןוֿפ טזומ

 ,טנעדיצניא רעגרעבמעל םעד ןרזחרעביא טינ ןוא וויטקודָארט ןייז -

 ,יטקיווי ןופ טייקיטעט יד ןלעטשוצּפָא ןעועג םיוג טָאה סָאװ
 תויה (תוריכש ףיוא עפורט יד ןוישזַאגנַא וצ ווָאקרֹוט טסילשַאב
 ףיוא ןעמענ לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא עכעלטּפַאשלעזעג ןייק יו
 -נירּפ ערעזדנוא ןגעק ,רימ ןבָאה ,ןעוועג :טשינ זיא ,לוע ַאזַא ךיז
 ןפ טסַאל ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמענ טחמעג ,ןליוו ןוא ןפיצ
 .לַאנָאסרעּפ ןשינכעט ןוא ןשירעלטסניק ןצנַאג םעד טלַאהעג ןלָאצ
 ,תוירחא רערעווש רעד ןגעוו ןובשח ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רימ
 .ךיז ףיוא ןעמענ ,ןרעּפלַאה םהרבא ןוא ךיא ןוא ַאדיא ,רימ סָאוו
 זיא רעטַאעט שירעלטסניק ַא ןּפַאש וצ ףיוא ןפוא רעדנַא ןייק

 = .: יי
 יאוווהקק
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 יו :

 רעטנוא ןוא שינעליײא רעסיורג רעד ןיא . .ןעועג טשינ רעבָא
 רימ ןבָאה ,טכַאמעג זדנוא טָאה ןיירַאפ רעד סָאװ ,ןטייקירעווש יד
 -נַא יד טימ ןטקַארטנָאק יד ןביירשרעטנוא ןטימ טלייאעג ךיז
 רימ ןבָאה ףוס םוצ .לַאנָאסרעּפ ןשינכעט ןוא ןרָאיטקַא עטרישזַאג
 ןבָאה ,ןרעּפלַאה ןוא ךיא ,ַאדיא ,יירד רימ זַא ,ןעזעגמורַא ךיז
 ןיא טעבוַא רעזדנוא טנכערַאפ טשינ ןוא ןעזרַאפ ןיילַא ךיז
 ירַאפ וצ טשינ ףיוא סיורָאפ ןופ ןייא ָאזלַא ןעייג רימ .טעשזדוב
 .ײןעניד
 טנפעעג רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא זיא 1926 רעבָאטקָא ןט19 םעד

 -רָאטקעריד סלָא ןרעּפלַאה םהרבא טימ 'טקיוו' ןָאזעס רעד ןרָאװעג

 .רעטלַאװרַאפ

 ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב
 םהרבא ךיז טָאה ,עשרָאו טצעזַאב ןבָאה ןשטייד יד תעשב,

 -עג טָאה רע .טָאטש רעד ןיא ןענופעג יורפ ןייז טימ ןרעּפלַאה
 ,םיא זיא סָאד רעבָא ,ןשטייד יד ןופ ןפיולטנַא וצ וואורפ ַא טכָאמ
 :סיִל ַאניג ,רעטכָאט-רעטסעוװע ןייז ןעגנולעג טשינ ,רעדייל
 ןיטנערעפעד ַא ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,יקסווָאק
 ןטסָאּפ ַא טימ טגרָאזַאב םיא טָאה ,ָאטעג ןיא ןזעוו לָאטיּפש ןיא
 טשינ רעבָא םיא טָאה סָאד .עיצוטיטסניא רעקיבלעז רעד ןיא
 טצישעג טשינרָאג טָאה סע יו טקנופ ,םוקמוא ןופ ןציש טנָאקעג
 טָאה סָאװ ,החּפשמ עטגייווצרַאּפ-טיירב ,עצנַאג ןייז םוקמוא ןופ
 עווָאזָארָאּש ןופ געוו ,רעד .ָאטעג רעוועעשרַאו ןיא ןענופעג ךיז
 -שמ-רעטַאעט רעקידסוחי ןייז ןוא םיא טָאה סָאװ ,עשרַאװ זיב
 ןטינשעגרעביא זיא ,ןפמוירט עטירג עכלעזַא טּפַאשרַאפ החפ
 י ."ןרָאװעג

 -טלעוו ןטייוצ ןרַאפ ךָאנ זיא ,הֹניד ,רעטכָאט-ןרעדורב סיה
 ןשידיי ןיא טליּפשעג טָאה יז ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאּפעגּפָא גירק
 ןא טלעװו רעד רעביא טרילָארטסַאג ,קרָאי וינ ןיא רעטַאעט
 ּפָא רעטיױו ךיז טיג יז ואוו ָאגַאקיױש ןיא טצעזַאב ךיז ךָאנרעד
 עז} רעטַאעט שידיי טימ ,ןַאמוינ ינעד ןַאמ ריא טימ ןעמַאװצ
 (3167-37 .זז ,ײרעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 .} .ש

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 .129-136 .זז

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז
5 132, 142, 143, 173, 176, 192, 195197, 

 ךלמ ,שטיווװָאקשרעה

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 טסוגיוא 16 .בעג}

 ,שזדָאל ןיא 1891 טסוגיױא 16 ןריובעג

 טנרעלעג .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ייב ,ןלױּפ

 רעטסירפ רעד ןיא .לוש סיקסנַאנזַאּפ ןיא

 ןוא רעטַאעט עשידיי סָאד טכוזַאב טנגוי

 תויעה יד םייה רעד ןיא טכַאמעגכָאנ

 רעטעּפש רָאי עכעלטע .ןרָאיטקַא יד ןופ

 .רעבָאהביל ַא ןופ רעריפנָא .ה טרעװ

 רעד ןיא טליּפש רע רעכלעוו טימ עַּפורג
 .הביבס רעטנָאנ

 תמחלמ'טלעו רעטשרע רעד תעב
 ןשירַאגנוא ןַא ןיא טריזינַאגרָא ,רענעגנַאפעג-סגירק סלָא .ה טָאה
 נ'א ,רָאי 3 ,ךָאנרעד ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיי רעגַאל-ןגנַאפעג

 "דג ַאב םישודד

 רַאגלֶא ןופ ד'א שירַאגנוא ףיוא טליּפשעג סוקרַאמ יװלַאּפ ָאשרַאה

 -ץניוװָארּפ .רעשירַאגנוא ןַא טימ .ןרָאפעגמורַא רעטעּפש ןוא לָארַאק

 -סגירק רעד ןיא 'רעניבַאר' לָאר רעד ןיא רעלָארטסַאג סלַא עּפורט

 : .ָאעל-ןָאיל' עסעיפ
 עשידיי עיירפ' רעד ןיא טרָאד .ה טליּפש ,ןיוװ ןיא ןעמוקעגנָא

 הקספה ַא ךָאנ .עינעמור ןיא ריא טימ ךָאנרעד ןוא 'עניב-סקלָאפ

 טימ םורַא טרָאפ ןוא ןטנװָא עשירַארעטיל ףיוא סױרַא .ה טערט

 רָאי ַא רע טליּפש ךָאנרעד ,ײקַאװָאלסָאכעשט רעביא סעּפורט עניילק

 | .םַאלקער רעטַאעט ןשידיי רעניוו ןיא

 טיג "ןענַאװַארַאק רעטַאעט , ךוב ןייז ןיא ףרָאדנעראה .י .ש
 :שטיװָאקשרעה ןופ 'גנורעדליש ַאזַא

 -ידיי ַא טניוװועג ןיוו ןיא טָאה ,ןברוח ןשירעלטיה םוצ זיב;

 לרוג רעד ןעמעוו ,שטיווָאקשרעה ךלמ ןעמָאנ ןטימ רָאיטקַא רעש

 טַאדלָאס רענעגנַאפעג סלַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא טָאה

 -ָאקשרעה .ןרַאגנוא ןייק ןפרָאוװרַאּפ ,ײמרַא רעשיסור רעד ןופ

 ָארּפ רעד ןופ ןעוועג זיא ןוא שזדָאל ןופ טמַאטשעג טָאה שטיוו

 -ַאדוב ןיא סערַאילָאטס ןיא לגנַאמ ןבילוצ .רַאילָאטס ַא עיסעפ

 ןייז ייב ןטעברַא וצ טייהנגעלעג יד ןעמוקַאב רע טָאה ,טסעּפ

 ךלמ זיא חםורַא-יױזַא ןוא ,רעטַאעט ןשירַאגנוא ןקיטרָאד ןיא ךַאפ

 -קַא רעשידיי ַא ןרָאװעג טױה רעלעה רעד ןופ שטיווָאקשרעה

 טגָאמרַאפ רעבָא טָאה רע .רָאיטקַא רעכַאווש רָאג ַא ,בגא ,רָאיט

 -נייא רעטּפַאהקנַארק ַא ןופ ןסעזַאב יו קידנעייז ,הּפצוח ךס ַא

 .ןרָאיטקַא עשידיי עטסעב יד ןופ רענייא זיא רע זַא ,גנודליב

 רעטיובעג-טסעפ ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא שטיווָאקשרעה ךלמ

 רַאפ לעיצעּפס ,עניילק ןיא ןקילײטַאב ךיז טגעלפ ןוא ןושרַאּפ

 ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ ןיא ןלָאר-ןדָאזיפע ,עטמיטשַאב רוגיפ ןייז

 -סקלָאּפ עשידיי עיירפי רעניו רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 | | | .יעניב

 עושידיי עיירפ' יד ןופ ןעלטעצ טנַאה ןוא ןשיפַא יז ןיא

 ןרעוו טריסנָאֹנַא לבמַאסנַא ןופ ןעמענ יד ןגעלפ יעניב-סקלָאּפ

 זיאיס .ביא ןטױל רָאנ ,שזַאטס ןשירָאיטקַא רעיײז טייל טשינ

 ןעמָאנ סעשטיווָאקשרעה טריסנָאנַא טָאהימ זַא ,ןעמוקעגסיוא ןכב

 -ײמַאב ךיז ןרָאי ענעי ןיא טָאה סָאװ ,ווָאטַארַאב לוַאּפ ריד ךָאנ

 -ָאקשרעה ,רעטַאעט ןשידיי ןקיזָאד ןיא רָאילָארטסַאג סלַא טקיל

 ווָאטַארַאב לוָאּפ ריד ךָאנ זַא ,טגייצרעביא ןעוועג רעבָא זיא שטיוו

 רעד ןופ דילגטימ רעטסבושח רעד רע ןזיא ,שטייד עשטיא ןוא

 ,ץענערג ןייק ןעוועג טשינ זיא עינַאמ-תולדג ןייז וצ ןוא ,עפורט

 -ןדָאזיּפע עטסנעלק יד ןליּפעּפָא םוצ ןעמוקעג זיאיס זַא רָאנ

 זיא ןוא ,יהרוחס יד ןעגנַאלרעדי טנָאקעג טשינ רע טָאה עלאר

 ."דניק ןיילק ַא ױו ןפלָאהַאבמוא ןעוועג עניב רעד ףיוא

 טכעלש טָאה רע יװ .דָאזיּפע ןַא רעביא ףרָאדנערַאה טיג ָאדְו

 טָאה סָאד ןוא ,עניב יד רעטניה ענעצס עסיוועג ַא טריפעגכרוד

 | {זַא ,טריפרעד

 ערעירַאק ןייז טקידנערַאפ שטיווָאקשרעה טָאה םעד טימ;

 -סקלָאפ עשידיי עיירפי רעד ןיא לבמַאסנַא םנופ דילגטימ סלַא

 ,טרעקרַאפ .טלפייוצרַאפ ןרָאװעג טשינ רעבָא זיא רע .יעניב

 ,טגעלפ רע עכלעוו ןסעיפ יױביירשי ןביוהעגנָא וליפא טָאה רע

 ענעדיישרַאפ יד ןיא ןריפיוא ןטנַאטעליד ןופ ףליה רעד טימ

 ױטנווָאןרעי' טכַאמעג ךיז טייצ וצ טייצ ןופ .ןקריצַאב רעניוו

 .ױבעל שעשטומעג ַא טכַאמעג ןופרעד ןוא ,ױןסיפענעבי רעדָא

 עפורט עניילק ַא יו דָאזיּפע ןַא ףרָאדנערַאה רעביא טיג רעטייוו)
 עיקַאװָאלס רעביא ןרָאפעגמורַא 1928 רעמוז ןיא זיא ןָאזרעּפ 8 ןופ
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 רעטַאעט ןשִידיי ןופ ןַאקיסקעל

 ןליּפש וצ ןשטיווָאקשרעה טכַארבעג ןוא 'קוביד' םעד טליּפשעג ןוא

 טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע יװ ןוא ,'רעצינירב רעדנעס' ןופ לָאר יד

 טריזַארּפַארַאּפ זיא עניב רעד ףיוא ןוא ןבעג הצע ןייק ריא טימ

 ... .ןלַאפכרוד ןייז ןרָאװעג

 ןייק ןפָאלטנַא .ה זיא ,ןיו ןייק שרַאמנײרַא ןשירעלטיה ןכָאנ

 ואוו ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא רע ןענַאװ ןופ עיגלעב

 ,טנַאדנעמָאק-רעגַאל ןכרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע

 'ץעמַאמפיטש יד' ;שכלעוו ןופ ןסעיּפ עקינייא ןבירשעגנָא טָאה .ה

 "עייב לעטָאה ןיא 1920 טסוגױא 1 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא

 ןיא דליבטייצ) ,עיצילַאג ןיא ןדיי יד ןופ תורצ יד' ,ףיוה ןשיר

 ,1921 טסוגיוא ןט21 םעד רעטַאעטידנַאלָאר ןיא טליּפשעג ,(ןטקַא 3

 ןיא טריפעגפיוא ,(ןטקַא 23 ןיא עמַארד) 'רענעמ ןביז ןופ יורפ יד/

 יימ 2 םעד (גנערטש סקַאמ גנוטייל) טערַאבַאק-רעלצניק ןשידיי

 .סרעטקַאניײא עקינייא ךָאנ ןוא ,6

 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאּפ ,.ךֹוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :ףוס ןשיגָארט ןייז ןגעוו רעביא טיג ןוא .ױזַא םיא טריזיר

 ןוא טיובעג-טסעפ ןוא ךיוה ןעוועג זיא .שטיווָאקשרעה ךלמ;

 רע .רעטַאעט טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע .טנעלוּפרָאק רעיז

 -ָאק רעטוג ַא ןעוועג זיא רע ךיוא ..סַאזסטעברַא רעַײז ןעוועג זיא

 טריּפָאק קידנצנעלג ערעדנַא ןשיווצ טָאה רע ןפיט ןופ רעריפ

 ,קורדנייא םעד טַאהעג טָאה ןעמ .ןצרַאוװע סירָאמ ןוא ןווָאטַארַאב .

 . .טריּפָאק רע עכלעוו ןשטנעמ יד ךיז רַאפ טעז ןעמ זַא

 -עב עטּפָא יד בילוצ ןיוו ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע

 ןופ ןייג ןוא ןרישזנַארַא ךיז רַאפ טגעלפ רע עכלעוו ,ןסיפענ

 ענייז ןופ ךיוא יו ,ןפיוקרַאפ םוצ ןטעליב טימ זױה וצ זױה

 ןטלַאה טגעלפ רע עכלעוו ,שידיי יצח -- שטייד יצח ,יסעשטיּפסי

 -ןָאק יד זַא ןרערט ערעטיב ייברעד ןסיגרַאפ ןוא םלוע ןרַאפ

 רָא יד .ןבעל טשינ םיא טזָאל ןוא רדסכ םיא טרסמ ץנערוק

 -רעעג רעייזי :ןוושלה הזב ןבייהנָא רע טגעלפ יסעשטיּפסי עלעניג

 ...יםניירפ-טסנוק ןיימ ערעדנָאזעבסניא ןוא ןרעה ןוא ןעמַאד עט

 -ילעטניא ןטרימָאלּפיד ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןפורעגנָא רע טָאה ָאְד .

 ,םירױטקָאד וצ .לַאז רעטַאעט ןיא ןעזעג טָאה רע ןכלעוו ,טנעג

 טָאה ,סעיטעּפָארּפ עיירפ ןופ רעייטשרָאפ ערעדנַא ןוא ןטַאקָאוודַא

 ןופ טריצלַאטש טָאה רע .טײקכַאוװע עלעיצעפס ַא טַאהעג רע

 : יז טימ טפַאטטנַאקַאב רעד

 טגָאמרַאּפ טָאה ןוא שטנעמסקלָאפ ַא ןעוועג זיא שטיווָאקשרעה

 ױסיורגי ןייז ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה ןיילַא רע .ןח ךס ַא

 יו -- ליֹוו ץנערוקנָאק יד עכלעוו ,טנעלַאט ןטנעקרענָא-טשינ

 טייצ ןופ טגעלפ רע ..ןבָארגַאב -- טקירדעגסיױא ךיז טָאה רע

 סלַא ,ייז טימ ןרָאפסױרַא ןוא סעּפורט ןריזינַאגרָא ןילַא טייצ וצ

 סווָאטַארַאב טרָאד קידנליפש ,ײקַאוװָאלסָאכעשט ןייק ,רעלָארטסַאג |

 .רַאוטרעּפער סצרַאװש -- רעטעּפש ,רַאוטרעּפער

 טרָאד ןביוהעגנָא ןוא ןיוו טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 שטיווָאקשרעה ךלמ זיא ,יגנונדרָא טלעוו עייני רעייז ןריפנייא

 עטעוועטַארעג יד .םישטנעיושָא ןייק ייז .ךרוד ןרָאוװעג טקישרַאפ

 -ערעה ןגעוו רעביא ןביג רעגַאלךטיױט ןכעלקערש ןקיזָאד םנופ

 רע ןטלַאהעג קיטומ רעייז טרָאד ךיז טָאה רע זַא ןשטיווָאק

 עטּפשעמרַאפ-טיוט-םוצ יד רַאפ טלעטשעגרַאפ ןוא ןעגנוזעג טָאה

 -עָא ןיא זיא רע ןהעש עטצעל יד ןיא טקרַאטשעג ײז ןוא ןדיי

 "יפסי ענייז רעבָא ןבָאה טרָאד .טבילַאב רעייז ןעוועג םישטנעיוו +

 ןרַאפ ץרוק זיא שטיווָאקשרעה ךלמ .טקריוועג טשינ ןיוש יסעשט

 ."ןרָאװעג טנערברַאּפ גירֵק .םעד ןקידנערַאפ -
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 638 .זז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
7. / 

 ,יװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש עגעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנַאי
 ,210"208 .זו

 .102:106 .וז ,1955 ,ןָאדנָאל ,' ןענאוואראק רעטַאעט , -- ףרָאדנעראה .י .ש

 לחר ,גרעבסייוו
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1901 רַאורבעּפ 23 .בעג}

 -ַאס ןיא 1901 רַאורבעפ 22 ןריובעג

 ,רתוס ַא -- רעטָאפ .עניווָאקוב ,ערוגַאד

 ,לושקלָאפ ַא ץילעסָאװָאנ ןיא טקידנעעג

 -ַאפ רעד טימ ,1913 ןיא ,ןעמוק ןכָאנ ןוא

 ריב ַא טקידנעעג טרָאד ,ןיוו ןיא עילימ
 ךיז טקילײטַאב .לוש-סלדנַאה ןוא-רעג

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ -רעבָאהביל יד ןיא

 עשיטַאמַארד יד טכוזַאב ,'ןויצ , ןיירַאפ

 -סקלָאפ עשידיי עיירפ' רעד ייב ןסרוק

 יָארּפ סָאד ךיז טעדנירג'ס ןעוו ןוא ,'עניב

 טרָאד .װ טערט ,'עניב-סקלָאפ עשידיי עיירפ' רעטַאעט עלענָאיסעפ

 -- 1922 .,עינעמור רעביא יינרוט ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאב ןוא ןיירַא

 ןיא 'ַאינַאפעטס' לעטָאה ןיא רַאוטרעּפער ןטשימעג ַא .וװ טליּפש

 יַאקקרעלצניק ןשידיי ןיא רַאוטרעּפער:דנוש -- 1925:26 .ןיוו

 עשידיי יד ןיא 1927 ןיא ןוא (גנערטש סקַאמ :גנוטייל) 'טערַאב

 .ןירב םולש ןופ ל'א 'עליּפש-רעלטסניק

 -ַאוצ ייז ןבָאה לַאגיס ןויצ-ןב רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ

 .רעביא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .עשטמַאזדָאּפ םולש ייב טליּפשעג ןעמ

 ןוא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,יז זיא ,ןיוו ןיא טפַאשרעה יד ןעמונעג

 ייז ןענייז טרָאד ןופ .יײקַאװָאלסָאכעשט ןייק ןפָאלטנַא רעדניק ייווצ

 ןבירטעגניײרַא זיא יז ןענַאװ ןופ גרעבמעל ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 .ץעשזלעב ןופ ןרעמַאקזזַאג יד ןיא רעדניק ןוא ןַאמ ריא טימ ןרָאװעג

 ,697 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1921 קרָאי וינ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 " ,210 ,139 .זז

 אינַארפ ,רעםניוו

 |טַארנעזָאר לדיירפ} |

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1896 .בעג)

 רעװעשרַאװ רעד ןיא 1896 ןריובעג

 -רַאפ-טינ ייב ,ןלױּפ ,עגָארּפ ,טָאטשרָאפ

 רעטָאפ רעד .ןרעטלע עשידיסח עכעלגעמ

 זיא ןוא דנילב ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא

 .רעדניק יד ךרוד ןרָאװעג טציטשעג

 -רַאפ ןוא עלעמיטש סיז ַא קידנציזַאב

 ןעגנוזעג .וו טָאה ,למינּפ ןייש ַא קידנגָאמ

 ריא ןפלעה וצ ידכ ןוא ,ךעלדיל עשיליױּפ
 ןיא ןטערטפיוא ןָא יז טבייה ,עילימַאפ

 ןיא .ךעלרעטַאעט-יװער ןוא ןטערַאבַאק
 טרָאד ןופ .רעטַאעט :רעמוז רעשילַאק ןיא ןעגניזעג יז טָאה 7

 .טסירק ַא ריא ןיא ךיז טבילרַאֿפ סע ואוו ,קסנימ ןייק יז טרָאפ

 םוצ ףליה ךָאנ ךיז יז טעדנעװ ,ןעיירפַאב וצ םיא ןופ ךיז ידכ
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 ריא טָארד: רעכלעוו ;יקסווָאּפיל םוחנ רָאטקעריד:-רעטַאעט ןשידיי

 . ,עקירָאידנימ ַא ןריפרַאפ רַאפ ןגָאלקנָא םיא טעװ רע זַא ,ןטבילעג
 .רעגלָאפרַאפ ןכעלטסירק ריא ןופ יירפ .וװ טרעוו םעדכרוד ןוא

 - -עגניהַא יז .טרעוֶו ,יןליוּפ .וצ ןסָאלשעגנָא טרעוװ ענליוו ןעוו

 .ןַאידַאר רעטַאעט- רוטַאינימ ןשילוּפ ןופ רָאטקעריד ןכרוד טכַארב

 . .ףיוא טערש .ןוא ,(ַאנידַאר ַאידַאנ ןירעליּפשיוש רעד ןופ רעטָאפ)

 .ןןרעמערטש 'ייב ךָאנרע ,סַאג שטיוועקצימ ףיוא רעטַאעט ןייז ןיא

  טימ ןעֶמַאְוִצ ,גרעבנַײּפ בקעי ןופ ד'א (44 סַאג עטיירב ףיוא)

 לאומש רעליּפשיוש רעשידיי רעקידרעטעּפש רעד) יקסלָאטס טסיטרַא

 ןייז ןיא יקסווָאּפיל םוחנ ןופ ןעמונעגרעבירַא טרעוו יז .(וַאדנַאל

 "עינָאמרַאהליפ' רעטַאעט ןיא ףיוא טערט יז ואוו ,רעטַאעט שידיי

 טייג דלַאב .ןבעל שידיי ריא' עסעיּפ רעד ןיא (8 דָארָאגיױװָאנ)

 יו ,ןלָארענָאדַאמירּפ-ןוא-ןיטערבוס עטשרע ןליּפש וצ רעביא יז

 0 -שיּפיט - רעד זיב ,!ןיטשריפ שַאדרַאשש' .סנַאמלַאק ןיא 'ַאיוװליס'

 יי" יי /  לעקנַאי' עטערעּפָא רעשידיי

 .יקסנוּפ קחצי רחוס םענעעזעגנָא ןטימ הנותח יז טָאה 1923 ןיא

 ;ןלָאר עשיטַאמַארד ןיירַא ךיוא ןיוש ןעייג רַאוטרעּפער ריא ןיא

 ןטימ טליּפש יז סָאװ ,'בנג עקטָאמ' סשַא םולש ןיא 'ירעמ' יו
 דילגטימ ַא יז טרעװ 1925 ןיא .גרעבמַאס .א ןקידנרילָארטסַאג

 טימ ןעמַאזוצ) לַאז- טָאטש רענליוו ןיא רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןופ

 -נַא יז טרעוו 7 ןיא .(ַא'א ַאקסנימַאק ַאדיא ,ווָאקרוט טנומגיז

 טליּפש ; ,יז , ואוו . ,!רעטַאעט| רעשידיי רעיינ' , רעגיר ןיא טרישזַאג

 -ַאקיזומ עטריפעגפיוא יד ןיא ןלָאר-טּפיֹוה יד רָאי 3 ןופ ךשמ ןיא

 ןיא סױרַא יז טרָאפ ,ןליוּפ ןיא ,ןעמוקעגקירוצ ..סעידעמָאק עשיל

 ףלָאדור רעליּפשיוש ןטימ 'ןירענטרַאֿפ סלַא ,יינרוט ַא ףיוא 1

 רעטבילרַאפ רעד ןופ לָאר יד םיֹא טימ קידנליּפש ןוא ,יקסוװַאלסַאז

 עקַאט ךיז יז טבילרַאפ- ,"ןינעּפעטסי ' סמכילעז םולש .ןיא 'עלחר'

 רעד ןיא טרעוו ןוא ,עידעגַארט עסיורג ַא רעביא 'טבעל ,םיא ןיא

 ןעמונעגסױרַא דלַאװג טימ' ,עקָארק , ןיא .גנולעטשרָאפ ַא ןופ טייג

 טימ יז טרילָארטסַאג רעטעּפש ! ,עּפורט "רעד ןופ ןַאמ ריא ךרוד

 טימ ןעמַאזוצ עשרַאװ ןיא ףיוא טערט ,עטיל 'ןיא ןייטש ַאשָאילַא

 עקחסּפ טימ ןלױוּפ רעביא יינרוט ַא .ךרוד טכַאמ ,רענטוק המלש

 'ו ,לבמַאסנַא סצרַאװש סירָאמ ןיא ןיירַא טערט ,עקירעמַא ןוֿפ ןייטשרוב

 'היבצ' ןופ טלַאטשעג קיטכערּפ ַא טפַאש יז ואוו

 - .'בלַאק עשָאי'
 / :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ רעכַאילב .ש

 עטסירפ עריא ןיא טָאה יז ואוו ,ןטרָאג רענידרַאנרעב ןופ,!

 ןעװ ןוא ,םויטסָאק-ןרַאװה ןיא רעדיל עשיליוּפ ןעגנוזעג ןרָאי

 ךיז ןבָאה' העגניז; 'לדיל 'שידיי דַא  טוואורפעג יז 'טָאה לָאמנייא

 ןעגנואווצעג ריא ןוא ןפרָאװעג ריא רצ טייל-רעטילימ עשיליופ

 -יא ןוא ןשידיי ןיא סנידלעה- טּפיוה יד זיב ,ןעגניז וצ שיליוּפ

 .טכַאמעגכרוד עינַארפ טָאה ,רַאוטרעּפער ןשיטַאמַארד ןשיאעּפָאר

 עשינעצס עריא יז טגעלפ .רעיודסיוא ןוא ןליוו ןקידתונשקע טימ

 -ַאב ןוא ןטייקיעפיסטעברַא עריא רַאּפ .ןסערפסיוא ןטלַאטשעג

 .טַאהעג ביל קרַאטש ריא רעטעברַאטימ עלַא ןבָאה ,טייקנדייש

 ןענייז עכלעוו ,ןרעטקַארַאכ ןוא ןטלַאטשעג עשינעצס ךס ַא

 טינ ,רעטַאעט ןיא לָאר יד ןעמוקַאב םייב ,בייהנָא םייב ריא

 ןוא .דלודעג טימ יז טָאה ,ןעמוקעגנָא רעווש רעדָא ןעגנַאגעג

 ַא יו .טקנוֿפ טעברַאעג .ןעמוקעגייב ןוא טפמעקַאב רעיודסיוא

 םַײב גנַאל ןהעש ןענַאטשעג ,טייקעצ טרָאװ ןדעי .ירעליש

 ןטעברַא ;טרילָארטנָאק טביזעג ןופ קורזסױא ןדעי ןוא לגיּפש

 יד ןעניפעגסיוא ,לָאר רעד ןופ טַײז רעכעלרעסיוא רעד רעביא

 סרעגניז ןיא
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 ַא וא ,עטשרע יד .ןופ ןייז .קידנעטש -
 ןביילברַאפ גנַאל ,גנַאל ןלעוו עכלעוו ,ןרוגיפ ןּפַאש וצ ןעגנולעג

 ַא ןעוועג זיא רעטניוו :עינַארֿפ -
 ,טקיטיינעג סָאװ ןיא רעצעמע רָאנ ךיז טָאה .רבח רענעבעג -

 .דנַאב םישודק -/ ?/ }

 רעד וצ גנודיילק עטסקיסַאּפ עמַאס

 וצ בָארעדרַאג .ןיא  ןליפש .טפרַאד

 -ַאב טָאה יז עכלעוו .לָאר
 יז טגעלפ ךיז ןרימירג

 ריא זיא סעלַא םעד קנַאד

 | .םלוע-רעטַאעט םייב; ןורכז ןיא

 -רעביא ןַא ןוא שטנעמ רעטוג

 -טנַא ףליה עקיטפרעדַאבטױנ יד הקיתשב קידנעטש יז טגעלפ |
 ןַא ןעוועג זיא 8 סַאג-סָארבָארטסָא ףױא זױה ריא .ןגָארטנגעק

 ןרָאיטקַא טרָאד ךיז ןגעלפ ןטנווָא עיירפ ןיא דעי רַאפ זיוה ןּפָא

 -גנַאעג ךיױא לָאמַא ,ליּפש ָאטָאל ,ןסעומש ,ןביילקנעמַאזצ -

 טקעדעג ןעוועג שיט רעד קידנעטש זיא ייברעד .,ןכַאמ ןבָארּפ

 .םױרַא טינ קירעגנוה בוטשש ריא ןופ לָאמנייק זיא רענייק ןוא

 יז ןעמעוו רַאפ החפששמ רענעגייא ריא ןגעוו קידנדער טינ ןױש

 ןטצעל םעד ןופ יי טימ ךיז טגעלפ יז .טוועג עמַאמ ַא יו זיא

 ירַאפ וצ ןרעטלע עריא ידכ ,עשרַאוו ןופ ךיז וצ טָאה יז .קייט

 רעטסעוװש ערעגניי ריא ענליוו ןייק טכַארבעגּפָארַא ,ןרעטכייל

 ַא סנַאמ ריא רַאּפ טכַאמעג הנותח ןוא טעוועדָאהעגסיוא ,עלהחד

 טָאה ,ןרָאבעג עלעדיימ ַא טָאה רעטסעווש ריא ןעו .רעדורב

 טָאד .טייקכעלטרעצ ןוא עביל טימ טעּױװעדָאהעג עינַארּפ ריא

 רעד וצ יו רעמ ריא וצ ןדנובעגוצ ןעוועג עקַאט זיא דניק

 ,ןקירטוש ךעלעקעז ,ןעיינ ךעלעדיילק דניק ןרַאפ טגעלפ יז .ןעמַאמ

 עצנַאג ריא טָאה עינַארפ עזָאלרעדניק יד .ןעמעק ןוא סע ןשַאװ

 ןעלעשַאב סרעטסעווש ריא ףיוא ןגָארטעגרעביא עביל-רעטומ

 ןרָאפעגרעבירַא ןענייז ןַאמ ןטימ רעטסעווש ריא ןעוו ,רעטעפש
 -ָארּפ ,טלעג רעלוגער טקישעג ןיהַא עינַארפ טָאה ,עשרַאװ ןייק
 ."ייז רַאפ ןוא דניק ןרַאּפ םידגב ןוא ןטקוד

 .ש טביירש ,ףוס ןשיגַארט ריא ןוא ןרָאי עטצעל עריא ןגעוו
 - 0 ;רעכַאילּב
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 "טימ ַא רעטניוו זיא ,1940 עטילד ענליוו ןופ טייצ רעד ןיא

 -טנַא ןטימ .יטַאקימערי רעטַאעט טסנוק-ןיילק (רענליוװ ןופ דילג

 רענעעזעגנָא ןַא יז טרעװ רעטַאעט-הכולמ רענליוו ןופ ןייטש

 "הכולמ ןיא ןדירפוצ קרַאטש .ויטקעלָאק םעד ןופ דילגטימ

 ןיא יז יװ טקרעמַאב .טינ טָאה יז .ןעוועג טינ יז זיא רעטַאעט

 טינ רעמ ריא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןרָאװעג רעטלע ןרָאי יד רַאפ

 ןַא ,טניימעג יז טָאה ,ןליפש וצ ןלָאר עגנוי ןייק ןבעג טלָאוועג

 ערעגניי ןסקַאועגרעטנוא ןענייז םעד ץוח .ריא טרינַאקיש ןעמ

 .םיױא טייקכעלצונ רעייז רַאפ טָאה גנוריפנָא יד עכלעוו ,םירבח | '

 .'200,000י סמכי

 ,.טצעז}

 .עליּפשױש םירבח ערעטלע יד טימ טלַאהעג ןיא טכיײלגעג

 עקיניא ןפַאש וצ ןזיווַאב רעטַאעט סעד ןיא ךיוא יז טָאה ךָאד

 רעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה סרעדנוזַאב .ןטלַאטשעג עטוג

 רעטצעל רעד ןיא ןוא ,יסילויי סלעינַאד ןיא יעקרתסאי עמַאמ

 -ילע םולש ןיא יינעמ-יטעי ןיא רעטַאעט-הכולמ ןופ גנוריפפיוא

 ַא טָאהעג ןרָאי ךס ַא טָאה יז יויזזַא ,גייק ךיז ןוא ןבעל טוגַא

 טָאה יז סָאװ ,טלעג טָאד יז טָאה ,טפרַאדעג .טינ ןגרָאז לָאמ |

 יז .טקישעג החפשעמ רעמערָא ריא רַאפ ,טנידרַאפ רעטַאעט ןיא
 יד ןעוו ןייז וצ קיעפדנַאטשרעדװ ידכ ,ןעוועג זָאלגרָאז וצ זיא
 ןופ געט עטשרע יד ןיא .טקורעגנָא ךיז ןבָאה געט עטכעלש
 -עגניירַא הסיפת ןיא ןוא ןטלַאהרַאּפ ןַאמ ריא ןעמ טָאה ָאטעג

 ןעמעוו ֹוצ טַאהעג טינ ,םַאזנייא ןוא טנלע ןבילבעג זיא יז
 ,ןטלַאהַאב ןרעמיצ עטסופ יד ןיא ךיז יז טָאה ,ןעילוטוצוצ ךיז

 ( יי
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 .ןופ א גוב יסקעל

 ךָאד ..3 ןטילעמרַאק ףױא ָאטעג ןיא טניװועג :ךיז טקיטשעג
 ךעלדיילק ןעיינ טצעזעג ךיז טונימ רעקיור ַא ןיא רעבָא יז טָאה -

 ןענייז עכלעוו ,ןרָאיטקַא -םירבח עריא ןופ ךעלרעדניק יד רַאפ
 גָאט ןלעה ןייא ןיא .ןעמוקעג ענעסירעגּפָא ןוא עליוה ָאטעג ןיא
 ןיא ןײגסױרַא טניירפ עשירַא עריא וצ טעוו יז ,ןסָאלשַאב יז טָאה
 טַאהעג טינ טָאה יז לייוו ,ןעוועג עזָאלטכעד ַא ךָאד יז זיא ָאטעג-

 ןַאמ ריא .לריּפַאּפ רעדנַא זיא סע ןכלעוו רעדָא ןייש םוש ןייק -
 עשירַא ליפ ױזַא לָאמַא טַאהעג רעױט טייז רענעי ןופ ךָאד טָאה
 סעּפָאּפ ענווַאלסָאװַארּפ ;ןעגנודניברַאּפ עכעלטפעושעג ןוא טניירפ
 טסעג עטפָא בוטש ןיא יײז ייב ןענייז םיזלג עשילַיוטַאק ןוא
 טָאה יז עכלעוו ,ןרָאטַאקָאלבוס עכעלטסירק עריא טנייה .ןעוועג
 .טטוג ןוא בָאה ןצנַאג ןטימ ןזָאלעגרעביא .םייה רענעגייא ריא ןיא
 ןיא ןַאמ ריא יז טעו רשפאי .י?ןרעוו רעטכייל ריא טעוװ רשפאי-
 .י?ןפלעהסורַא ןענָאק סעפע טימ היספת

 רעױט-ָאטעג ןכרוד גָאטרַאפ ןעיורג ַא ןיא יז טָאה רבח ַא
 ריא ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ריא ןוא טריפעגסיורַא
 -סיוא ןַא טָאה יז ןעמעוו ,טסניד ַא ,ָאקנַאמ טסניד רענעגייא

 ןיא ךיז ייב רעמיצ ַא ןוא טכַאמעג הנותח ,טכַאמעג רעיטש -
 ןוא ןלָאצ וצ סָאװ טימ טַאהעג טָאה יז ןמז-לכ .ןבעגעגּפָא בוטש
 -ייא ריא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ריא ןעמ טָאה ,ןבעגוצקעווַא ןכַאז
 ירא וליִפֲַא רעטעּפע .םעדיוב ןפיוא טָאטש ןיא גנוניווו רענעג-

 טינ ןיוש זיאיס ןעוו רעבָא ,טָאטשרָאפ ַא ןיא ץעגרע .טריפעגרעב - |
 ןזָאלעגרעביא ריא ןעמ טָאה ,ריא ייב ןעמענ וצ טָאװ רעמ ןעוֹועג
 ריא ןבױהעגנָא ךיז (בָאה) טָאה ןַאד ןוא .טָארַאב סטָאג ףױא
 .ןליּפעטסַאגי עקירעיורט ,עטצעל

 םינ ןטרָאד רעבָא ריא טָאה ןעמ .ענעמשָא ןייק קעװַא זיא יז
 יז ךַאפ ןדיי עקיטרָאד יד טגיילעגרָאפ טָאה יז .ןזָאלעגניירַא
 ןלָאז סָאװ ,ןעגנוטלַאטשנַארַאּפ ,ןעגניז ,ןמרעצנַאק ןריזינַאגרָא וצ
 -פרעדַאבטױנ יד רַאפ ףליה עלעירעטַאמ לסיב ַא ןעגנערבניירַא
 ןעמַאװצ ךיז יז טָאה ,ןפלָאהעג טינ טָאה ץלַא סָאד רעבָא ,עקיט
 ןעמ טָאה ןטרַאד רעבָא ,ַאשלָא ןייק טזָאלעג ןדיי 18 ךָאנ טימ
 געוו ןפיוא .ןרָאפעגקירוצ יז ןענייז .ןזָאלעגנײרַא טינ ךיוא ייז
 רעבָא ,ענעמשַא ןייק טכַארבעגקירוצ ןוא ןטלַאהרַאפ ייז ןעמ טָאה
 .םלוע-תיב ןשידיי רענעמשָא ןפיוא רָאנ ,לטעטש ןיא טינ ןױש

 יד ןעזרעד ,ףוס ריא טליפרעד טָאה רעטניו ַאינַארפ ןעוו

 טיילעגנוי עשידיי ךרוד םירבק עטנפעעצ ןוא ךיז ןגעק ןסקיב
 ןעמ ןטעב ןעמונעג רעקינייפ עריא ייב ךיז יז טָאה ,ענעבָארגעג
 טנעה יד רַאּפ .ןבעל ,טלָאװעג יז טָאה ןבעל .ןסיש טינ ריא לָאז
 ןלַאּפעג תושלח ןיא ןוא ייז רַאפ טינקעג ,טּפַאכעג ייז יז טָאה
 טינ ריא ןבָאה יז .טרעהרעז טעבעג ריא ןבָאה ןפרואווסיוא יד
 רבק ןיא עטשלחעג ַא ריא ייז ןבָאה טייהרעקידעבעל .ןסָאשעג
 -רַאפ ןוא ןפרָאװעגנירַא ןדיי ענעסָאשרעד עקירביא יד ןשיווצ
 ר ."ןטָאש

 /  +טביירש יקסניגרעשטַאק .ש
 ריא טימ .רעטַאעט ןשידיי ןיא סעטירטקַא עטסעכ יד ןופ;

 תוגירה רענליוו יד ןופ ןּפָאלטנַא (יקסנופ רחוס-ץלָאה רעד) ןַאמ
 ייופ-שיסור-סייוו יד .(ענליוו ןופ רעטעמָאליק 40) ענעמשָא ןיא
 טלעטשעגסיוא טָאה טנגעג רענעי ןיא ייצילָאּפ עשיטסישַאפ עשיל
 -טנַא עלַא ןעמונעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רעטיה ןגעוו יד ףױא
 -ןיײרַא יז וצ זיא רעטניוו ךיוא .תוטיחש רענליוו יד ןופ ענעּפָאל
 ייצילָאּפ יד ןדִיי רענליוו עפורג ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןלַאפעג
 -תיב ןשידיי ןפיוא טריפעגקעווַא ,טריטסערַא ךיילג יי טָאה
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 רעט ַאע ט ןשידיי
 טו 1

 ,ןגָאלשעג ,םלוע
 .1941 רעבָאטקָא:

 ןסָאשעגסױא ןוא ץלַא יז 'ייב ןעמונעגוצ

 224 .ו ,1947 ,קרָאי ויִג ,עגליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאּפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,175 .ז ,יײװצ דנַאב ,173 .ז-
 ,30'26 .זז ,2 ,קרָאי וינ , "רעגייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש

 בקעי ,םיובנעסינ

 |סיצַאג יד ךרוד טכַארבעגמוא -- 1894 .בעג}

 -בול ,ַאילָאװיָאקסנָאק ןיא 1894 ןריובעג

 -ידיסח עמערָא ייב ,ןלױּפ ,טנגעג רעניל

 ןוא רעטָאפ םייב טנרעלעג .ןרעטלע עש

 -ָאפ ןייז בילוצ .שרדמה תיב ןיא רעטעּפש

 ךיז ,יורפ רעטייוצ ַא טימ הָנּותח סרעט

 רע ואוו ,עשרַאװ ןייק טזָאלעג גנוי רעייז

 ,דַאלקס-ןוטיט ַא ןיא לגניייקיש ַא טרעוו

 טעברַא הסיפת רעלענש ןייז קנַאד ַא ןוא

 .רחוס םענעעזעגנָא ןַא וצ ףױרַא ךיז רע

 ,גנודליבטסבלעז וצ ךיז רע טפרַאװ ָאד
 ןטימ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ קרַאטש ךיז טריסערעטניא

 -רַא ןטעדנירגעג סָאװ:רָאנ םעד טימ סרעדנוזַאב ,רעטַאעט ןשידיי

 ."עלעקגיוו שיטסיט

 :וָאקרוט סַאנָאי רעכעלריפסיוא טביירש םעד ןגעוו

 ןטשערע ןרָאפ ןמיובנעסינ בקעי טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא,

 רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעמוקניירַא געלפיכ ... .גירק-טלעוו

 -ַאב ךיוא טרָאד בָאה ... ןוא סַאג ענלעשזד ףיוא עינרַאצעביק

 עשידיי יד טימ טיילעגתי עטדײלקעגיגנַאל עלַא יד טרעדנואוו

 -עטילי עצרַאוװע ,עסיורג יד טימ ןוא פעק יד ףיוא ךעלעטיה

 ןקיזָאד םעד ןופ ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ױטַאוַארק עשירַאר

 -ַאק ,ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו ,רעדָא ,עטדיילקעג-גנַאל זיירק

 עקידנטײדַאב ץנַאג ַא טליישעגסיוא עקַאט ךיז טָאה ,ןדיי-עטָאּפ

 ןעוועג ךיוא זיא יי ןשיווצ .סרעליפששיווע ןוא סרעביירוש עּפורג

 "נא לסיבַא ןוא ערעגָאמ ,רעניילק ,רעקידוועעזנָא קיניױװרעד ?

 טָאה רענייק ןכלעוו ףױא םיובנעסינ בקעי רעקידנעפנָאפרעט

 ."טגיילעג טשינ טכַא ןקירביא ןייק

 ּמָארַא .נ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיױא םייב
 ,ווָארוק לטעטש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא דמעמ ןלעירעטַאמ ןייז ןופ

 -טנַא ןוא גנודנירג רעד ךיז טעמדיו רע ואוו ,טנגעג רענילבול

 טימ ןעמַאװצ ,ןוא ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןופ גנולקיוו

 ןשידיי ַא טרָאד רע טעדנירג ,טיילעגנוי עטנעגילעטניא עקינייא ךָאנ

 ,לַאנרושז ַא סױרַא טיג ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ַא  ,ןיירַאפ-רוטלוק

 ,זיירק ןשיטַאמַארד ַא טעדנירג ןוא קעטָאילביב עסיורג ַא טפַאש
 -כעט ןוא רעסישזער ,רָאטקעריד סלַא וויטקַא זיא רע ןכלעוו ןיא

 ןגעו רָאטקעל סלַא סױרַא ךיא רע טערט ָאד .רעטייל רעשינ

 טָאה ווָארוק ןיא טייקיטעט-רוטלוק יד .ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט ןשידיי

 .ךעלטעטש עקימורַא יד ףיוא העּפשה ַא ךיוא

 -יײשרַאפ ייב טװאורּפעג ךיז .נ טָאה ,ןילבול ןיא ןעמוקעג 6

 -ילבול' ןיא שזַאטרָאּפער ַא טימ טריטויבעד רע זיב ,תוסנרּפ ענעד

 וצ טייצ ןופ ןבירשעג טרָאד רע טָאה ךָאנרעד ,'טָאלבגָאט רענ

 ןכָאנ ןוא .עיצקַאדער ןיא ןטָארטעגנײרַא רעטעּפש זיא ןוא טייצ

 "נָא יד ןעמונעגרעביא ,יקצינּפוטס .י .ש רָאטקַאדער ןופ ןרָאפּפָא

 .עיצקַאדער ןופ גנוריפ
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 :םעד ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי =
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקעגנָא 1917 ףוס ןיב ךיא ןעוו

 ןַא רָאג ךיז רַאפ ןעזרעד ,ןעניױטש ןיימ וצ ,ךיא בָאה ,ןילבול

 -עגיגנַאל ,ןטסיירד:טשינ לָאמַא םעד ןופ .ןמיובנעסינ ןרעדנַא
 זיא רע .ןעועג טשינ רכז ןייק ןיוש זיא ןמיובנעסינ ןטדיילק

 טימ טצענערגעג ךיז לָאמלייט טָאה סָאװ ,טסיירד ליפוצ ןרָאוועג :

 טשינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,רָאי רָאּפ יד ןופ ךשמ ןיא .הפצוח

 ,ןליטש םעד ןופ .עיצולָאוװע ןָא םיא ייב ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןעזעג

 -טסבלעז ,רעקידוועדערַאב ַא ןרָאװעג זיא ,ןַאמנגנול םענעדײשַאב

 טנָאזירָאה ןטיירב ַא טימ שטנעמ רעטסואווַאבליצ ןוא רערעכיז

 רעדיוו םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ןיב ךיא ןעוו .םענַאב-טלעוו ןוא
 -יא ןעוועג םיובנעסינ עלעקנַאי ןיוש זיא ,ןילבול ןייק ןעמוקעג

 ,יטַאלבגָאט רענילבולי םנופ רעטעברַאטימ-טפיוה יד ןופ רענ
 -בופ ןטנַאקַאב םנופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןעני (ערעד זיא סָאװ :

 רָאג טמיובנעשינ ןופ טָאה יקצינפוטס .יקצינפוטס .י .ש טסיציל

 עסיױרג ַא טגָאזעגסיורָאפ םיא טָאה רע ןוא ןטלַאהעג קרַאטש-

 רעטסנרע ןַא ןייז וצ ןזיױועגסױרַא ךיז טָאה םיובנעסינ .טפנוקוצ

 -בוּפ ענייז .שוח ןשיטילָאּפ ןטלקי ווטנַא-טוג ַא טימ טסילַאנרושז

 זיא רע -- קיניזפרַאש ןעוועג ןעניז ןעלקיטרַא . עטטיטסיציל

 -ירָא ןוא טנַאסערעטניא דימת ןוא -- םכח רעסיורג ַא ןעוועג

 םנופ רעקיטירק-רעטַאעט רעד ןרָאװעג ךיוא זיא| רע .לעניג

 ןפוא ןטימ ןוא םעיזנעצער ענייז טימ .יטַאלבגָאט רענילבולי

 ;טרָאװ ןייא טימ .טנכערעג קרַאטש ךיז ןעמ טָאה ןריקיטירק ןופ

 ָאט ַא ,טייקכעלנעזרעפ ַא ןרָאװעג זיא םיובנעסינ עלעקנַאי

 ַאלעב ,יורפ ןייז ייב טנרעלעג ,תמא ,רע טָאה ךס ַא .רעבעג

 -עג ןוא ןירעריפ-רעטעברַא רענילבול עטנַאקַאב ַא -- ַאריּפש
 טזָאלרַאּפ טָאה יקצינּפוטס .י 'ש ןעוו .ןבירט ירעכעלטפַאשלעז

 טיובנעסינ עלעקנַאי זיא ,עשרַאוו ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןילבול

 רענילבולי םנופ רָאטקַאדער-טּפיוה ןרַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב

 רעניױש ַא ףיױא טלעטשעגקעװַא טָאה רע ןכלעוו ,יטַאלבגָאט

 -נעסינ .י טימ טרפב ןוא ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד טימ .הגרדמ

 -ָאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאּפ ףיוא ןעלקיטרַא סמיוב

 ןיא רָאנ טשינ טנכערעג קרַאטש ךיז ןעמ טָאה ,סעמעט עשיטיל

 ןענייז ןעלקיטרַא ענייז ןופ ךס ַא .עשרַאװ ןיא ךיוא רָאנ ,ןילבול

 עסערפ רעוועשרַאוו רעכעלגעט רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 ."טעטש ערעדִנַא ןיא ךיוא ןוא

 רעוויטקַא ןייז רעסיוא .נ טָאה ,רעביא טיג גרעבנייש המלש יו

 "יטסניא-טסנוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ ןיא טעברַאטימ

 -מַאזקרעמפיוא עוויסנעטניא ןַא ןזיועגסױרַא ,ןילבול .ןיא סעיִצְוט

 ןבירשעג טפָא טָאה רע ןכלעוו ןגעוו רעטַאעט ןשידיי םוצ טייק

 ןייז .סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא גנוטייצ ןייז ןיא !רעצרַאװש ַא' פא

  .רעלטסניק עשידיי ןופ םייה יד ןעוועג זיא ןילבול ןיא בוטש

 :רעכעלריפסיוא ּפָא םעד ןגעוו ךיז טלעטש ווָאקרוט סַאנָאי

 סָאװ ,ָאריּפש ַאלעב יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ,טָאה םיובנעסינ; :

 -דימרעדמוא ןַא טריפעג ,קיטירק-רעטַאעט ןבירשעג ךיוא -טָאה-=

 רע .רעטַאעט ןשידיי םנופ תובישח יד ןבייה וצ ףמַאק ןכעל

 רַאפ ןטסידנַאגַאֿפָארּפ עסייה יד ןרָאװעג ןעניז יורפ ןייז ןוא

 -יפעיוזע עזעידיי ןופ טניירפ עסיורג .רעטַאעט שידיײ:רעסעב ַא

 ךעלטניירפטסַאג ןוא ןפָא ןעוועג דימת זױה רעייז זיא ,סרעל

 ןרָאי עטצעל יד ןיא .סעּפורט טרָאד עקידנרילָארטסַאג יד רַאפ

 טַאהעג טשינ ןילבול ןיוש טָאה המחלמ-טלעוו העטייווצ רעד רַאפ

 ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג זיא סָאד ,רעטַאעט שידיי קידנעטש ןייק
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 דנַאב םישודס

 יד ךצמ גנויצַאב רעקידרקפה ןוא טפַאשטריװ רעטכעלש . רעד

 ץלַא ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעריד-רעטַאעט עלַאקָאל רענילבול .
 םנופ רָאיטקַא ןשידיי ןוא םלוע ןשידיי םעד ןביירטרַאפ ֹוצ ידכ

 ָאריּפש ַאלעב יורפ ןייז ןוא םיובנעסינ בקעי .רעטַאעט ןקיטרָאד |
 רעזעינָארכ רעד ןגעק ףמַאק ץזָאלסימָארּפמָאק ַא טריפעג ןבָאה
 טיבעג-רעטַאעט רענילבול ןפיוא טסשרעהעג טָאה סָאװ ,תורקפה

 ערעסעב ַא זַא ןכעלגעמרעד ֹוצ ידכ ץלַא ןָאטעג ןבָאה ײז ןוא

 ןענָאק ךיז לָאז רַאטרעּפער ןטסנרע ןַא טימ עפורט עשידײ

 ןירעיטשרָאפ סלַא ,ָאריּפש ַאלעב .ןטלַאה ןטסגנעלמַא יו טרָאד -

 -סיוא ךיז טָאה יז ואוו ,טַארטָאטש רענילבול םניא ידנובי סנופ
 ַא ןעועג ,בגא ,זיא יז ןירעפמעק עקימַאלפ ַא יװ טנכייצעג
 ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ןזיווָאב ךיוא טָאה ,ןירענדער עקידנצנעלג
 -רעטַאעט עשידיי רַאפ ןעגנורעטכיילרַאּפ- רעיטש טָאטש רעד
 ."ןעגנולעטשרַאפ
 וצ טייהנגעלעג יד טָאהעג טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ,טלַאה ,ךעלנעזרעּפ טייצ עצרוק ַא ךיוא ןוא ךעלטפירש ייז ןענעק

 ןליוּפ ןיא רעביירש עשידיי עטלייצעג יד ןופ ןעוועג זיא .נגי

 "מוא םעד ןפירגַאב ןבָאה סָאװ ,טלעװ רעד רעביא רשפא ןוא

 -סקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ רעטַאעט ןשידיי ןופ טײטַאב ןרעייהעג

 טַאהעג א רע .ושל ןשידיי ןרַאפ טפיוהרעביא ןוא רוטלוק

 א עסעיפ ַא ןענַאטשרַאפ יונעג טָאה ,רעדעפ עפרַאש א רעיז

 -פיוא ריא וצ זיב עסעיּפ רענעבירשעג ַא ןופ עזאפראמַאטעמ יד

 םנופ עיגָאלָאכיסּפ יד טנעקעג טוג טָאה עני ב רעד ףיוא גנוריפ

 ןעגנערבוצסיױרַא ױזַא יו ןפירגַאב טָאה ,רעליפשיש ןשידיי

 -שיוש ןדעי ןוא עסעיפ רעדעי ןופ תונורסח יד ןיא תולעמ יד

 .טלעטשעגּפָא רעגנעל ךיז טָאה רע ןליפש סנעמעוו ףיוא ,רעליפ

 רעסעב ַא ןיא סערעטניא ןקידלַאװג ןייז ףיױא טקוקעג טשינ

 ןופ טײטַאב םעד ןעוועג לזלזמ טשינ רע טָאה ,רעטַאעט שעידיי

 -עג ןא רעטַאעט ןשידיי ןשירעלטסניק-טשינ םנופ ָאווינ םעד

 טשינ רעטַאעט ןשידיי םנופ גנורעסעברַאפ רעד רַאפ טפמעק

 ."רעטַאעט ןשידיי ןקידנריטסיזקע ןופ ןובשח ןפיוא

 סָאנָאי טביירש טיוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ס' :נ ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 -טיוא ןרַאּפ ץרוק םיובנעסינ בקעי טגָאזעג רימ טָאה סע ױװ
 טיירגעג ךיז רע טָאה ,גירק( טלעוו ןטייוצ) ןטצעל םנופ ךָארב
 ךיז טָאה רע יװ -- טרָאד םיא זיאיס לייוװ ,ןליוּפ ןזָאלרַאפ וצ
 ךיז טָאה רע ןבעל וצ גנע וצ ןעועג ןױש -- טקירדעגסױא
 רעדייל .םיבורק טַאהעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןבילקעג
 ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,ןָאט וצ ןזיװַאב טשינ ןיש סע רע טָאה
 ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ַאריּפש ַאלעב זיא ,ןילבול ןעמונרַאפ
 ןעמ ואוו ,עטריטסערַא-שיטילָאּפ רַאפ רעגַאל עיצַארטנעצנָאק
 .טיוט םוצ טקינייּפרַאפ יז טָאה

 רעטמַאַאב סלַא טעברַאעג ביײהנָא ןיא טָאה םיובנעסינ בקעי
 זַא ,םורג ַא םיא ןופ טַאהעג בָאה ךיא .הלהק רעשידיי רעד ןיא
 טרַאװרעד טשינ ךיז טָאה רע ...ןטייצ ערעסעב ףױא טּפָאה רע
 ןיא רעטשרע) רעכעלרעדיוש רעד רַאפ ךָאנ .ןטייצ ערעסעב ןייק
 -עגפיוא ןשטייד יד םיא ןבָאה ,ןילבול ןיא יעיצקַא-דייי (ןליופ
 ."ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןוא ףױה ןפיוא טריפעגסױרַא ,טכוז

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש
 1424 .וז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
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 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 .250-253 ,וז
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 ןופ ןָאקיסלעל

 אנינער ,רעקוצ

 | ןייטשצרַאזוש }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא --- 1899 יימ 10 .בעג}

 ,קסישזדָארג ןיא 1899 יימ 10 ןריובעג

 ןקעטש ַא ןופ רעציזַאב -- רעטָאפ ,ןלױּפ
 ַא ןיא טנרעלעג .לקירבַאפ-םריש ןוא

 -טלעו רעטשרע רעד תעב .לוש-סקלָאפ

 ןיא ןוא ,דנַאלסור ןייק קעוװא המחלמ

 עקטסירָאכ סלַא ןטָארטעגנײרַא ווָאקרַאכ

 .עפורט רעשידיי סיקסווָאּפיל ןיא

 -עגרעביא ,עיפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא

 "ןבעל רעשילאק סָאד , ןיא 1928 ןיא ןבעג

 רעד ןיא 1929 ןיא טקורדעגרעביא ןוא)

 | יז טלייצרעד ,("גנוטייצ-רעטַאעט,

 לָאמַא ךיא בָאה ,רָאי ןעצ קידנעייז טלָא ,טקַאפ ַא ךיז ןָאמרעדיכ

 יד טכַאנ רעד ףיוא זיב ירפרעד ןיא ןופ סייה רעד ןיא טנייױועג

 יִד ןײרַא רעטַאעט ןיא טעליב ַא ףױא ןבעג רימ לָאז עמַאמ

 ןיב ,ןבעג טלָאװעג טשינ טעליב ַא ףױא רעבָא רימ טָאה עמַאמ
 טזעינ ןוא ,רעטסעוצע רערעטלע רעד טימ ןפָאלעגטימ ןַאד ךיא
 ,ןזָאלנײרַא טלָאוװעג טשינ ךימ טָאהימ סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק
 עטשרע סָאד טניוװועגייב ןוא ןגָארקעגנײרַא ןַאד ךיז ךיא בָאה

 ןסור יד ןעוו ,1915 רָאי ןיא .יםילשורי ןברוחי עסעיפ יד לָאמ
 קעּװַא רימ ןענייז ,קסישזדָארג ןופ טגָאיעגסױרַא זדנוא ןבָאה
 טחמעג רימ ןבָאה ווָאקרַאכ ןייק קידנעמוק ןוא ,דנַאלסור ךָאנ

 ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .עזָאלמייה יו ןבעל

 ןַא טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה קילעפוצ .רעגנוה ןטילעג ןוא

 -יעפ-עניב עסיוועג רימ ןיא טנעקרענָא טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא
 3 טָאה ,ל?דיימ קירָאי-ןצכעז ןייש ַא טלָאמעד קידנעייז ןוא ,ןטייק

 .רעטַאעט ןששידיי רעווָאקרַאכ ןופ רָאכ ןיא טרישזַאגנַא ךימ ןעמ
 ןייז טניימעג רָאנ רעבָא טָאה רָאיטקַא רעשידיי רעקיזָאד רעד
 יּפסַא ענייז ןעמוקכָאנ קידנלעוו טשינ ,ךיא ןוא ,ןצונ םענעגייא
 דקַאב טשינ לָאז ךיא זַא ,טגרָאזעג ןיוש ךיז רע טָאה ,םעיצַאר
 ךיא בָאה ױזַא ןריסנַאװַא ןענַאק טשינ ןוא לָאר םוש ןייק ןעמ
 ןרָאּפעגמיהַא קירוצ ןיב ךיא ןעוו ,1918 זיב טעשטומעגּפָא ךימ
 ." יעקטסיטרַאי סיוא ןרָאוװעג ןוא קסיזדַארג ןייק

 יץניוָארּפ ַא ןיא טריטויבעד .צ טָאה ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןוֿפ לדַײמ יד' עטערעּפָא סרָאש ןיא 'ןירענַאקירעמַא' סלַא עּפורט

 ןוא ווָאנישמַא לטעטש ןיא ן"ןירענַאקירעמַא יד ,| 'טסעװ רעד

 .ךעלטעטש ענעדײשרַאֿפ רעביא עּפורט רעד טימ טרעדנַאװעגמורַא

 ןטימ ךיז טנעקַאב יז ואוו ,(עיצילַאג) עשייר ןיא ןעמוקעגנָא --- 0

 טליּפש ,עּפורט ןייז ןיא ןירַא טערט ,טסילַאבמיצ לרַאק רָאיטקַא

 ןוא ,הנותח םיא טימ טָאה ,ןיטערבוס סלַא םַאדַאר ןיא םישדח 6

 ןוא עשילױוּפ ,עשרַאװ ןיא 'רַאטס' סלַא ,יז טליּפש ןָא טלָאמעד ןוֿפ

 -ַאעט ןָאיליװַאּפ רענָאדנָאל ןיא טרילָארטסַאג ,ץניװָארּפ רענַאיצילַאג

 .ןַאמ ריא סָאװ ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טימ טכַאמ ןוא ,רעט

 טירש עטשרע עריא יז טרעדליש עיֿפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא

 טָאה יז סָאװ ,ןבעל עשימָאנָאקע ערעווש סָאד ןוא עסירעטקַא סלַא

 ' | | :טכַאמעגטימ

 ,קסיזדָארג ךָאנ עּפורט עשידיי א ןרָאּפ וצ טמוק לָאמַא טימג
 ןשידיי רעווָאקרַאכ ןוֿפ עיצַאמיטיגעל ַא ךיז ייב קידנבָאה ,ךיא ןוא
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 רעט ַאע ט ןשירדיי

 עגָארֿפ רעיז ףױא ןעגנַאגעגֿפױרַא ייז וצ ךיא ןיב ,רעטַאעט
 "טנעעג ךיא בָאה ,|טליּפש יז ןכלעוו אולּפמַא םעד | ןיב ךיא סָאװ
 טסואוועג טשינ בָאהיכ סָאװ ,םעד ץָארט ,ףיטערבוס ַאי טרעפ
 זַא ,טדערעגוצ ךימ ןבָאה ייז ןיטערבוס סנױזַא זיא סָאד סָאװ
 בָאה םיצורית ענעדיישרַאפ טימ רעבָא ,ןליּפשטימ ייז טימ לָאזיכ

 ךָאנ ןרָאפעגקעוװַא זיא עפורט יד .טײרדעגסױרַא ןופרעד ךיז ךיא :

 -עמַא ידי ןרידוטשוצנייא ןבױהנָא רימ טימ ייז ןבָאה ,ווָאנישמַא
 ןיא עסעיפ עטשרע .יד ןעוועג זיא סָאד .רוש ןופ יירענַאקיר
 בָאה ךיא .|עסירעטקַא סלַא) ןטָארטעגפיוא ןיב ךיא רעכלעוו .

 בָאהיב .זַא ,טנעמַארעּפמעט ןדליוו ַאזַא טימ טליפשעג טלָאמעד
 -ביל רעייז ןרָאװעג ןיב ןוא סוקילבופ םייב ןעמונעגסיוא דלַאב
 -ורט רעד טימ ןרעדנַאװ ןבױהעגנָא ךיא בָאה .טלָאמעד טייז .גניל
 לסיב רָאּפש ַא ןוא ךעלטעטש ענעדיישרַאפ (רעביא) ןיא עפ
 ןפיוקרַאפ טחמעג טושפ ןבָאה רימ .טרעגנוהרעטנוא רימ ןבָאה
 ןקורט לקיטש ַא ףיוא ןבָאה וצ ידכ ןכַאז ערעזדנוא ןצעזרַאפ ןוא
 זיא טרָאד :עשייר-דָאנ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז 1920 ןיא .טיורב
 ןַאמ רעקיטצעי ןיימ ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיוא עּפורט רעד ןיא
 רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רעכלעוו ,טסילַאבמיצ
 ,ןטַײקיעפ עסיורג ץיזַאב ךיא זַא ,קידנעעז ,טסילַאבמיצ .רָאיטקַא
 -רַאּפ טימ ןּפעלשמורַא טשינ ךימ לָאז ךיא טדערעגוצ ךימ טָאה
 ,עשרַאּוו ךָאנ םיא טימ ןעמַאװצ ןרָאפ רָאנ ,ןךעלעפורט ענעדייש
 יו .צ טרעדליש ָאד| .עפורט א ןלעטשפיוא ןיילַא טעוו רע ואו
 ןטעליב ןַא ןוא קירעגנוה ןענַאב רעביא טפעלשעג ךיז טָאה יז.

 -נעמַאװצ טסילַאבמיצ טָאה עשרַאוו ןיא .|טכענ ןוא געט ירוצ
 רימ .ןָאביוא ןופ טלעטשעגסױרַא ךימ ןוא עּפורט ַא טלעטשעג
 םישדח .סקעז טליּפשעג ןבָאה רימ ואוו ,סָאזַאר ךָאנ קעװוַא ןענייז
 -עג .ןיוש ךיא בָאה ךָאנרעד .גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ דנַאנַאכָאנ

 ןעמוקַאב ךיא בָאה טצעי ,זירָאּפ.. ,ןָאדנָאל ,עשרַאו ןיא טליפש -
 בָאה ךיא רעבָא ,עניטנעגרַא ןוא ןעינעמור ןופ גנודַאלנייא ןַא -

 ןליוּפ ןיא ןייז ליװ ךיא ?ייױװ ,ןעמונעגנָא טשינ גנודַאלנייא יד

 ."עסַאמ עשידיי עטקַאּפמָאק ַאזַא ָאד זיאיס ואוװו

 | :וזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי !

 "יפינָאזרעּפ יד ןעוועג זיא רעקוצ ַאניגער לייו רָאנ טשינג

 "רעד -= לכ םדוק סָאד ןוא -- רָאנ ,רעטַאעטידנוש סםנופ עיצַאק

 םעד ןיא לּפַאטש ןטסכעה םעד טכיײירגרעד טָאה יז ?ייוו .רַאפ -
 ןיגיניק ידי ןעמָאנ ןטימ טניױרקעג יז ןעמ טָאה ,רעטַאעט ןימ!

 : : .ידנוש ןופ

 רָאנ טשינ רעלוּפָאּפ קידלַאוג ןעוועג זיא רעקוצ ַאניגער

 טליּפשעג טָאה ןעמ ואוו ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,ןליופ ןיא |

 ,םעד טימ רָאנ טשינ ןעוועג יז זיא רעלוּפָאּפ .רעטַאעט שידיי

 עכלעוו ,רעױשוצ ןסָאמ יד ייב ןעוועג טבילַאב יױזַא זיא יִז סָאװ ||

 -רעפער ןטליּפשעג ריא ךרוד םעד ןיא טבעלעגסיוא ךיז ןבָאה

 רעשידיי רעד ןופ סעקַאטַא עקידרדסכ יד בילוצ ךיוא רָאנ ,רַאוט }

 ןלייפ יד לייוו: ןוא ,לַאוטרעּפער-דנוש ןגעק ןלױּפ ןיא עסערפ'
 זיא יז ןעוו ?רעקוצ ַאניגעד ןגעק טדנעוועג ןעוועג ץפָא ןענייז

 -ידיי עקיטרָאד יד טָאה ,ענליוו ןייק ןליּפש-טסַאג ףיוא ןעמוקעג
 -רעביא טזומעג טָאה יז זַא ,ןעוועג םינפ-לבקמ ױזַא יז עסערפ עש

 לָאמנייא זײא סָאװ :ענליוו ןזָאלרַאפ ןוא:ןטירטפיוא עריא ןסייר

 -ער זיא ייברעד ןוא .טכַאמרַאפ ריא .רַאֹפ ןרָאוועג לָאמ עֶלַא רַאפ

 ַא ןָא טגָאמרַאפ ,טנעלַאט-עניב רעסױרג ַא ןעוועג רעקוצ ַאניג-/-
 ןוא טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ַא טַאהעג ,תוטׂשּפ ןוא ןח רועיש
 .רעטערב-עניב יד טנערברַאֿפ שממ ןעניישרעד ריא טימ טָאה-|
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 לָאמעלַא טשינ טָאה סָאוװ ,טקניטסניא ריא ןופ ןרָאװעג טריפעג

 .טשינ רָאט ןעמ סָאו ןוא געֶמ ןעמ סָאװ ןזיששרעטנוא טנָאקעג

 זיא סע ואוו ,גנוזיױונָא ןוא לָארטנָאק םוש ןָא ןעגנַאגעג זיא יז

 -עג זיא יז ןטערטרעבירַא טשינ רָאט ןעמ עכלעוו ,ץענערג ַא

 יז טָאה סָאװ ,טנעלַאט ןשיכיטס ריא ןופ ןרָאוועג טעוועריק

 ."טריפרַאפ עקַאט - סלייטנטסרעמ ןוא ,טריפעג

 טלייצרעד "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סָאנָאי

 זיא וא (שטנעמ רעוויטימירפ ַא ןעוועג זיא רעקוצ ַאניגעד.

 יַארט ריא ןוא .צ ןופ דָאירעּפ-רעטַאעט ןטצעל ןגעוו ךעלריפסיוא
 :ףוס ןשיג

 ,טכַארטעג רימ ךיא בָאה ָאטעג רעועשרַאו ןיא טשרע.

 ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טלָאוװ ,זיא יז יוִו ,חוכ אזַא ךעוו

 רעטנוא ןוא הביבס רעלערוטלוק ַא ןיא ,רעטַאעט ןרעסעב ַא ןיא

 -ליב לסיב ַא שטָאכ טָאהעג טלָאװ יז ןעוו ,ישזער רעקירעהעג ַא

 עזעידיי יד טלָאוװ ןצונ ַא רַאפ סָאװ ,ךוב שידיי ַא טנעיילעג ,גנוד

 -רַאה ַא ןעוועג זיא רעקוצ ַאניגער ףןבָאה ריא ןופ טנַאקעג עניב

 ,טיירב ַא טימ רבח רעטוג ַא ,שטנעמ רעקיטכירפיוא ,רעקיצ

 ןטשרע םוצ ןעזעג רעקוצ ַאניגער בָאה ךיא ןעוו .ץרַאה לדייא

 ,עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ,ןטערטפיוא ןבעל ןיימ ןיא לָאמ

 ַא ןיא יסַאלַאּפ -ידאלעמי רעוװעשרַאו ןיא עדַארטסע רעד ףיוא

 סָאד ;טפַאגרַאפ יו ןציז ןבילבעג ךיא ןיב ,דיל-סקלָאפ שידיי

 ןכלעוו ,טנעלַאט רעסיורג ַא ךָאד זיא סָאד !?רעקוצ ַאניגער זיא

 ןוא ,םַאר עקירעהעג ַא ריא ןבעג ,ןגעלפ טפרַאדעג טָאה ןעמ

 ?טַאהעג ריא ןופ ןעמ טלָאװ ןצונ לפיוו

 -ןַא טָאה ָאטעג רעוװעשרַאוו ןיא רעטַאעט-יָאדַארָאדלעי סָאד

 יטגיניקעגי טָאה יז ןוא ירַאטסי ריא סלַא רעקוצ ַאניגער טרישעזַאג

 ןקידהמחלמ-רַאפ ןצנַאג ריא טרָאד קידנליפש ,טייצ רָאי ַא רעביא

 .טסילַאבמיצ לרַאק ןַאמ ריא ןופ ישזער רעד רעטנוא רַאוטרעּפער

 -עג ןוא ָאטעג ןיא סעפַאק ייר ַא ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא יז

 יז יב :מרערָאפ ןוא טַאהעג ביל יז טָאה סָאו ,םלוע ריא טַאה

 יד ןעוו .טרָאװ שיטענגַאמ ַא ןעוועג ןעמָאנ סרעקוצ ַאניגער זיא

 עיזַאי .םליפ-עדנַאגַאֿפָארּפ רעייז ָאטעג ןיא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד

 םיא ןיא טזומעג רעקוצ ַאניגער ךיוא טָאה יעּפָאריײא-לטימ ןיא

 .ןטערטפיוא

 רעקוצ ַאניגער זיא ָאטעג רעוװעשרַאוװ ןיא יסעיצקַאי יד תעבי

 ןוא רימ טימ ןעמַאװצ ןעוועג טסילַאבמיצ לרַאק ןַאמ ריא טימ

 -עוװש ַא ןעוועג זיא סָאד .סָאג ענלימ ףיוא יּפָאשי ןיא יורפ ןיימ

 סרעקוצ ַאניגער !קערש טיוט ןוא ןעגנובעלרעביא ןופ טיײיצ ער

 ,טסילַאבמיצ לרַאק רעסישזער-ןטערעּפָא ןוא רָאיטקַא רעד ,ןַאמ

 רעטשרע רעד ךָאנ .רענעמ ,זדנוא טימ ןעמַאװצ טעברַאעג טָאה

 זיא סָאװ טױט ָסוצ רעֶדָא ןבעל םוצ ןריטרָאס) יעיצקעלעסי
 דָאלשַאב רעקוצ ַאניגער טָאה ,יּפָאשי ןיא זדנוא ייב ןעמוקעגרָאפ
 ,יפָאשי ןקידנגילנבענרעד ,ןטייווצ ַא ןיא רעבירַא טעוו יז זַא ,ןס
 ןייז טרָאד טעוו רשפא ןעז ןוא ,ןצלוש וצ טרעהֶעג טָאה סָאװ

 ייֵר ןבילברַאפ זיא טסילַאבמיצ לרַאק ..רערעכיז ןוא רעסעב
 | | ,זדנוא

 .יסִייהי רעייז ןרָאװעג ָאטעג ןיא זיא 1942 רעבונעטּפעס ףוס
 -ַאב ןיא קידנעמענ) יסעיצקַאי עסיױרג טריפעגכרוד טָאה ןעמ
 ןיא עיצקַא ןַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא גָאטימרַאּפ זַא ,טכַארט
 ןסָאלשַאב | יױרפ ןייז טימ ווָאקרוט טָאה ,ָאטעג רעסיווג רעד

 -קַא ַאזַא ןעמוקרַאפ ןאק גָאטימכָאנ זַא טבשח ןטיונ ,ןײגוצניהַא
 ,ןעגנַאגעגטימ ייז טימ זיא ןרָאיטקַא עפורג עניילק ַא .ייז ייב עיצ
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 דנַאב םישודד
 5 ימי ,ע.,ית,ת,,,,,עגעתתתת,תת,,,,ע,,,עשיא גע,

 -עגניירַא יז ןענייז געוו ןפיוא .טסילַאבמיצ ןַאמ טי.צ ייז ןשיווצ
 םוצ ןרָאװעג טריפעגקעווַא ןוא טנעה יד ןיא ןשטייז יד וצ ןלַאט
 -ערט ןייק ןרעמַאקדזַאג יד ןיא טרָאד ןופ ןוא ץַאלּפיגַאלשמוא

 ןעמוקעגקירוצ סנגרָאמוצ זיא רעקוצ- ַאניגער ןעװ .ןעקנילב
 ןפָארטעג טשינ ןוש יז טָאה ,יּפָאשי םעיינ ריא ןופ זדנוא וצ
 -עגמוא ךיז יז טָאה ענעגָאלשרעד ַא .טסילַאבמיצ ?רַאק ןַאמ ריא
 עג ַא ןיא.. .יּפָאשי ןיא ןצלוש וצ ,יםייהי רעיינ ריא ןיא טרעק
 ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ןוא ןעוועג טרָאד ןינ ךיא ןעוו ,גָאט ןסיוו
 -קַאי רעניילק ַא תעב זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,רעקוצ ַאניגער
 טרעדניוו ריאמ ןוא סגרעבליז דבכוי טימ ןעמַאזוצ ,יז זיא ,יעיצ
 ןיא ..ןרָאװעג ףעמונעגוצי ,עשירַאמ ,עלעדיימ ןיישרעדנואוו
 סַאג ענלימ רעד ףיוא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא םורַא געט סקעז
 טימ ,יורפ עקיצומש ,ענעסירעגּפָא ,עטרַאדעגסיוא ,עטלַא ןַא
 זדנוא ןופ רענייק .רָאה ּפָאק ןסיו ַא ןוא ןגיוא ענעשָאלעגסיוא
 .רעקוצ ַאניגער ןעוועג זיא סָאד .טנעקרעד טשינ יורפ יד טָאה
 -רעד זדנוא יז טָאה ןרערט טימ ךיז קידנסיגרַאּפ ,קידנצכולש
 -עג זיא יז ןעוו :עטכישעג עכעלרעדיוש עקידנגלַאפ יד טלייצ
 יב ,סַאג יקפילָאװָאנ ףיוא טאטשרַאװ-טעברַא ריא ייב ןסעז
 -עג טָאה יז ואוו ,גנולײטּפָא סטעמַאס ןיא ,יּפָאשי ןיא ןצלוש
 טייל ס.ס ןעמוקעגניירַא גנולצולּפ ןענייז ,ןייועדיינש ַא יו טעברַא

 רעקוצ ַאניגער טימ .סנירעטעברַא עלַא טרָאד ןופ ןעמונעגוצ ןוא

 -כעט טרעדניוו ריאמ ןוא סגרעבליז דבכוי ןעמַאזװצ ןעוועג זיא

 דַאזֹוצ ןוא טנַאה רעד רַאּפ ןעמונעג יז טָאה יז .עשירַאמ לרעט

 ןפיוא טרישרַאמסױרַא עפורגרעױרּפ רעצנַאג רעד טימ ןעמ

 -עגרעביא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעצנַאג רעד .יץַאלּפ"גַאלשמואי

 -עג רעסיורג רעד ןיא ןדיי רעטנזױט רעקילדנעצ טימ טלופ

 ןעוועג טרָאד זיא רעירפ) לָאטיּפש ןשידיי סענעזעוועג םנופ עדייב

 -עגניירַא זיאיס ואוו ,סַאג יקווַאטס ףיוא (לושטקלָאפ עשיליוּפ ַא

 טועינ זיא ,טרָאּפסנַארט-ןעיורפ רעטכַארבעג רעד ןרָאוװעג טּפוטש

 טבעלקעג ןבָאה ןשטנעמ .ןייטש וצ וליפא ץַאלּפ ןייק ןעוועג

 רעדָא ּפָארַא ןעניז ןופ ןענייז ןשטנעמ ליפ .ןרעדנַא םוצ רענייא

 רעשטייד ַא ןופ טױט קידנלַאפ ,ועטסנעפ יד ןופ ןעגנורּפשעג

 חיר ןכעלקערש ,ץומש םעד ןופ .ןפָארטעג ייז טָאה סָאו ,ליוק
 ןיק ןרעוו עגושמ טנָאקעג ןוש ןעמ טָׁשֹה ןײלַא טּפַאשגנע ןוא
 ןסע סעּפע ןגעוו .ןעמוקַאב וצ ןעוועג טשינ זיא רעסַאװ לסיב
 טָאה ןשינעפרעדַאב עשיגָאלָאיזיּפ יד .טדערעגּפָא ץוׂש ךָאד זיא
 -שעג ןעמ זיא ינק יד זיב זַא ױזַא ,ךיז רעטנוא טקידיילרעד ןעונ
 רעמ ןיוש טָאה רעצעמע ןעוו .ןהאוצ}| ןטנעמערקטקע ןיא ןענַאט
 ךיז רע טָאה ,טייקדימ ןופ טיפ יד ףיוא ןייטש טנָאקעג טשינ
 -רעדיוש םעד ןיא ןעקנוטעגנייא זדלַאה ןזיב ,ןצעזקעוַא טחמעג
 טירט טרעהרעד ךיז ןבָאה גָאט ןטירד ןפיוא ןעוו .לַאפּפָא ןכעל
 ערעייז ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעניווטיל ןוא רעניַארקוא ןופ
 יניוו ַאשירַאמ טימ ןעמַאזצ ,רעקוצ ַאניגער ךיז טָאה ,תונברק
 ערעדנַא ...ץומש ןרעטנוא ןטלַאהַאבטיוא ןוא ןקנוטעגנייא ,רעד
 רעבָא ןענייז יז .ליפשייב רעייז ןָאטעגכָאנ ךיוא ןבָאה ןעיורפ
 ..טיוט ןגיל ןבילבעג ןוא חיר ןכעלקערש ןופ ןרָאװעג טקיטשרעד
 ןעיורפ עלַא טעמכ טריפעגסױרַא טַאהעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו
 ךיז טריר סע יװ טקרעמַאב טנַאיצילַאּֿפ רעניַארקוא ןַא טָאה
 -עגסיוא רע טָאה ןסיש םוצ סקיב יד קידנלעטשנַא ןוא ,סעּפע
 טימ טָאהעג טָאה רעקוצ ַאניגער .יסיש ךיא רעדָא ,סױרַאי :ןפור
 -עגסיוא ךיז יז טָאה םעד קנַאד ַא וא טנַאילירב ןסױרג ַא ךיז
 ףױא ,סרעדניוו .יד ןופ רעטכָאט יד .טנעה סנילת ןופ טפיױק
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןפוא ןיאב רע טָאה ,גיוא ןַא ןפרָאוװעג טָאה רעניַא וקא ןַא ןכלעוו

 .לדיײמ עקיטכערּפ סָאד טריפעגקעווַא ןוא ץזָאלּפָא טלָאוװעג טשינ

 -ַאבסיוא געט רָאּפ ַא ךָאנ ,רעניַארקֹוא רעד טָאה רעקוצ ַאניגער

 -קירוצ טכַאנרַאפ ןסיוועג ַא ןיא ,יץַאלֿפ-גַאלשמואי ןפיוא ןטלַאה -

 ףױא זדתא וצ ןעמוקעגנָא זיא יז ןירַא ַאטעג ןיא טכַארבעג

 ,.בצמ ןכעלרעדיש ַא ןיא סַאג ענלימ רעד

 ןגָאלק ןוא ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רעקוצ ַאניגער

 -ןטסיטרַא ןופ דניק םעניײש-רעדנואוו םעד ןופ םוקמוא ןרעביא

 זיא סע ,דרָאמטסבלעז ןײגַאב טלָאװעג טָאה יז .רעדניוו לרָאּפ

 זיא -- טנייה טשינ ביױא זַא ןקױרַאב וצ ןעוועג ךעלגעמוא יז

 -םירבח יד .לרוג ןקיבלעז םעד ןלייט עלַא ךָאד רימ ןלעוו ,ןגרָאמ

 ןבָאה ,יּפָאשי סצלוש ןיא ןענופע} ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 ,ענלימ ףיוא ,זדנוא ייב .ןעמענוצרעביא קירוצ טרָאד יז ןסָאלשַאב

 ןייז רעמ טרָאטעג טשינ ןעירפ ןייק ןיוש ןבָאה

 "וצ קידנליוו טשינ קידנליוו ךיז טָאה ןעמ ןוא טייצ ַא קעוַא

 :רַאפ ךָאנ ןענייז סָאװ ,יד .עגַאל רענעפַאשעג רעד וצ טניווועג

 ַאניגער עמַאזנייא יד ןבעל רעטייו טחמעג ךָאד ןבָאה ,ןבילב

 םענעבילברַאפ סָאזניא םעד טימ טַאהעג הנותח טָאה רעקוצ

 רעד ייב ךָאנ זיא בילטָאג ַאנעלעה יורפ ןייז) גרעבמַאס קיזייא

 ןוא (עקנילבערט ןייק ןרָאוװעג טריפעגקעווַא יעיצקַאי רעטשרע

 ץֵלַא ןבָאה יז .טפנוקוצ רעד .ףיוא רענע2פ טכַאמעג ןעמַאזװצ

 רעבָא ןעוועג טרעשַאב טשינ .המחלמ יד ןבעלוצרעביא טּפָאהעג

 ןטיױוצ ריא טימ ןבעל ךעלקילג גנַאל ַא ןבָאה וצ רעקוצ ַאניגער

 ןתעב) ןרָאװעג טקישעגסױרַא דלַאב ןענייז יז .גרעבמַאס ןַאמ

 ,טָאטַאינָאּפ ןייק רעגַאל ןיא (ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא

 ,קענַאדיַאמ ןייק םוקמוא םוצ ןרָאועג טכַארבעג טרָאד ןופ ןוא

 -סיוא טרָאד טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט םניא ,1945 רעבמעווָאנ ןט5 סעד

 -יוי םוַארטש ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא ,ןדיי טנזיוט 18 ןסָאשעג-

 ןַאמ ריא טימ ןעמַאװצ ,רעקוצ ַאניגער טָאה ,ירעצלַאװו רענ

 -רעריטרַאמ ריא ןענופעג ,ןגעלָאק ערעדנַא ןוא ,גרעבמַאס קיזייא

 ."טיוט

 .טסילאבמיצ לראק ןופ .ע .מ

 ,שילַאק , ןעבעל רעשילאק סָאד , ,ענהיב רעד וצ געװ רעד --- רעקוצ ַאניגער
 ,1928 .טּפעס 4

 ."גנוטײצ-רעטַאעט , ,ןיטערבוס רעשידיי א ןופ ןרָאי-רעגנוה --- רעקוצ ַאניגער
 .1929 ,45 (12'11) ,עשרַאװ

 הכזמ זדנוא טָאה ןעמ ןכלעװ טימ רעטַאעט רעיינ רעד -- {|ןהכ ןושמש} .כ .ש
 ,1930 .טקָא 10 ,ענליװ ,'גָאט רעגליוו, ,ןעוועג

 17 ,טרָאד ,ענליװ ןיא ןָאזעס-רעטַאעט ןשידיי ןופ בױהנָא רעד -- קינײװ .נ .ה
 ,1930 .טקָא

 -בול , ,רעקוצ ַאניגער ןוא ?טַאװכ לקיציא , -- {םיובנעסינ .י| רעצרַאװש .א
 ,1930 .וָאנ 12 ,ןילבול ,/טַאלבגָאט רעניל

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,121*116 ,107 ,89 ,58 ,28 .וז

 ףסוי ,(ןערָא) ןייטשנערַא
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 27 ןיא ויא רע תעב ,רע טָאה ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי יו

 ןכעלטפַאשלעזעג ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעג 6

 .א עּפורט רעד ןיא ןעמונעגנירַא ,עקָארק ןיא רעטַאעט ןשידיי

 יו טנָאמרעד ווָאקרוט .לשימעשּפ ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו

 גנוריפפיוא רעטצעל רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .ָא זַא ,רעד

 ךיוא זיא רע ואוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא "גנויספרָאד , ןופ

 ,,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא
 ,151 ,88 .זז ,1 דנַאב ,1953 ,א'ב ,, ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאָי
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 ר עט ַאע ט ןשידיי

 {אביקע} לרַאק ,טסילַאבמיצ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 טסוגױא 15 .בעג}

 -עזרב ןיא 1891 טסוגױא 15 ןריובעג

 יד ןיהואו ,ןלױּפ ,שזדָאל ייב .,ןישז

 ןבָאה ,םירחוס-האובת עשידיסח ,ןרעטלע
 טנרעלעג .ןגָארטעגרעביא רעטעּפש ךייז

 רעשזמָאל ןיא רָאי 15 זיב ןוא רדח ןיא

 ברה בר רעשזדָאל םייב ךָאנרעד ,הבישי

 ַא ןיא ץוח-ידומל ןוא ,לעזיימ והילא
 ,לוש-סקלָאפ

 ,רעלדַא םעס ייב חילש ַא ןייז ןכרוד

 ןסילוק-רעטניה יד וצ טירטוצ ַא ןעמוקַאב

 -ַאעט ןיא טבילרַאפ ױזַא ןרָאװעג םעדכרוד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ןופ ןלוטש יד רעטניה ןטלַאהַאבסיוא טרָאד ךיז טגעלפ רע זַא ,רעט

 ןיא ןענבנג טגעלפ ,ןעגנולעטשרָאפ-טנוװָא יד זיב-גָאטימכָאנ יד

 -ָאיטקַא יד קידנריּפָאקכָאנ .רעטַאעט ןיא ןטעליב ףיוא טלעג בוטש

 "עגפיוא ייז טימ ןוא טיילעגניי עכעלטע ןעמונעגפיונוצ .צ טָאה ,ןר

 -ישי' סיקסװערַאטָאלָאז שזרעגז טָאטש רעקידתונכש רעד ןיא טריפ

 םיא טעז עדַאלעג רָאיטקַא רעד .לָאר-לטיט יד קידנליּפש ,'רוחב הב

 טליּפש רע ואוו ,עּפורט ןייז ןיא ןיירַא םיא טמענ ןוא ןליּפש קילעפוצ

 טסניד-רעטילימ בילוצ .ןשטיװָאקלַאיב טימ ךָאנרעד ,ןכָאװ עקיניײא
 1915 ןיא טשרע טיינַאב רעדיוו סע ןוא ןליּפש סָאד ןסירעגרעביא

 ךָאנרעד ןלױּפ רעביא ַאקסנימַאקי לחר רתסא טימ (םישדח יירד)

 רעֶלדַא סוילוי טימ יינרוט ַא ןיא םישדח עקינייא טקילײטַאב ךיז

 טימ ןריפנָא ןילַא ןביוהעגנָא רעטעּפש ןוא ,יקצָארעיס ןַאמרעה ןוא

 אניגער טימ הנותח ןייז טניז טּפיוהרעביא ,ןלױּפ רעביא סעּפורט

 .עקטסילָאר-טּפױה סלָא ריא טימ ,רעקוצ

 ןיא םישדח 9 טליּפשעג ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ךיוא טָאה .צ

 .ןייטשרוב ייב זירַאּפ ןיא םישדח 2 ןוא לַאטנעמולב ייב ןָאדנָאל

 םישדח 4 ןוא ,עיכעשט ןיא ןכָאװ 6 טליּפשעג ייז ןבָאה 1923 ןיא

 2 ןוא סערייא סָאנעוב ןיא םישדח 8 -- 1925 ןיא ,עינעמור ןיא

 םישדח 2 -- 1936 ןיא ןוא (ייווגורוא) ָאעדיװעטנָאמ ןיא םישדח

 -קירוצ ךיז ךָאנרעד ,(ליזַארב) לוַאּפ .טס ןוא ָאריינעשז עד ָאיר ןיא

 ענעגייא טימ טריפעגנָא רעדיוו טָאה רע ואוו ,ןלױּפ ןיא טרעקעג

 ,סעּפורט-םירבח ןוא

 ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ ,

 םנופ עיצַאדיווקיל עזיױונּפַאטע יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע;

 םניא .יּפָאשי ןייא ןיא ןטעברַא רימ.. .םוטנדיי רעוועשרַאוװ

 ןועב ,טריפורג ךיז טָאה סַאג ענלימ רעד ףױא יּפָאשי ןקיזָאד

 עשיטסיטרַא עשידיי עצנַאג יד טעמכ ,יעיצקַא רעטשרע רעד

 .עעשרַאו ןיא ןבילבעגרעביא טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,טלעוו

 -רעטַאעט רעד ואוו ,ןטַאטשרַאוו-לַאטעמ ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד

 .רעטלַאוורַאפ יּפָאשי ןעוועג זיא ןַאמפלעה דוד רעריפ-סטפעשעג

 -ַאקרַאּפ ,טַאטשרַאוו סייב ןענַאטשעג זיא ןדניקסיוו סקַאמ ןבענ

 לרַאק רָאיטקַא ןוא רעסישזער-ןטערעּפָא רעד ,לברַא יד טרעש

 -עוװע לָאמַא סָאװ ןרָאוועג זיא ָאטעג ןיא ענַאל יד .. .טסילַאבמיצ

 -נַא רעד ךָאנ סַאג עשידיי ןייא יטקנעוושעגּפָאי טרעוו סע .רער

 ןט27 םעד....סַאג ענלימ רעזדנוא ףיוא ךיוא טמוק ייר יד .רערעד

 ערעסערג ַא טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה 1942 רעבמעטּפעס

 -רַאפ יד ןיא ןעוועג זיא סָאד .ָאטעג ןסיױרג ןיא יגנוקינייר-ןדייי
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 דנ ַאב םישודסק

 ןלעוו גָאטימכָאני זַא ,ןעזוצסיורָאפ ןעוועג זיא סע .ןהעשיגָאטימ
 רעד ףױא זדנוא וצ ןעמוק ,ןשטייד יד ,טסעג ענעטעבעגמוא יד
 עלַא טכַאמעג םַאזקרעמפיא םעד ףױא בָאה ךיא .סַאג ענלימ
 וצ ןטָארעג יז בָאה ךיא ןוא סַאג ענלימ רעד ןופ םירבח עניימ
 ןקיבלעז םעד זיאיס ואוו ןײרַא ַאטעג ןסיורג ןיא רימ טימ ןייג |

 ,םירבח עקינייא .יעיֵצקַא ןַא ןעמוקעגרָאפ ןיוש ,גָאטימרַאפ ,גָאט
 -נַאד עלעקנַאי ,יאול דוד ,טסילַאבמיצ לרַאק ,ץרוק םהרבא יו
 טשעינ טָאהיס .ןײגמײהַא קיור ןיוש ןָאקימ זַא ,ןרעלקרעד רעקיצ
 -ַאבמיצ עקידלודעגמוא יד.. ןטרַאװ וצ רעגנעל ןיז םוש ןייק

 םורַא . .םײהַא קעװַא ןוא ץזָאלרַאפ זדנוא ןבָאה יאול ןוא טסיל |
 טרָא רעזדנוא ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב ךיוא רימ ןבָאה רעגייז ַא 7
 ןיק ןעזעג טשינ ןעמ טָאה געוו ןפיוא .םײהַא ןייג ךעלדנע ןוא
 רימ ןבָאה ףָאהנעמַאז ןוא ענלעשזד גָאר םייב .שטנעמ ןקידעבעל
 ןענַאטשעג זיאיס רעכלעוו ףיוא רופ עקידנראפייברַאפ ַא טְנגעֶגַאב
 ןירשעגּפָארַא רע טָאה ,ךימ קידנקרעמַאב .רעטנַאקַאב ַא סניימ

 ענלימ יד טריפ ןעמ ,טפױלטנַא ,ווָאקרוט עינַאפי :רופ רעד ןופ--
 תוברוח עטסנעַאנ יד וצ ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה ְךיִמ ױסַאג
 ןבָאה גנולצולּפ.. ןטלַאהַאב וצ טרָאד ךיז ידכ (6 ףָאהנעמַאז)
 רָאּפ ַא טרַאװעגּפָא ןבָאה רימ ,סָאש עכעלטע טרעהרעד ךיז -
 ןוא ּפָאק םעד טקורעגסױרַא קיטכיזרָאפ בָאה ךיא ןוא טונימ . .

 טרעווילגרַאפ יו ןיב ךיא .ןדיי עפורג ַא ןריפ טייל-.ס .ס ןעזרעה
 לייט .ַא ןוא ענלימ עצנַאג יד טריפעג ןעמ טָאה סָאד .ןרָאװעג--
 לרַאק ןעוועג ךיוא ןענייז עפורג רעד ןשיווצ... .סַאג עיּפילָאוָאנ ;!
 ךיז ןבָאה סָאװ ,יאול דוד .ץא רעקיצנַאד עלעקנַאי ,טסילַאבמיצ -

 ."םייהַא טלייאעג יױזַאי
 ..צ .מ
 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,89 ,90 ,119'117 .זז ,סנייא = |

 ן ביילנ ןָאעל ,שילאק
 .{סיצַאנ .יד ןופ ןברק -- 1882 רַאונַאי 1 .בעגָו

 ,גרעבמעל ןיא 1882 רַאונַאי 1 ןריובעג

 טנרעלעג ,םירחוס -- ןרעטלע .,עיצילַאג

 -עגניירַא 1898 ןיא .לוש-רעגריב ַא ןיא

 ןשידיי רעגרעבמעל ןופ רָאכ ןיא ןטָארט

 -עַּפש ןכָאװ ייווצ ןיוש רעבָא ,רעטַאעט

 -ָאר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגרעבירַא רעט !

 ָאד .עפורט סלַאטספלָאװ אנח ןיא טסיל

 ןיא קירוצ טמוק ןוא .,רָאי 4 רע טליּפש

 סלַא ןיוש רעטַאעט ןשידִיי .רעגרעבמעל

 - ,רעגניז-רעבָאהביל

 ןכָאנ ןוא ,טסניד:-רעטילימ םוצ ןעמונעג .ק טרעו 1903 ןיא

 עכלעוו ,עקטסירָאכ ַא טימ הנותח רע טָאה ,םייה ַא ןעמוקקירוצ

 טרישזַאגנַא ךָאנרעד טרעװ .ק .עסירעטקַא ןַא רעטעּפש ךיוא טרעוו

 ,טרָאד ןופ טרָאפ ןוא ,רעטַאעט ןיא ןַאמנייפ טנומגיז וצ ןָאדנָאל ןייק

 ןכָאנ .סערייא סָאנעוב ןיא רעטַאעט שידַײ ןליּפש ,עּפורט ַא טימ

 ואוו ,גרעבמעל ןייק קירוצ ךיז רע טרעק טייֵצ רָאי א טרָאד ןליּפש

 ןכלעוו ןיא ?רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא ןליּפש רדסכ טביילב רע

 .ןסעיּפ עסיוועג ךיוא טריסישזער רע

 זַא ,טלייצרעד תונורכז ענייז ןיא ןײטשדלַאג יליוו רָאיטקַא רעד = |

 גנולעטשרָאפ ַא טניווועגייב רע טָאה .,1917 רָאי ןיא טנוװָא ןַא ןיא

 -ָעג טָאה'מ .רעכלעוו תעב ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט סלעּפמיג : ןיא

 יו אב

3859, 

 ןיא , רָאי טרעדנוה ריפ רַאפ' עטערעּפָא סרעניײטַאל ןליּפש טפרַאד

 גנילביל רעד ,שילַאק ןליּפש טפרַאדַאב טָאה 'ץנירּפ םעד" רעכלעוו

 ןעװעג ןיוש זיא סע רעבָא ,םוקילבוּפ ןשידיי רעגרעבמעל ןופ
 טָאה'מ לייוו ,ןביוהעגנָא טשינ ךָאנ גנולעטשרָאפ יד טָאה'מ ןוא טעּפש -

 יד .באטשילַארענעג ןופ עיסימָאק עשירעטילימ ַא ףיוא טרַאװעג
 | יי יב :?הביס

 -סע ןיא עטיב ַא ןבעגעגנָא טָאה לעּפמיג רָאטקעריד רעדא/

 -שיוש-סגנַאזעג רעטשרע רעד זַא ,םוירעטסינימ-סגירק ןשיכיירט -
 -ןרקער} ןקירנייא דלַאב ףרַאד רעכלעוו ,שילַאק בייל רעליפי

 קיטױנ טגנידַאבמוא זיִא ,טסניד-רעטילימ םוצ {ןרעװ טריט

 גנוײרּפַאב ןייז רעבירעד טעב רע ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ

 יז זיא ךעלדנע .רעטַאעט סָאד ןכַאמרַאפ ןחמ וצ טשינ ידכ

 ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו קידנסיוו ןוא ,ןעמוקעג עיסימָאק

 -רָאּפ םענעפָא םייב ;שילַאק טרימַאלקַא רדסכ סלוע רעד טָאה

 ,ןעגנַאזעג ענייפ ענייז ןטימ ןיא ןוא סענעצס ןטימ ןיא . ,גנַאה -

 !סיב  ףפורעג רדסכ ןוא דיירפ יד טלבויעגסיוא סלוע רעד טָאה -

 טשינ וליפא ביילג ךיא .ײסיב !ָאװַארב !שילַאק רעודנוא ּושילַאק
 ןבָאה שארב ילַאמרעה םהעב לַארענעג םעד טיִמ ןריציּפָא יד יצ -

 -סיוא ןענייז ייז רעבָא ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ ןענַאטשרַאפ ךס ַא-

 טָאה ,ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד ןעוו ןוא ,ףוס םוצ זיב ןסעזעג

 ןשילַאק גנילביל רעייז ןפורעגסױרַא לָאמ עקילייצמוא םלוע רעד |
 זיב ןריציפָא יד טײלגַאב ןבָאה ןשילַאק רַאפ סעיצַאוָא יד ןוא :

 רעבירַא זיולב ןענייז סע .סַאג רעד ףױא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז -

 -ַאּפ ַא טזײוַאב ןוא עּפַאק ןיא שילַאק בייל טמוק ,געט עכעלטע

 טגָאז ריִּפַאּפ ןיא ןוא ,רעלדָא ןשיכיירטסע ןסיױרג ַא טימ ְךיִּפ

 -ןוא רעליפשיוש רעשידיי רעטמירַאב רעד ,שילַאק בייל זַא ,ךיז

 טגנידַאבמוא) ידעלרעבטנענואי סלַא טכַארטַאב טרעוו ,רעגניז

 ןופ טיירפעב טרעוו רע ןוא רעטַאעט עשידיי סָאז ריפ (קיטיינ

 | ."סערעטייוו  ףיוא זיב טסניד-רעטילימ
 ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ךיוא טנכייצרַאפ ווָאקרוט סַאנָאי

 ַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,.ק סָאװ ,לציּפש ַא "ןרעטש

 .לעּפמיג לימע רָאטקעריד ןייז וצ ןָאטעגּפָא טָאה ,רעלציוו רעסיורג

 ןייז טימ קיטייצכיילג ,טגעלפ .ק זַא ,ווָאקרוט טקרעמַאב ייברעד

 ןכַאז ענעדיישרַאפ טימ ןעלדנַאה ,עניב רעד ףיוא ןליּפש

 רעגרעבמעל ןיא ןליּפש ןייז תעב זַא ,טנכייצרַאפ ווָאקרוט טנומגיז

 עצנַאג ַא טנעקרעד' :טרָאד רע טָאה ,ןלעּפמיג ייב רעֶטַאעט ןשידיי

 "עג ןענייז ייז ףיוא סָאװ ,טײלכַאפ .ןרָאיטקַא ,רימ רַאפ עיינ ,ייר

 -נעשזדנָאלב יד ןופ געוו ןרעווש םנופ ןרוּפש טצירקעגסיוא ןעוו

 ,גנערטש !טרעהעג ןבָאה ןרָאיטקַא עקיזָאד יד וצ ."ןרעטש עקיד

 - "יי. .שילַאק

 -ָאכ סלַא ןביױהעגנָא .טָאה -עכלעוו :ַאעמָאלַאס ,רעטכָאט ס'.ק
 -עטקַא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא עקטסיר

 ,גרעבמעל ןיא טליּפשעג ןוא ןִיְרעגניז עטבילַאב ןוא עסיר

 ךיוא טָאה ןוא קרָאי וינ ןיא טבעל .רעכלעוו ,ירנעה ןוז ס'.ק

 זַא רעביא טיג ,טעטש ערֶעַדְנַא ןיִא ןוא,,גרעבמעל ןיא טליּפשעג

 ןייז טָאה ,גרעבמעל טריּפוקָא 1939 ןיא ןְבָאה ןטעיװָאס יִד ןעוו
 וצ טָאה רע .ןקַאנ ןיִא עיצַארעּפָא ,ןַא.ךָאנ ץרוק ןְעגופעג ךיז רעטָאּפ
 ןטערטסױרַא טגעלפ רָאנ ,רעטַאעט ןייק טליּפשעג .טשִינ טייצ רענעי
 רעד .ןעגניז טגעלפ רע ואוו ןעגנומענרעטנוא עֶנעֶדיישְרַאְפ - ףיוא
 ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנירַא זיא רָאטַאמרָאּפניא

 -ימַאפ ןייז ןופ רוּפש ןדעי ןרָאלרַאפ רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 םישדח 13 ןגעלעג זיא ןּוא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא ןַיילַא רע; .עיל
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 -עג רֶע טָאה 1944 רעבמעצעד ןיא .ווָאטַארַאס ןיא לָאטיּפש ַא ןיא
 ,גרעבמעל ןיא טייצ עצרוק ַא ןייז וצ רעדיוו טייהנגעלעג יד טָאה

 דלאווג טימ ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה טרָאד ןוא

 ןייז זַא ןוא טכַארבעגמוא יז ןוא עילימַאפ עצנַאג ןייז טּפעלשרַאפ

 .ָאטעג רעגרעבמעל רעד ןיא ןברָאטשעג זיא רעטָאפ

 | שילאק ירנעה ןוז ןייז ןופ .ע .ש ןוא ,רעסעד לאונמע ןופ .ע .ש

 סָאנעוב ,"עיצילַאג סקנּפ , ,עיצילַאג ןיא ןרָאיטקַא עשידיא -- ןיײטשדלָאג יליוו
 ,312:313 .זז ,1945 ,סערייא

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- 'װָאקרוט סַאנָאי
 | .242747 .וז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז
 : ,131 .ז

 {ינומ| השמ ,רַאטסַאּפ

 | קַאנרעטסַאּפ השמ םהרבא }

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1898 יימ 26 .בעג}

 .שזדָאל ןיא 1898 יימ 26 ןריובעג

 -רעל ךָאנ .רעטסוש ַא -- רעטָאפ .ןליוּפ

 ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג ,רדח ןיא קידנענ

 "יד ןופ ל'א 'עגָאגַאניס רעשטייד' רעד
 יד טקידנעעג .יקסנַאשזָאגרַאד טנעגיר

 סלַא ןוא ,שזדָאל ןיא לוש-רעקרעװטנַאה

 עשיערבעה יד ןיא טקילײטַאב ךיז לגניי

 סנָאסלענעצַאק קחצי ןופ ןעגנולעטשרָאפ
 "עה יד ןיא רעטעּפש ,'תירבעה המיבה'

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןוא עשיערב

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ א"א "ַאדיל ,

 -טקַאװ .ד .מ ןיא רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג -- 7

 רעלדַא סוילוי ןופ עּפורט רעד ןיא רעבירַא ךָאנרעד ,עּפורט סנַאמ

 רעװעשרַאװ ןיא טרישזַאגנַא -- 1924 .יקצָארעיס ןַאמרעה ןוא

 -ורט רעד ןופ יינרוט ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא רעטַאעט-'לַארטנעצ/

 עּפורט סצעענַאּפמָאק טימ ןרָאפעגּפָא -- 1926 .ןליוּפ רעביא עַּפ

 -קַא רעד טימ טַאהעג הנותח רעטעּפש טרָאד טָאה ,עינעמור ןייק

 -ןטערעּפָא ןופ רעסישזער רעד טרעוװ ןוא רעלגיז אליוועס עסירעט

 רעכלעוו טימ ,עּפורט ,סרעלגיז השמ ,רעווש ןייז ןיא רַאוטרעּפער

 -ױַפ ,ײקַאװָאלסָאכעשט .,ןרַאגנוא ,ךיירטסע רעביא םורַא טרָאפ רע

 .עינעמור ןוא ןל

 ןיא 1928 ןיא ן'פ ןפָארטעג טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 םייב טבילַאב רעייז ןעוועג זיא רע זַא ,רעביא טיג ,עּפורט סרעלגיז

 ַא רַאפ ןעלקיװטנַא וצ ךיז ןזיוװַאב תמאב טָאה רע .םלוע-רעטַאעט

 -ידנעטשרַאפ ַא סלַא ןוא רעצנעט ןטוג ַא ,רעבָאהביל-טָאפ םענייפ

 רעטנוא ןטערעּפָא ןפוא םענייש ַא ףיוא ןריפוצפיוא רעסישזער רעק

 עניילק רעביא טּפָא ,עּפורט-רעדנַאװ ַא ןופ ןעגנוגנידַאכ ערעווש יד

 עקיטיינ יד יו ,ןרַאוסעסקַא עקירעהעג ןָא ךעלטעטש ןוא טעטש
 "כמ ןוא סרעטסעקרָא ,רעצנעט .,ןרָאכ ,גנוטכיילַאב ,סעיצַארָאקעד

 .ןדנוברַאפ זיא .גנוריפפיוא-ןטערעּפָא .ןַא רעכלעוו טימ- םיריש

 -עג ךיז עּפורט-רעלגיז יד טָאה ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יווװ

 יד ןופ ןרָאװעג טצעזַאב זיא דנַאל סָאד ןעוו ;ךיירטסע ןיא ןענופ

 -מוא ךיז ןרָאװעג ןעגנואווצעג דלַאב ףיורעד זיא עּפורט יד :סיצַאנ

 ןופ זיא ,רעגריב רעשילוּפ סלָא :ּפ .רעבָא ?עינעמור ןייק ןרעקוצ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַָאקיסלעל

 טכַארבעגמוא זיא רע ואוו ,ןלױּפ ןייק ןרָאװעג ןעמונעגוצ סיצַאנ יד

 .ןרָאװעג
 .ץרַאװש ןַאילוי ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש
 .1942 .ז ,דנַאב רעטירד ,1959 קרָאי ויִג ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 עשיו ,ץאק

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1892 .בעג|

 ייב .ןליױּפ ,שזדָאל ןיא 1892 ןריובעג

 ןייז ןיא .ןרעטלע עשידיסח עמורפ רעייז

 :רע טביירש עיפַארגָאיבָאטיױא

 ,דיסח רעקרָאו ,רעסייה ַא ,רעטָאפ;

 קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי טגעלפ סָאװ

 טימ ןעווַארּפ ןוא טפעשעג סָאד ןסילשרַאפ

 -- רעטומ יד .יךעלשעמרעקי םידיסח יז

 רעקצָאלּפ ןופ לקינייא ןַא -- רעמורפ ךָאנ

 עניימ ךיא בָאה ;רעקצָאלּפ עשיז יר .בר

 "ששוד ןטלַא ןיא טכַארברַאפ ןרָאי עטשרע

 ךיא בָאה רָאי 18 זיב .לביטש-םידיסח ןיא רעטעּפש ןוא רדח סענ

 -ַאיערטי סעכלעזַא זיא סע סָאװ טַאהעג טשינ גנונַא ןייק וליפא

 רעבָא קידנרעה ..טקעמש סָאד סָאװ טימ טסואוועג טשינ ,ירעט

 -רעדכָאנ ןבָאה הלכ ַא טימ ןתח ַא ױזַא יװ ,קילעפוצ ,לָאמנייא

 ךיא בָאה ,רָאפ טמוק ןטרָאד סָאװ ,םיסנ ןוא רעדנואוו יד טליײצ

 ןילַא ןוואורּפ ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ,ןסָאלשַאב ךיז יב

 סָאד ןעמ טכַאמ יױזַא יו .ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ןעז סָאד

 -רָאפ יד .טשינ ךיא ןָאק ,ןײרַא רעטַאעט ןיא טכַאנייב ןייג ?רעבָא

 ַא רַאפ סָאװ ןוא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ךיז ןקידנע ןעגנלעטש

 ?טעּפש ױזַא קידנעמוקמייהַא ,םייה רעד ןיא ןגָאז ךיא לעװ ץורית

 בָאה ךיא .ײג ךיא ןיהואוו טירט ןדעי ךָאְד טסיוו עטַאט רעד

 זיא טייהנגעלעג סָאד ןוא ןטוַאװ טפרַאדַאב טשינ גנַאל רעבָא

 ץימ סָאװ קידנצונסיוא ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמוקעג ןיילַא רימ

 ןוא ,ץיבר םוצ םיתבש ייוצ ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא רעטָאפ

 דלַאב ךיא בָאה ןעמונעגטימ טשינ ,לַאפוצ ַא בילוצ ,דָארג ךימ

 ןופ ןעמוקעגמיײהַא ןיב ךיא רָאנ יו ,גָאטײב תבש ןטשרע םעד

 רצ רעטשרעי רעד ןעוועג ןוא ,טנווַאדעג בָאה ךיא ואוו ,לביטש

 ,טנלָאשט ןטימ שיפ יד ןסעגעגּפָא ,ןתורימז עלַא ייב רעטלַאה

 ןיא ךיז .טימ ןעמונעג ,בוטש ןופ ןגָארקעגסױרַא הבנגב ךיז

 ןץא געוװו ןפיוא ןירַא ,לטיה ענעדייז עקידנכָאו סָאד ענעשעק

 -רעביא סע ןוא ,ענעטעמַאס ,עקידתבש סָאד ןַאטעגסיוא ,זיוה ַא

 טליפשעג ...רעטַאעט ןיא קעווַא ױזַא ןוא ,ןקידנכָאװ ןטימ ןטיבעג

 .םיױרג רעיײז ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .יירדנ לכי ןעמ טָאה

 -עג .ײרעלַאג קָאטש ןטירד ןפיוא ,ךיוה רעייז ךיא ןיב ןסעזעג

 עקַאט ךיא בָאה ,שירעמשטייד עניב רעד ףױא ןעמ טָאה טדער

 זַא ,יטליפעגי רעבָא בָאה ךיא ..טרָאװ ןייא ןענַאטשרַאפ טשינ

 -עג רימ ףיוא |ןבָאה| טָאה טפיוהרעביא ..ןייש ןייז ףרָאדיס

 עניײש יד ,ןעמויטסָאק ענרעבליז ןוא ענעדלַאג עכייר יד טקדיװו

 רעצנַאג רעד טּפיוהרעביא ןוא ןצנַאט ןוא ןעגניז סָאד ,ןענַאלַאס

 ןיא יו יױזַא טשינ ,קיטסול ,ךעלירפ סעפע זיאיס .םַארַארַאט

 ךיא בָאה רעבָא רקיע רעד ..טשינ ןעמ רָאט ץלַא ואוו ,םייה ןעד

 רַאפ ,ךיז ןלעטשרַאּפ סָאװ ,יד ,יסרעלעטשרַאּפי יד ןעוועג אנקמ

 ןעמוקעג דלַאב רעֶבָא ןיב ךיא .ּפָא ייז טיג ןעמ סָאװ ,דובכ םעד

 .גנַאהרָאפ רעטצעל רעד ןלַאפעג זיאיס רָאנ יװ לייױו ,ךיז וצ -

 לענש ךיז בָאה ,טעּפש ןיוש זיאיס זַא ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאהי
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 דנַאב םישודדצ

 ןפָאלעגקעוװוַא ןוא לטיה סָאד ןָאטעגרעביא ךיג ףיוא ,ךיז טּפַאכעג

 זיא סָאד סָאװ ,תורימז תודועס שולש יד ןעגניז ןירַא לביטש ןיא

 זַא ,טגָאזעג ןבָאה עלַא ליױו ,הקזח ןיימ ןעוועג ןרָאי ןופ ןיױש

 .עשיז יװ לוק ךיוה ןוא ןייש ַאזַא טשינ טָאה רענייק

 -לַאווג ךימ טָאה גנולעטשרָאפ עטשרע יד ןכוזַאב ןכָאנ ךיילג

 טסשינ ןיווע רימ זיא ךַאז ןייק .עניב רעד וצ ןעיצ ןעמונעג קיד
 ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיב טכַאנ ןוא גָאט .ןירַא ּפָאק ןיא ןעגנַאגעג

 ןכַאז יױוצ ?רעליפש א טרעוװו ןעמ ױזַא יו תוצע טכזזעג ןוא

 -לעוו .ןרעטלע עמורפ עניימ :טרעטשעג ןירעד רעבָא ךימ ןבָאה
 זומ ןעמ סָאװ סָאד ןוא ,טבעלעגרעביא טשינ סָאד ןטלָאװ עכ

 -עג ץלַא ןוא שטייז ןענעק
 זַא .קיניױונסיוא ןופ ןעקנעד
 סָאד ,רעלפוס ַא ןַארַאפ זיאיס
 ..טסואוועג טשינ ךיא בָאה
 ףױא רעבָא קידנקוק טשינ
 טושינ ךיא בָאה ,םעלַא םעד
 -עג ןיא ןיב ךיא זיב ,טורעג
 -עגניירַא ,תודוס דוסב ,םייה
 -עד ןיא דילגטימ סלַא ןטָארט
 ןיירַאפ רעשזדָאל ןקיטסלָאמ
 ואו ,יטנגי עשיטַאמַארדי
 ,םורַא טייצ ַא ןיא ,בָאה ךיא
 -ָאר רעטשרע ןיימ טליּפשעג
 ןיא ױלטב םעניד' םעד ,על
 .ייבצ עיִליִמֲאפי סיקסניפ דוד
 ליּפש-רעטַאעט עקיזָאד סָאד
 טזעינ ןיזש רעבָא ךימ טָאה
 ףוס ןיא ןוא .טקידירּפַאב
 ןופ ןפָאלטנַא ךיא ןיב 0

 טימ קידנעמענטימ ,םייה רעד "רענעסימשעג , סלַא ץַאק עשיז

 יד ןוא לבוו עכעלטע ךיז טרעקעל שריה, סקיװײל .ה ןיא
 ,ןטינשעגמורַא ןיילַא בָאה ךיא עכלעוו ,עטָאּפַאק עגנַאל עשידיסח
 ,..ישטיידי ַא רַאפ יז קידנכַאמ

 עזעידיי לייט ןטסערג ןטימ טרעדנַאװעגמורַא ךיא בָאה יװַא
 ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ יד רעביא סעּפורט-רעדנַאוו
 -עּפָאריײא יד ןכָארבעגסױא טָאהיס זיב ,דנַאלסור ןוא ןליופ ןופ
 ךס ַא ךיא בָאה טייצ רעד ךרוד .גירק-|טלעװ עטשרע} עשי
 טסייה סע סָאװ טסואוועג ןױש ,רוטַארעטיל עשידיי טנעיילעג
 ,טיױו ױזַא ףיוא ,עסעיּפ עשירַארעטיל ַא סָאו ןוא עסעיפידנוש ַא

 ןפורעג ךימ ןוא טכַאמעג קזוח רימ ןופ ןבָאה ןרָאיטקַא דס ַא זַא
 -רָאװ ןעמונרַאפ 1915 רָאי ןיא ןבָאה ןשטייד יד זַא ...יטַארעטילי
 -עגניירַא -- ץַאק רָאיטקַא רעד ןיוש -- טלָאמעד ךיא ןיב ,עש
 -ַאק לחר רתסא ןופ עפורט רעד ןיא רעקימָאק-ףוב סלַא ןטָארט
 ןעמַארד ךָאו רעד ןיא לָאמ 4 טליּפשעג טָאה ןעמ ואוי ,ַאקסנימ

 רעטע9פש רָאי ַא טימ ,ךיז טָאהיס ןעוו ןוא ,ןטערעּפָא לָאמ 4 ןוא |

 -עּפָא רעוװועשרַאוװ רעד טימ רעטַאעט יסועזילעי רעד ,טנפעעג

 -וַא ןיהַא ךיא ןיב ,שארב ַאקסווַאשרַאוו ַאניפעזוי ןירעגניז-ןר
 ,רעטעּפע עבלעזסָאד .טלַאהעג ןרעסערג ַא טימ ןרָאוװעג טרישזַאג
 ןיטסיטרַא-עטערעּפָא רעד טימ טקרַאטשרַאפ טרעוו עפורט יד ןעוו
 קחצי םהרבא ןוא ,גנַאל טשינ רעבָא טרעיוד סָאד .רעלק ןעס
 ערעסערג יד רעביא יינרוט ַא ףיוא ךימ טרישזַאגנַא יקסנימַאק
 -סנימַאק טימ שזדָאל ןיא קידנליּפש ױזַא ןוא ןליוּפ ןיא טעטש
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 רעלדַא סוילוי ןופ עיצקעריד רעד ןיא טרישזַאגנַא ךיא רעוו ,ןיק
 רעשזדָאל ןיא ןָאזעס סעד ןקידנערַאפ עכלעוו ,יקצָארעיס ןוא
 ןָאזעס ןשירּפ םעד ןָא ןצרוק ןיא ןבייה ןוא ,ײרעטַאעט רעסיורג;

 | ".רעטַאעט-ילַארטנעצי רעוועשרַאוװ ןיא
 ןץא ,ענליוו ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיא ןיב 1919 ראי ןיא

 ,יקסווָאּפיל םוחנ ןופ עיצקעריד רעד וצ יעינָאמרַאהליּפי רעטַאעט
 א רעטַאעט ןופ סױרַא ךיא ןיב ,ןָאזעס ַא ןליּפשּפָא ןכָאנ ואוו
 ןימ רעטנוא 'טסַאלַאּפי רעטַאעט שידיי טיױוצ ַא טעדוירגעג

 ,רָאטקעריד ןקידרעירפ ןיימ טימ קידנרירוקנָאק ,עיצקעריד
 ףוס זיא ןוא ץנערוקנָאק יד ןייטשייב טנַאקעג טשינ טָאה רעכלעוו
 קידנעייזּפָא .רעטַאעט ןייז ןסילש וצ ןרָאװעג ןעגנואווצעג ףוס לכ
 -עגקירוצ ךיא ןיב ,עטיל רענווָאק ןיא ןוא ענליוו ןיא רָאי יירד
 -ַאָק ןיא טליּפשעג רעדיוו בָאה ךיא ואוו ,עשרַאוו ןייק ןעמוק
 סָאד ןפרָאוװעגקעװַא ןצנַאגניא ךיא בָאה ןַאד .רעטַאעט סיקסנימ
 קידנעגניז ןטרעצנָאק ןבעג טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא רעטַאעט
 -סקלָאפ ןופ סעידָאלעמ יד ףיוא טסקעט ןטרידָארַאּפ ןלעוטקַא
 ,שזדָאל ,עשרַאוו ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןטרעצנָאק יז .רעדיל
 שטָאכ ןוא ,ןליופ ןופ טעטש עסיױרג עקירעביא יד ןוא ענליוו
 ,גלָאפרעד ןקירעהעג ַא טימ סוטעמוא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז יז
 טליּפשעג ;רעטַאעט םוצ ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש ךיא ןיב ךָאד
 -יד-טימ ַא ןרָאװעג טייצ רעד ךרוד ןיב ךיא ואוו ,עשרַאוו ןיא
 ןיא ןלָארטסַאג ףיוא ןרָאפעג ,רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא רָאטקער
 -ַאב ךיז ,קָאטסילַאיב ןוא ןילבול ,ענליוו ,שזדָאל ,גרעבמעל
 ןײלַא ןוא ןענָאּפָאמַארג רַאפ ןעגנוזעג ,יוילי םליפ ןיא טקילייט
 | .ײךעלדיל יד יטכַאמעגי

 רעטַאעט שידיי טימ ןריפנָא ןוא ןליּפש טימ קיטייצכיילג טָאה .ק
 ןיא 1914 ןיא קידנריטויבעד .ןביירש טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז
 -עב) ינַאשטירב ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא טימ 'טנעמָאמ' רעװעשרַאװ
 -רַאפ 'טנייה' רעװעשרַאװ ןיא 1918 ןיא רע טָאה ,(.בוג רעבַארַאס
 עטיל רעביא' נ'א ווירב-עזייר ןוא סעיצנעדנָאּפסערָאק טכעלטנפע

 "סטרעוורָאפ , רעקרָאי-וינ ןיא רע טָאה 1922 טניז .'עניַארקוא ןוא

 ןשידיי ןטלַא ןופ תוישעמ ןוא ןזָאירוק' עירעס ערעסערג ַא טקורדעג

 -עג טקורדעגרעביא ןענייז סָאװ ,'דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעטַאעט

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ,"גנוטייצנעגרָאמ עשטייד רעניוו , ןיא ןרָאװ

 טָאה רע .סעבַאגסיױוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןיא ןוא 'גנוטייצסקלָאפ'

 -יטסירָאמוה ,סעיצנעדנָאּפסערָאק טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא

 -עלב רעזירַאּפ' ןיא ,דניקסיז רעדנַאסקעלַא ּפ'א לייט ַא ,רעדיל עש
 ןיא ןוא 'ךָאװ עטרירטסוליא' רעװעשרַאװ ,'קלָאפ רעגיר' ,'רעט

 טָאה טייצ עצרוק ַא .'טסנוק ןוא רעטַאעט' טַאלבנכָאװ רעשזדָאל

 -גכָאװ:רעסַאעט שיטסירָאמוה ַא ןבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער רע !

 -קַאדערטימ ןעוועג רע זיא 1924 ןיא ןוא ,'ץל רעטַאעט רעד' טַאלב

 ךרוד ןרָאװעג ןבעגסױרַא זיא סָאװ ,'עניב עשידיי' רעד ןופ רָאט

 ,ןלױּפ ןיא ןיירַאפ ןטסיטרַא ןשידיי ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד

 .ץַאק עיניּפ רעביירש רעד ןעוועג זיא רעדורכ ס'.ק

 רעװעשרַאװ ןיא 'טַארָאטקעריד' םעד ןגעוו קידנדייר ,רעשטוק .ב

 טיג ,שטוּפ' םעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי

 ןינע םעד ןיא לײטנָא סצַאק רעביא

 סָאו ,טַארָאטקעריד ַא ןרָאועג ןפַאשעג זיא ןיירַאפ םייבג

 -עגנָא ןילַא ,סרעטַאעט עשידיי עלַא ןעמונעגרעביא ןיילַא טָאו

 ,עירעלטסניק ייס ,ךעלטפַאשטריו ייס סרעטַאעט יד טימ טריפ

 לָאז סע לפיוו רע ,ליפש לָאז סע ואוו רע טמיטשַאב ןיילַא

 ךיוא ןענייז ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךעלטנייועג יווװ רָאנ ןענידרַאפ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיסצעל

 .עטהלוועַאב ןוא ןטירָאװַאפ ןעוועג ,ענעדירפוצ-טשינ ןעוועג ַאד
 ןבָאה ןטסיטרַא .ןעיירעגירק ןוא ןטסעטָארּפ ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה
 יא ףיא רעטַאעט ןליפש ןוא ןיירַאּפ ןופ ןסיירּפָא ךיז ןעמונעג
 ףיוא לַאז ָאייק סעד ןעגנודעגּפָא טָאה עפורג ןייא .טנַאה ענעג
 ןופ לָאז ןיא טליפשעג טָאה עּפורג עטייױוצ ַא ,ןינ עקישזד
 ענעפָא ןעוועג .ייווצ סעקוועלַאנ ,דנַאברַאפ רעקרעווטנַאה ןשידיי
 ענעדיישרַאפ ןיא טקידלושַאב ךיז ןבָאה םידדצ עדייב .,ןפמַאק
 טשַאררעביא טרעוו סַאג יד ,ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא ,זיב ,ןכַאז
 יזעטופי ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןיירַאפ ןטסיטרַא ןיא :העידי ַא טימ

 ןענַאמלערק .י טימ -- יענעסירעגּפָא' יד ...(שינערעקרעביאנ
 -קָאטש אווע ןוא השמ ,ןגרעבסָארג הנח טימ ,צַאק עשיז טימ
 ןסייר -- ןעזָאר החמש ,םיובנעריב דוד ,רעברעפ הנח ,רעדעפ
 ןעמענ ,רעכיב יד ןפַאכרַאפ ,ןירַאפ ןופ לַאקָאל ןיא ןירַא ךיז
 םעד ּפָא ןפַאש ,רעטלַאוורַאפ םעד ּפָארַא ןצעז ,טכַאמ יד רעביא
 קרַאמ זיא טנייה ...!טייהיירפ יד לָאז ןבעל -- ןוא 'טַארָאטקערידי
 -סיוא טנָאקעג טשינ םיא ןָא טָאהימ .רעטלַאוורַאּפ קירוצ רעליוווי
 -ידי ןייק רָאנ ןטעברעביא םיא םיהַא ןעגנַאגעג זיאימ .ןעמוק
 ַא ךיז רַאפ זיא עפורט עכעלטיא .ָאטשינ ןיוש זיא יטַארָאטקער
 ,ײויטַארעּפָאָאק ַא ומכ ,ויטקעלָאק

 -קַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 :ױזַא םיא טריזירעס

 -קַאהמחלמ ענעפורעג-ױזַא יד וצ טרעהעג טָאה ץַאק עשיז

 .ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא יז ןעוועג ןענייז סָאד .רָאיט

 -טלעוו רעטשרע רעד תעב רעטַאעט לענָאיסעּפָארּפ ןליּפש וצ
 ןוא םינּפ ןקָארשעגרעביא ןַא טימ ןַאמרעגניי רערַאד ַא .המחלמ
 לדנייב ַא טרַאטשעגסױרַא טָאה סע ןכלעוו ןופ זדלַאה ןגנַאל ַא
 ַא טליּפשעג טָאה ,לגנעג שיטסירעטקַארַאכ ַא טימ ,ּפָאנק ַא יװ
 ענייזע ַא קידנציזַאב ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא לָאר עסיױוועג
 רעד ןיא ערעירַאק ַא טכַאמעג ךיג רָאג רע טָאה ,ןעגניז וצ םיטש
 ןעלטימ עכעלרעסיוא ןייק קידנבָאה טשינ ,עטערעּפָא רעשידיי
 יֵמָאָק-טַאפ ַא ןרָאװעג ךיג רע זיא ,רעבָאהביל-גנַאזעג ַא רַאפ
 ןיא ,עמַארד רעד ןיא טליּפשעג גנַאל טייצ ַא ךיוא טָאה רע .רעק
 ירעביורי סרעליש ןיא ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא -- 1915 רָאי
 טָאה טייקכעלרעסיוא ןייז בילוצ .ןסעיּפ עטסנרע ערעדנַא ןיא ןוא
 ילְסָאי לאומשי יװ ןלָאר עכלעזַא וצ טסַאּפעגוצ רעיז ךיז רע
 רעטניטנעטַאּפ רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא .יהטיחשי סנידרָאג ןיא
 טָאה ,דנַאלסור ןיא ןעוועג זיא -- ןָאק המלש -- 'לסָאי לאומשי
 ןוא ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ לָאר יד טליּפשעג ץַאק עשיז
 -רעדנַאװ רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע .גלָאפרעד יא ןיא טַאהעג
 םיא טימ ןרָאפעגמורַא ןוא יקסנימַאק קחצי םהרבא ןופ עפורט
 ץַאק טָאה גלָאפרעד ןסױרג ַא .ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא
 ענלעשזד רעד ףיוא רעטַאעט יסונעווי רעוועשרַאװ ןיא טַאהעג
 .לעגָאּפסַאטש .ל ףשכמ-דנוש רעד יטגיניקעגי טָאה סע ואוו ,סָאג
 1916 רָאי ןיא .םלוע-יסונעווי םנופ גנילביל ַא ןעוועג זיא ץַאק
 -יםועזילעי ןיא ןגרעבלּפע ךרוד ןרָאוװעג טרישזַאגנַא רע זיא
 גנוריפפיוא סואדנַאל .ש ןיא טליּפשעג טָאװה רע ואוו ,רעטַאטט
 רעד טימ ךָאנרעד ןוא ,יַאזַא ןירענייגיצי סיקסוועשַארק ןופ
 בקעי ןוא ַאקסווַאשרַאוװ .ַאניפעזי ןירעגניזןרעּפָא רעוועשרַאוו
 -עגסיוא ךיז טָאה ץַאק ואוו ,יתימלושי סנעדַאפדלָאג ןיא רעטלעק
 טָאה המחלמ רעד ךָאנ .יגנַאטעגניצי ןופ לָאר רעד ןיא טנכייצ
 -עּפָא רעשידיי רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ץַאק ןיש

 -רַאפ טימ ןרָאפעגמורַא  זיא רע .רעטַאעט-טסנוקניילק-ןוא עטער +

 יא
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 ןא ןליפ ןופ טיירב ןא גנעל רעד רעביא סעּפורט ענעדיש

 ןטסערג םעד ןזיועגסױורַא טָאה םלוע רעשידיי רעד ואוו ,עטיל

 ןזעידיי ןרַאפ רעיױשוצ ןטסעב םעד טלעטשעגוצ ןוא סערעטניא-

 .ךעטַאעט

 טַאהעג ךיוא טָאה ,רעקימָאק-טַאפ רעקילָאמַא רעד ,ץַאק עשיז

 רעד רעביא קידנרָאפ .שוח ןכעלטפַאשלעזעג ןטלקיװטנַא טוג ַא

 עקידנשרעה יד ֹוצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה ,ץניווָארּפ רעשיליופ

 ןטימ ןייג חמ רע ךיױא זַא ,טענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא ןעגנומיטש |

 ןיִא טָאה רע .טייצ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טימ ןוא סערגָארּפ
 -עּפע} ןטימ ןעמַאװצ ,טריזינַאגרָא ןרָאי רעקיסיירד בײהנָא יד
 -סָארג הנח ,ןַאמרעדעל דוד ,קישזָאנ קחצי םענעברָאטשרַאפ |רעט
 -צרַאוװוש רעב ,לעזַאג ַאזָאר ,ןַאמטָאר קיזייא ,ןַאמלָאפ ַאלָאל ,גרעב
 רעד רעטנוא יעדנַאב עשידייי רעטַאעט-טסנוקניילק םעד ,ןייטש
 -ַארטסינימדַא ןוא קישזָאנ קחצי ןופ גנוריפנָא רעשירעלטסניק
 קחצי ןעוו ,1932 רָאי ןיא .גרעבנייװ קענַאי -- גנוטייל רעוויט
 ,ץַאק עשיז טָאה ,יעדנַאב רעשידייי רעד ןופ קעװַא זיא קישזָאנ
 ןיא .גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא ,ןַאמרעדעל דוד טימ ןעמַאזװצ
 ,יעדנַאב רעשידייי רעד טימ ןעמַאזצ ,ץַאק עששיז ויא 1938 רָאי
 ץרוק .עקירעמַא ןופצ ןייק טרָאד ןופ ןוא זירַאּפ ןייק ןרָאפעג
 ,ץַאק זיא המחלמ-טלעוו (רעטייוצ) רעד ןופ ךָארבסױא ןרַאפ
 -קירוצ ,ןרעדעפקָאטש ןוא ןענַאמטָאר ,ןענַאמרעדעל טימ ןעמַאזוצ
 יי ."ןליופ ןייק ןעמוקעג
 טייז רענעי ןופ , ךוב ןייז ןיא ןַאמרעדעל דוד רָאיטקַא רעד

 ,געװ-רעדנַאװ ןגעוו ןטקַאפ עדנריר ייר ַא רעביא טיג "גנַאהרָאפ

 ןוואורּפ ןוא עשרַאװ ןופ ןפױלטנַא ןייז תעב טכַאמעגטימ טָאה .ק סָאװ

 .קָאטסילַאיב ןיא ןעװעטַאר ךיז

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא

 -טלעוו רעטייױוצ רעד ןופ בײהנָא ןכָאנ ,ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 -ַאיב ןייק ןּפָאלטנַא ץַאק עשיז זיא ,עשרַאװ ןעמונרַאפ ,המחלמ
 ירעטַאעט-רוטַאינימי רעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה טרָאד .קָאטסיל
 טרישזַאגנַא ךיוא זיא ץַאק עשיז ןוא ,רעכַאמוש ןוא ןאגישזד טימ
 ילקַא טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .עפורט רעד ןיא ןרָאװעג
 םיא ןופ רע זיא 1940 ץרעמ ןיא ןוא רעטַאעט םמניא ןריזיטַאמ
 -ליז יורפ ןייז ךָאנ טקנעבעג קרַאטש טָאה רע .ןטָארטעגסױרַא
 -רעטַאעט רעוװעשרַאו ןטנַאקַאב םנופ רעטסעווש ַא) ץנימרעב
 .ןשטייד יד יב עשרַאװ ןיא ןבילבעג זיא עכלעוו ,(רָאטיזיווקער
 יז יױוצ ענייז טימ ןעמַאװצ ןעוועג ץַאק זיא קָאטסילַאיב ןיא
 -ערג יד ןיגרעבירַא םייב ןוואורּפ ענעגנולעג-טשינ רָאּפ ַא ךָאנ
 -עגניירַא זיא רע .קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,ץענ
 .עיסערפעד רעקרַאטש ַא ןיא ןלַאפ

 ןעוו ,1940 ינוי ןט29 םעד ,יעיצקַא-טכַאני רעסיורג רעד תעב
 יּפָא טשינ ןבָאה סָאװ ,רעגריב עדמערפ עלַא ןבָאה ןטעיווָאס יד

 ץַאק ךיז טָאה ,ריביס ןייק טריטרָאּפעד ,דנַאלסור רַאפ טריט

 טכַאוושעגּפָא זיא יעיצקַאי יד ןעוו ,געט ייוצ ךָאנ .ןטלַאהַאבטיוא
 -ַאיב ןיא ןטערטוצניירַא קירוצ טימַאב ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג
 "עג טשינ רעבָא םיא זיא סע .רעטַאעטיירוטַאינימי רעקָאטסיל
 זיא רענייז ןוז ןייא ןגָאלשעגוצ רעמ ךָאנ טיא טָאה סָאד ןעגנול

 עשיז טָאה 1940 ילוי ןט3 םעד .ריביס ןייק ןרָאוװעג טריטרַאּפעד |

 רע ןטלעוװ טימ ,ןץיטשצרַאוװע ?רעב רבח ןייז וצ טגָאזעג ץַאק

 ןקַאּפניא םײהַא טייג רע זַא ,טלַאהַאבסיוא ןעמַאזװצ ךיז טָאה

 ,ײֵצילָאּֿפ רעד ןבעגרעביא קיליויירפ ךיז טעוו רע ןוא ןכַאז יד

 העש ַא .לַאגעלמוא ןייז וצ טשינ חכ ןייק ןעמ ןיוש טָאה רע לייוו !
 טי =
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 דנַאב -םישודק

 :צרַאווש וצ ןוז ןייז ןעמוקעג זיא ,קעווַא זיא ץַאק עשיז יו םעדכָאנ

 זיא רע זַא ,קידנרעהרעד .רעטָאפ ןפיוא טגערפעג ךיז ןוא ןענייטש

 יד טרָאד ןענופעג ןוא ןפָאלעגניהַא ךיילג רע זיא ,םײהַא קעווַא

 -עג זיאיס זַא ,ליפעגרָאפ ַא טָאהעג טָאה רע .טכַאמרַאפ טעלַאוט

 .טלַאווג ַא טכַאמעג טָאה רע ןוא רעטָאפ ןייז טימ קילגמוא ןַא ןעש

 טָאה רעכלעוו ,וָאקינשעלָאק .ז רָאיטקַא רעד ןפָאלעגנָא זיאיס
 עוששיז .ריט יד ןסירעגפיוא קַאה ַא טימ ןוא ,תונכש ןיא טניווועג

 ןעמ .ןעגנָאהעגפיוא ךיז טָאה רע .טיוט ןעוועג ןיֹוׁש זיא ץַאק

 טײלגַאב ןבָאה סע עכלעוו ,היול עליטש ַא טנדרָאעגנייא סיא טָאה

 טייצ רענעי וצ ןענייז סָאװ ,רעביירש ןוא ןרָאיטקַא עטלייצעג יד

 -עגרעביא טָאה רעדרעמטסבלעז רעד .קָאטסילַאיב ןיא ןעוועג

 ,ױףרפ ןייז וצ טריסערדַא ןעוועג זיא רענייא .וירב ייוצ טזָאל

 ,טירש סעד ןייז לחומ םיא לָאז יז ןטעבעג טָאה רע ןכלעוו ןיא

 -יווצ רעד .רעדניק יד ןטיהּפָא לָאז יז ןוא ,ןעגנַאגַאב זיא רע סָאוװ

 רָאיטקַא ןסיוועג ַא ןגעק גנוקידלושַאב ַא ןעוועג זיא וירב רעט

 ןבָאה ייז לייוו ,רעטַאעט ןופ רעטלַאהכוב -טּפױה סעד ןגעק ןוא

 קירוצ םיא לָאז ןעמ טזָאלרעד טשינ -- ןביושעג טָאה רע יוו --

 טסואוועג טָאה רע סָאװ םעד בילוצ רעטַאעט ןיא ןעמענפיוא

 ןבָאה סָאװ ,יד ןענייז יז .םישעמ עכעלרע-טשינ ערעייז ןגעוו

 ןבירשעג ןעוועג זיא וירב רעקיזָאד רעד .טױט ןייז וצ טריפרעד

 ןלַאמרָאנ ןיא ןעוועג טשינ ןיוש רע זיא ,זוועמזעמ ,לייוו ,עיטָאַאכ

 .דנַאטשוצ

 ןעמונעגנעמַאזוצ ןבָאה ןיטשצרַאווש רעב ןוא ןישטָאר ַאשירג

 טלעטסשעג ןוא טניירפ-רעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא יד ןשיוצ טלעג

 "עג זיא סָאװ ,ןוז רערעגניי ןייז .רבק ןייז ףיוא הבצמ ַא ןצַאק

 -וצ ןוא ץענערג יד ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה ,הױל רעד ײב ןעװו

 סרעטָאפ םעד טכַארבעג טָאה רע .עשרַאוו ןייק ןעמוקעגקיר

 סנייטשצרַאוװש רעב רַאפ ןסירג ןוא רעטומ רעד וצ וירב ןטצעל |

 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סָאוװ ,ןויצ ןב ןוז רעייז ןוא דבכוי יורפ

 .יָאטעג רעוועשרַאוװ ןיא

 .ע .ש
 ,"גנוטײצירעטַאעט , ,עניב רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ױזַא יװ -- ץַאק עשיז

 | ,1929 ,6 .ג ,עשרַאװ
 ,ייוװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,'ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי

 | | : ,172"167 .וז
 ,283 ,282 ,57 .וז ,1955 ,זירַאּפ , עשרַאװ לָאמַא ןעװעג , -- רעשטוק .ב
 יזז ,1960 ,סערייא סָאנעּוב ,גנַאהרָאפ טז רענעי ןופ , -- ןַאמרעדעל דוד

6, ׂ | - ". 

 ןימינב ,טראבוָארג

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא }

 / :בעגעגרעביא טרעװ "ךוב-רוכזי רערעל , ןיא

 -ניא רעגנוי ַא ןזיוַאב שזיווסענ ןיא ךיז טָאה 1926 םורָאי
 סָאװטע ,רעכילקיד ןוא רעקירדינ ַא .עשרַאו ןופ טנעגילעט
 ןגױא עקידנעלכיימש עגולק יױוצ טימ ,סופ ַא ףױא קידנקניה
 טרַאבוארג .ב זיא -- ,ךעלמער ענעדלָאג ןיא ןלירב יד רעטניה

 ,רעטעפש .לושש-אועיצ רעשזיווטענ רעד ןופ רעטלַאוורַאפ ןרָאװעג |
 סלַא ןרָאוװעג טלייועגסיוא רע זיא ,שזיווסענ ןיא בשות ַא ןיוש

 ,קינווַאל ןעוועג רָאי עקינייא זיא ןוא ,טַארטסיגַאמ ןיא ןַאמטַאר
 ךיז טיג רע .גנורעקלעפַאב רעמערָא רעשידיי רעד טפלעה רע

 טרינעצסניא 1930 ןיא .דניק ןעידיי ןופ גנויצרעד רעד טימ ּפָא
 רע .ןןץיױװש ?לרַאמ ןופ| ירעטלעב רעד ןוא ץנירפי םעד רע |
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 ןלָאר יד טריסישזער רע .סעיצַארָאקעד יד טלָאמ ןא טדיינש

 ןעזנָא סיורג ןפַאשעג טָאה גנולעטשרָאפ יד .רעדניק יד טימ

 | .רעוט עריא ןוא לוש רעד

 רעטלַאוורַאפ טרעוו רע ןוא קסניפ ןייק רע טרָאפ 1952 ןיא

 ןופ קורד ןרעטנוא רעבָא .לושדווָאכָארָאב רעקיטרָאד רעד ןופ

 ןייז ןבעגפיוא טזומעג טרַאבוארג טָאה טכַאמילוש רעשיליופ רעד

 "נוא-סלדנַאה ַא יא רעטלַאהכוב טרעוו רע ןוא ,ןטסָאּפ-רערעל

 -ניק רַאפ עיגרענע עצנַאג ןייז רעטייו טעװמדיוו רע .גנומענרעט

 רעד תבוטל טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ ןוא גנויצרעד-רעד

 .גננורעקלעפַאב רעשידיי רעמערָא

 ײ.קטניפ ןיא רע זיא ןעמוקעגמוא

 .112 .ז ,1954 ,קרָאי וינ ,'ךובירוכזי רערעל,

 שידק

 | שַאכ .ק}

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 ץרעמ 11 .בעג}

 ןבירשעג | עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 ;;ק טביירש |1926 ןיא

 ןיא (1893 ץרעמ 11) ךיא ןיב ןריובעג

 ןופ ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא ייב ענדָארג

 14 וצ .ןזח ַא ייב ןעגנוזעג ןָא טייהדניק

 -יטש ןָאטירַאב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה רָאי

 זיא ןרעטלע עניימ ןופ גנובערטש יד .עמ

 יז ןוא ,ןרעוו ןזח ַא לָאז ךיא זַא ןעוועג

 רעבָא רימ .ןבעלרעד תחנ ַא רימ ןופ ןלָאז

 תונזח ןימ סָאד זיא לגניי סלַא ןןיוש|

 -ורב ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא יוו ױזַא ןוא ,ןלעפעג ןעוועג טשינ

 ןרעטלע עניימ ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףױא ןשַאכ ףסוי| רעד

 -עגנָא ךימ טָאה ,ןסעיּפ עששידיי ןופ טדערעג קידנעטש ךיוא ןבָאה

 ,טרעלקעג גנַאל טשינ .רָאיטקַא רעשידיי ַא ןייז וצ ןעיצ וצ ןביוה

 ןַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןיימ וצ ווירב ַא ןבירשעגקעווַא

 ליוו ךיא זַא ןלעבוד ןיא עפורט רעשידיי רעסיוועג ַא ןיא ןענופעג

 דלַאב ךימ טָאה רעדורב ןיימ .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטערטניירַא

 .טסירָאכ סלַא ןירַא ןיב ךיא ואוו ,ןלעבוד ןיא טרעדָאפעגסיױרַא

 רעדייל רָאנ ,ןרָאוװעג טשַאררעביא עמיטש ןיימ ןופ ןענייז עלַא

 בָאה ךיא זַא ,לייוו ,עפורט ןיא ןייז טנָאקעג גנַאל טשינ ךיא בָאה

 ןופרעד ןבָאה ןוא ךעבענ ךיז ןעשטומ ןטסיטרַא יד יו ןעזעג

 ךיא בָאה ,טסירָאכ ַא ךָאנ טרפב ,הנויח ןייק ףױא טשינ וליפא

 ױזַא ןוא ,ןזח םוצ ענדָארג ןייק ןרָאפוצקירוצ ןסָאלשַאב ךיז יב

 ןעוועג ןענייז ןרעטלע עניימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןָאטעג ךיא בָאה

 טָאה קילג סנרעטלע ןיימ רָאנ ,טירשש ןיימ ןופ ןדירפוצ רעייז

 (ןענייז| זיא טייצ רענעי וצ טקנופ ליו ;ןטלַאהעגנָא גנַאל טשינ
 יקסווָאפיל |םוחנ| ,רעלדַא סוילוי ןרָאטקעריד יד ןעמוקעג

 ןבָאה ,עמיטש ןיימ טרעהרעד ןבָאה ייז |ןעוו}| ןוא ,ענדָארג ןייק

 .עפורט ןיא ןטערטניײרַא לָאז ךיא זַא ,טדערעגנייא רעדיוו רימ ייז

 -נעל ַא ייז טימ ןוא עּפורט ןיא ןטָארטעגנײרַא לזמ טימ ןיב ךיא

 רימ זיא ןבעל-ןטסירָאכ סָאד .טסירָאכ סלַא ןרָאפעג טייצ ערעג

 ןוא עפורט ןרעד} יד ןופ קעוװַא ךיא ןיב ,ןלעפעג ןעוועג טשינ

 טגָאזעגוצ רימ טָאה רעכלעוו ,רעפנעג רָאטקעריז ַא וצ ןיירַא

 טזעינ ךיא ןָאק רָאכ ןופ |רעבָא} רָאנ ךיוא ,ןליּפש לעוו ךיא זַא
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 ןופ ןָאטיססטעל

 עשזאג (רעד) יד ןופ ןזָאלּפָארַא ךיא זומ ,טשינ זַא ליױו ,סױרַא

 לָאז ךיא יבא ןענַאטשַאב סעלַא ףיוא ןיב ךיא .שדוח ַא ?בור ןעצ

 ,רָאיטקַא ןַא ןרָאוװעג לזמ טימ ךיא ןיב ױזַא ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו

 עטשרע) יד ןעװ .ןעגניז ןיימ טימ ןעמונעגסיוא דלַאב בָאה ןוא

 ןייק ןרָאפעגקירוצ ךיא ןיב ,ןכָארבעגסיױא טָאה גירקץסטלעוו

 -סגינעק ,לעמעמ ;ענווָאק ,יוביל ,ןילרעב ןייק טרָאד ןופ ,ענדָארג

 ךיא ואוו ,שזדָאל ןיא טייצ עטצעל יד ןוא ,עקָארק ,ענליוו ,גרעב

 ."רָארופ ןטסערג ןטימ טליפשעג לַארעביא ןיוש בָאה

 -עג זיא עדייז ס'.ק זַא ,עיפַארגָאיב ןייז וצ וצ טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ןבָאה רעדניק עלַא ןוא ,ןגנמ-לעב רעסיורג ַא רעטָאפ ןייז ,ןזח ַא ןעוו

 -טָאטש ןיא ןעגנוזעג טָאה .ק .ייז ןופ טײקשילַאקיזומ רעייז טנשריעג
 רענדָארג ןיא טסירָאכ ןעוועג ךיוא ,יקצעינעמַאק ךורב ןזח םייב לוש
 טנָאמרעד .ק} עּפורטטערעּפָא רעשיסור ַא ןיא רעטַאעט-טָאטש

 טרישזַאגנַא .ק זיא 1918 ןיא .ןעיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא טינ סע

 ואוו ,ענליוו ןיא 'רעטַאעט-סקלָאפ' סיקסווָאּפיל םוחנ ןיא ןרָאװעג

 המחנ עסירעטקַא יד ,יורפ רעקידרעטעּפש ןייז טימ ךיז טנעקַאב רע

 ,עטיל רעביא סעּפורט ענעדיײשרַאפ ןיא ןעמַאזוצ ןליּפש ייז .ץישּפיל

 ןוא ,ןליוּפ ןיא קירוצ ןעמוק ייז זיב ,דנַאלשטיײד ןוא דנַאלטעל

 .'רעטַאעט-סקלָאפ' רענליוו ןיא ,ןרעלָארטסַאג יו ןיוש ,ףיוא ןטערט

 -ַארד ַא טימ טליּפשעג טרָאד טָאה רעכלעוו ,ווָאקרוט טנומגיז

 .::טביירש ,עּפורט רעשיטַאמ

 דַאּפ רענדָאלג ַא טליּפשעג טייצ רענעי וצ טָאה ענליוו ןיא

 ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב טייצ רעד טימ זיא סָאװ ,עפורט-עילימ

 ןענַאטשַאב זיא עפורט יד .יעטערעּפָא רענליוי יד יװ ןקיופ

 -נעלַאט-רָאג זיב ,רענדָארג ןוא שַאכ ,שידק :רעדירב יירד ןופ

 .טיילכַאפ -ןרָאיטקַא רעטריט

 ,המחנ עקידוונח-ץרַאוװע יד ןעוועג זיא ענָאדַאמירּפ רעייז

 רעטוג ַא טימ ןעקנַאשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,שידק ןופ יורפ יד

 --רעטקַארַאכ רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה עּפורט רעד ןיא .עמיטש

 -ןַאסקעלַא ןופ רעדורב ַא ,קוילרָא רעגניז רעד ןוא ןילוי רָאיטקָא

 זיא רַאוטרעּפער רעייז .ירענליוי עטשרע יד ןופ ,ָארזַא רעד

 טעינ רעבירעד זדנוא ןבָאה ייז .ןטערעּפָא רעטיול ןופ ןענַאטשַאב

 ןענייז סעּפורט עדייב ןשיװצ .ןטנערוקנָאק ןייק יװ טכַארטַאב

 ."ןעגנויצָאב עשירבח ןרָאװעג טלעטשעגנייא

 טרישזַאגנַא ,עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא .ק טיול ,ייז ןענייז ענליוו ןופ

 ד'א רעטַאעט-ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא ןליּפשטסַאג ףיוא ןרָאװעג

 ןטשרע םוצ ,ףיוא ייז ןריפ ,א'צ .ואוו ,ןַאהַאק הנשוש ןוא רַאזַאל ןופ

 סנַאמלַאק ,גנוצעזרעביא סנָאזרעדָארב השמ ןיא ,שידיי ןיא לָאמ

 -רעביא ןָא טליּפשעג טרָאד טרעוװ עכלעוו ,'ַאְרעדַאיַאב' עטערעּפָא

 רעביא ןלָארטסַאג ףיוא םורַא ייז ןרָאפ ךָאנרעד ,לָאמ 80 ,סייר

 ןופ זיור יד') רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןשיעּפָארײא ןַא טימ ןליוּפ

 .(א'א 'ַארעדַאיַאב' ,'יזוס' ,!לובמַאטס

 ואוו ,'עפורט- ןטערעּפָא עשידיי רענליווװ ןעמָאנ ןרעטנוא

 1926 ןיא ייז ןרעוו ,רעסישזער ךיוא ,רעליּפשיוש רעסיוא ,זיא .ק

 ןיא ןרילָארטסַאג ייז ואוו ,עינעמור ןייק אזַאמ .מ ךרוד טרישזַאגנַא

 ןרָאפמורַא ןכָאנ ןוא ,גלָאפרעד סיורג טימ רעטַאעט ןיא טסערַאקוב

 ךיז ייז ןרעק ,אינַאװליסנַארט ןוא עיבַארַאסעב ,עינעמור רעביא

 ,ןליױּפ ןייק קירוצ

 :עינעמור ןיא ןליּפשטסַאג ערעייז ןגעוו טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 ךיז טָאה יעּפורט רענליוי יד סָאװ ,םש ןסױרג ןבילוצ;

 ָאירַאסערּפמיא רעקיטרָאד רעד טָאה ,עינעמור ןיא ןפַאשעג

 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,יעטערעּפָא רענליווי יד טכַארבעגּפָארַא
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 רע פט ַָאע ט ןטשיריי
 ראק

 רענדָארג יד ןוא רענרעל ,ןַאמרעדיײז ,רענטוק רעשזדָאל יד
 -ניא עּפורט יד ךיז זיא רעגייטש רעד יו .שַאכ-שידַאק עילימַאּפ
 -עפָא רענליווי עקינייא ןפַאשעג ךיז ןבָאהיס ןוא ןלָאפעצ ןכיג
 ,."סעקטער

 ;!וָאקרוט סַאנָאי טביירש / ץפורט רעד טָא ןגעוו
 ץנַאג רעסיוא טָאה 'עפורט-ןטערעּפָא עשידיי רענליווי ידי

 -קנַארפ ,עינעמור יוװ ,רעדנעל עשיעּפָארייא ייר ַא טכוזַאב ,ןליוּפ
 ןבָאה שַאכ-שידַאק .דנַאלשטייד ,דנַאלטעל ,עטיל ,עיגלעב ,ךייר
 -ערעּפָא עשיעּפָאריײא עלַא רַאטורעּפער רעייז ןיא ןעמונעגניירַא
 -עּפָא עשידיי טליּפשעג גלָאפרעד סיורג טימ ךיוא ןבָאה ייז .סעט
 ,ײטשנרַא קרַאמ טכַארבעגּפָארַא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,סעטער
 -פיוא יד .יםלוגי סקיווייל .ה יז טימ טריפעגפיוא טָאה רעכלעוו
 -עג טָאה ,םענרַאפ סיורג טימ ןרָאוװעג טכַאמעג זיא סָאװ ,גנוריפ
 ךיז טָאה שַאכ-שידַאק עפורט יד .גלָאפרעד ןטניױרַאפ ַא טַאה
 ."עּפָאריײא ןיא סעּפורט-ןטערעּפָא עשידיי עטסעב יז וצ טנכערעג
 "וב סירָאב טימ תופתוש ןסָאלשעג שַאכ-שידַאק ןבָאה 1927 ןיא

 .טליּפשעג טרָאד ןוא ,ענווָאק ןיא ץנַאק

 ןגעו רעביא טיג ןוא .ק ױזַא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
 :ףוס ןשיגַארט ןייז

 .ןרָאיט ןקַא עטבילַאב ייווצ ןעוועג ןענייז שַאכ ףסוי ןוא שידַאק,
 ,ןָאטירַאב-סַאב ןקיזיר ַא טימ טסילָאר-רענָאזער ַא רעטשרע רעד
 .ןעזסיוא ןוא ךיז ןטלַאה ןייז טימ עניב רעד ןופ טרינָאּפמיא טָאה
 םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןוא רעטַאעט טַאהעג ביל יז ןבָאה עדייב
 טעברַאעגסיױא ןיוש ךיז קידנבָאה .דובכה תוארי ןטסערג ןטימ
 יז ןבָאה ,יסעסַאקי קידנעיצ ןֹוא םלוע םייב ןעמָאנ ןרעלוּפָאּפ ַא

 ,ענעמוקעגפיוא ערעדנַא ןופ ליפשייב םעד טגלָאפעגכָאנ טשינ
 יד עפורט רעייז ןיא ןבָאה וצ טימַאב ךיז דימת ךָאנ ,יסרַאטסי
 -רַאעג ןרָאי עגנַאל ייז ייב עקַאט טָאה ,ןרָאיטקַאןטערעּפָא עטסעב
 ןייז טימ ןַאמרעדיז דוד רעגניז רעשידיי רעסױרג רעד טעב
 רעסישזער רעד זיא גנַאלנרָאי .רענרעל הנח ןיטערבוס יד יורפ
 רעסיועזער ןוא רָאיטקַא רעקידצנעלג רעד ןעוועג עפורט רעייז ןופ
 וצ ןטסנרע ןייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רענטוק המלש
 -עג יד ןענופעג רע טָאה שַאכ-שידַאק ןיא .רעטַאעט םוצ גנַאג
 ךיא טָאה החפשמ-שַאכ-שידַאק רעד ייב .ןרענטרַאפ עקירעה
 -ַארפ ןירעליּפשיוש ענייפ ןוא ןיטערבוס יד טליּפשעג ןרָאי עגנַאל
 ןירעצנעט עטבַאגַאב יד -- רעזייר אטענַא ךיוא .רעטנױװ ַאינ
 דורט רעד ןיא טעברַאעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה ,ןירעליפשיוש ןוא
 -עּפָא עשידיי רענליווי ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,שַאכ-שידַאק עּפ
 ןוא עדילָאס ַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא זיא עפורט יד ;יעּפורט-ןטער
 יז ואוו תומוקמ עלַא ןיא טבילַאב רעייז ןעוועג זיא ןוא עטסנרע

 .ןטָארטעגפיוא זיא
 המחלמ-טלעוו {עטייווצ || עטצעל יד ןכָארבעגסיױא זיאי 'ט ןעוו

 רענעמ יד .קסניפ ןיא טליּפעעג עפורט-שַאכ-שידַאק יד טָאה
 ןעוו געט עטשרע יד ןיא דלַאב וא ענליוו ןייק ןפָאלטנַא ןענייז
 טָאה ןעמ .ןעמוקעגמוא ייז ןענייז ,ןײרַא ןיהַא ןענייז ןשטייד יד
 ןבָאה סע ואוו ,זיוה ןסיוועג ַא ןיא זַא ,גנַאלק ַא זזָאלעגסױרַא
 ןסָאשרעד זיא ,שַאכ ףסוי ןוא שידַאק .ק רעדירב יד טניװועג
 ,רענעמ עלַא טריפעגסיורַא טרָאד ןופ טָאה ןעמ .שטייד ַא ןרָאװעג
 ןוא שַאכ ןוא שידַאק ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ
 סור סשַאכ) ַאנידיא ,ןיורפ סיק} המחנ ךיוא .ןסָאשרעד יז

 א החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ .ןעמוקעגמוא ןענייז רעדניק יד ןוא
 ןעגנולעג זיאיס ןכלעוו ,רענדָארג סהרבא ןייא ןבעל ןבילבעג
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 סנטצעל טליּפש .ג} .דנַאלסור ןיא ךיז טניפעג רע .ןפיולטנַא וצ
 ."ןןלױפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעכַאילב .ש

 החּפשמ יד טָאה יםלוגי סקיווייל וצ זיב ידי עלעטניפי ןופג
 רעביא געוו-רעדנַאוו ןקירָאי-גנַאל ריא ףיוא טליפשעג שַאכ-שידק
 טימ ןוא ןַאב ףיוא ,ןגער ןיא ןוא ןוז ןיא .ךעלטעטש ןוא טעטש
 םעד רעײטשוצ רעייז ןבעגעג ןרָאי רעקילדנעצ ייז ןבָאה רפ

 ףיא ןרָאװעג ןרױבעג ןענייז רעדניק ערעייז .רעטַאעט ןשידיי
 .ןעגנורעדנַאװ ערעייז ןופ ןגעוו יד

 ןוא ,שידק זיא שידק-שַאכ החפשמ רעד ןופ רעריפנָא רעד

 דימת רע טָאה ,|שַאכ|} ןפסוי ןופ רערעגניי רעד זיא רע שטָאכ

 :ןעזסיוא ןייז ןרעדילָאס ןוא ןרעטלע ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג

 ַא טימ ןוא ּפָאק ןפיוא לכילפ ןשביה ַא טימ ,רעקיציײלּפטײרב ַא

 טָאה .טייקטסנרע ךס ַא ןבעגעגוצ םיא טָאה סָאד .עמיטשיסַאב

 -שעג ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןיא טירט עטשרע יד ןופ ךיילג רע
 ןרזעילאי טליּפשעג טָאה רע ןעוו .סרעטָאפ ןופ ןלָאר יד טליפ

 ןקערש ידניצַא טָאג טגָאז יױזַאי :ךיל סָאד טגעלפ יאבכוכ רבי ןיא
 ןייז .גנַאזעג סשידק ןיא ןייז טגעלפ ץרַאה ךס ַא ןפָארטש ןוא

 -עג רעייז ןיא ןריפוצנייא טימַאב ךיז שידק טָאה טייקטסנרע
 רעייז ןיא ןזַאלנייא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ שידק .עפורט-סגנַאז

 -עיּפ ערעסעב ַא ןריפפיוא ןוא רעסישזער ןשיטַאמַארד ַא עפורט

 "ידי סיקסינַא ןרָאװעג טליפשעג עפורט ןייז ךרוד זיא ױזַא .עס
 רעליפשיוש סלַא שידק טָאה ייברעד .יסלוגי סקיווייל ןוא יקוב

 ילירהמי ןופ לָאר רעד ןיא ןזייווַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 טָאה יהמקנ ןופ טָאגי סשַא םולש ןיא ךיוא .יםלוגי סקיווייל ןיא

 -יּפשיװע רעטונג ַא זַא ,ןזיוַאב ירפוסי ןופ לָאר רעד ןיא שידק

 רעלַארטנעצ ַא ןיא ןעלדנַאװורַאפ לָאר-ןדָאזיּפע ןַא ןָאק רעל
 ,רוגיפ

 -עּפָא עקיליב יד ןיא ןזיווַאב שידק טָאה טייקשהירב רעמ ךָאנ
 ןטלַאטשעג ענעריּפַאּפ ןופ טָאה רע ואוו ,סעמַארדָאלעמ ןוא ןטער
 -סוועיַאלָאקיני ןייז .ןרוגיפ עקידנרעק ,עקידעבעל טמערופעגסיוא
 רעדָא יץעידָאלָאמ עקווָאילי עטערעּפָא רעד ןיא יטַאדלָאס רעק
 -על ןעוועג ןענייז יעביל רעזַאקווַאקי ןיא ירעלדנעוו דרעפ רעדי
 רעד ןופ ןלייטּפָא טלָאוװעג ךיז שידק טלָאװ ןוא ןשטנעמ עקידעב
 ערעסעב יד ןשיווצ טרָא ןַא ןעמונרַאפ רעכיז רע טלָאװ ,החפשמ
 ןליופ ןיא רעליפשיוש עשיטַאמַארד

 -שידיײשיטַאבעלַאב א טריפעג געוו ןיא וליפא טָאה שידק
 -וס רעדָא חספ ןעמוק טגעלפ סע ןעוו טּפיױהרעביא .ןבעל ךעל
 ךיז ,ןײרַא לוש ןיא ןביילקסיוא החּפשמ יד ךיז טגעלפ ןַאד .תווכ
 -נייא שידק טגעלפ םירדס עקידחסּפ יד וצ .הילע ןַא ןבעג ץזָאל
 .עּפורט רעד ןופ רעדילגטימ טָאהעג הנותח טינ יד ךיז וצ ןדַאל
 סעד ןעווַארּפ ןוא לעטָאפ ַא ןיא ןצעזניירַא ךיז רע טגעלפ ןיילַא
 יד ייב ןעועג ךיוא זיא עיצידַארט ַא ןדיי עמורפ עלַא יו רדס
 ןרָאיטקַא עקידנטסַאפ יד ןדַאלוצנייא רופכ-םוי יאצומ סשידק
 .ןטסַאפּפָא םוצ

 יד ןשיוצ ןכעלגעמרַאפ ַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה שידק
 -רעביא ןָא טעמכ טעברַאעג בייוו ןוא ןַאמ ןבָאה סדוק .ןרָאיטקַא

 -עג ַא עפורט רעד ייב ןעמענ שידק טגעלפ .תינשהו ,ןוא ,םייר !

 ןיא ןגײלנײירַא טגעלפ רע סָאװ ,טלעג םעד רַאפ טנעּצָארּפ ןסיוו
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 םעד ץוח .א .א ןלַאקָאל-רעטַאעט ,תואצוה-עזייר ףױא טפעשעג

 .רַאטרעּפער ןוא ישזער רַאפ עמעיטנַאט ןעמוקַאב רע טגעלפ

 ידכ עמוס ערעסערג ַא ןבײלקנָא ןגעוו טמיורטעג ץלַא טָאה רע

 רעדניק ןוא בייוו טימ ןצעזקעווַא ןענָאק וצ ךיז רעטלע רעד ףיוא

 ."ענדָארג ןיא השוריב טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקוייה רעד ןיא

 .ש טביירש םוקמוא ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ס'.ק ןגעוו

 :רעכַאילב

 זיא המחלמ רעשילױפ-עטייז רעד ןופ ךָארבסױא ןכַאנג

 טרעוו רע ואוו ,ענליוו ןייק רע טמוק טרָאד ןופ .קסניפ ןיא שידק

 טזייוַאב ָאד .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רענליו ןיא טרישזַאגנַא

 יטעששטערק ןָאטַאלּפי ןיא 'טסערעבי ןופ לָאר רעד ןיא שידק ךיז

 רשא  ןיא ןוא ,קושטיינרַאק רעלעטשטפירש ןשיניַארקוא ןופ

 שידק טמוקַאב טייצ רעד ןיא .'200.000י םמכילע-םולש ןיא ךןייפ

 טַאהעג הנתתח טָאה ענייש רעטכָאט ערעטלע ןייז זַא ,העידי ַא

 -ותח רעד וצ ןרָאפ וצ טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טינ .קסניפ ץא

 ענייז ןופ לייט ַא ןייא רע טדַאל ,טעברַא-רעטַאעט ןייז בילוצ הנ

 ןעקפלעוו וצ ןײירַא ןַארָאטסער ןיא םירבח-רעטַאעט ערעטנענ

 רעדעי ןיא ןבָאה סע ואוו ,ןַארַאטסער רעשידיי רענליוו רעטלַא ןַא)

 -טסניק ןוא רעביירש ,ןרָאיטקַא עשידיי טכַארברַאּפ העש רעיירפ

 ָאּפַאטשעג יד טָאה ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .רעל

 ןיא גנוקינייר רעטצעל רעד ייב ןוא ,ןוז ןייז טיִמ םיא ןעמונעגוצ

 סששידק יד ןבָאה ןַאפעלעט ןכרוד .(בייוו ןייז ךיוא ָאטעג ןטיױוצ

 יב ,ןײרַא גָאט ןזיב ןוא ,החמׂש ריא וצ רעטכָאט יד טסירגַאב

 .הנותח רעקסניּפ יד ענליוו ןיא טעווַארּפעג ,הקשמ ?זעלג ַא

 -עג שידק ךיז טָאה ,ענליוו ןיא ןירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו
 עכלעוו) המחנ |יורפ} ןייז וצ קסניפ ןייק סופ וצ ןזָאל טוואורּפ
 -נעעז ןרינגיזער טזמעג רעבָא טָאה רע .(ןענופעג טרָאד ךיז טָאה
 געט עטשרע יד .טירש ןקיזָאד םעד ןופ טײקיזָאלקעװצ יד קיד
 טָאה ,סעבמָאב ןופ לגָאה ןרעטנוא ןעוועג ךָאנ זיא ענליוו ןעוו
 ,רעלעק ַא ןיא םירבח עקידנטלַאהַאב-ךיז יד טימ ןעמַאװצ רע
 רעטעּפש .יףוס רעד ןעמוקעג זיאיס ,רעדניקי :טהנעטעגנייא
 ערעייז וצ ,החפשמ רעד ןוא שַאכ ףסוי טימ ןעמַאװצ ,רע טָאה
 טרַאד ןופ .ןבילקעגניירַא ךיז 15 סַאג ןושַארטס ףוא םיבורק
 יד ןיא עיצַאקָאווָארּפ רעד תעב ,רעדורב ןייז טימ ,םיא ןעמ טָאה
 ףיױא טריפעגקעוַא ןוא ןעמונעגוצ 1941 ילוי ופ געט עטשרע
 .טייצ לסיב שביה ַא טרעטַאמעג טרָאד ךיז ןבָאה ייז .סעקשיקול
 -טיל רעטסערג רעד .ןצנעוורעטניא ענייק ןפלָאהעג טינ ןבָאהיס
 יז ךַאפ ךיז טָאה סַאקסוָארטעּפ סַארּפיק רעגניז-ןרעּפָא רעשיוו
 יד ןפלָאהעג טינ ךיוא ןבָאהיס .טסיזמוא רעבָא ,ןעוועג לדתשמ
 בָארג .טגָאזעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןבָאה ייז עכלעוו ,תוליפת
 רעד ןעוועג זיא םוטש ןוא טנעווהסיפת רעקשיקול יד ןענייז
 -קעווַא ייז ןעמ טָאה גָאטרַאּפ ןקידרעמוז ַא ןיא .טעבעג וצ םורַא
 -רעדורב רענליוו ןטסערג ןיא ,רַאנָאּפ ןיא .ראנָאּפ ןייק טריפעג
 | ."ןענופעג ור עטצעל רעייז ייז ןבָאה ,רבק

 | .ע .ש

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,173-177 .זז ,ייווצ

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,/הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --- וָאקרוט טנומגיז
 יי ,224 7

 ,4448 :זז ,1962 ,קרָאי ויִג ,רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש
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 ןוֿפ ןָאקיסלצעל

 אינענ ,טילש

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1904 ינוי 15 .בעג)}

 !וועשיבורה ןיא 1904 ינוי 15 ןריובעג

 -- ןרעטלע .ןלױּפ ,טנגעג רענילבול
 עקינייא ןופ דניק סלַא .םירחוס-דלַאװ

 ריא טימ ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא םישדח

 ןבילבעג זיא יז ואוו ,עשרַאװ ןייק עילימַאפ

 -שרע רעד תעב .רָאי 10 ןופ רעטלע ןזיב

 ןרָאװעג טריוקַאװע ,המחלמ-טלעוו רעט

 ,עניַארקוא .בוג רעװָאקרַאכ ,יימוס ןייק

 ,וָאקרַאכ ןייק רעבירַא ךָאנרעד ןוא

 "יש סלַא ןוא ,עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג

 סצרּפ ןיא קידנריטויבעד ,'עגיל-רוטלוק' רעד ןיא טליּפשעג ןירעל

 ןופ א'א עּפורט רעד ןיא ןעמונעגניײרַא יז טרעוו ָאד ."רעטסעווש ,

 ּפָא יז טרָאפ -- 1921 .טייצ לקיטש ַא טליּפש יז ואוו ,יקסרַאבול

 ןוא ןָאזעס ַא טליּפש יז ואוו ,וועיק ןייק עּפורט סיקסרַאבול טימ

 -ַארקוא ערעסערג יד רעביא עּפורט רעד טימ םורַא ךָאנרעד טרָאפ

 בקעי ןופ עּפורט רעד ןיא רעביא טייג ,טעטשיץניווָארּפ עשיני

 ,רָאי 3 ריא טימ טליּפש ןוא (ןיטיקַאר ,ןַאמסייוו ,טרעביל) טרעביל

 םישדח עקינייא יז טליּפש ךָאנרעד .דנַאלסור רעביא .תוקספה טימ
 רעד ןיא רעלדַא סוילוי ןקידנרילָארטסַאג ןטימ עשרענטרַאּפ סלַא

 ,1928 ןיא ןוא ,יקסרַאמיד ןוא גרובנעסקול ןופ טריזינַאגרָא ,עּפורט
 | .'טלוקזעג' רעװָאקרַאכ ןיא ,םישדח עקינייא

 םעיינ' ןיא רעלדַא סוילוי ךרוד טרישזַאגנַא .ש טרעוו 1929 ןיא

 . ,עגיר ןיא !רעטַאעט ןשידיי
 :טגָאזעג טרעוו ריא ןגעוו עסערּפ רעקיטרָא רעד ןיא ץיטָאנ ַא ןיא

 -רַאכ ןיא ערעירַאק עשיטסיטרַא ריא ןביוהעגנָא טָאה טילש יורפ ,

 -עגנָא ןַא ןעמונרַאפ ףכית טָאה יז ואוו ;!לקניוו רעזדנוא' רעוװָאק

 ַאינעג ןסקַאװעג ךיוא זיא 'לקניוו רעזדנוא' טימ ןעמַאזוצ .טרָא ןעעז

 -הכולמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו 'לקניוו רעזדנוא' תעב ןוא ,טילש

 רעוועיק םנופ סניטסיטרַא-טּפיױה יד ןופ ענייא טילש טרעוו ,רעטַאעט

 רעייז טָאה דנַאלסור-ןטַאר ןיא עסערּפ יד .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 ןיטסיטרַא רעד ןקנָאשעג גנונעקרענָא ןוא טײקמַאזקרעמפיוא ליפ

 יירעלטסניק ןוא טײקטבַאגַאב ריא ןכָארטשעגרעטנוא קידנעטש ןוא

 ַא טכַאמעגכרוד טילש .ג טָאה טייצ עטצעל יד .ץנעגילעטניא עש

 .הכולמ ןכעלגעווַאב שידיי ןטימ דנַאלסור-ןטַאר רעביא יינרוט

 ,"רעטַאעט

 -עדנַאנַאּפָארּפ רעד ןיא רימ ןעניפעג עגיר ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 ןלעטש עדנגלָאפ "ןפורּפָא-עסערּפ , רושָארב

 :טביירש יֵאטיק .מ

 ַא טליפעג רדסכ טָאה עגיר ןיא רעטַאעט רעשידיי רעד..,

 רעד זיא טילש ַאינעג טימ .זוחכ-ןעיורפ עטסנרע ןיא לגנַאמ

 רעטסנרע ןַא טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב רעטַאעט רעשידיי רעגיה

 יד ןברָאװרעד ףכית ךיז טָאה סָאו ,ןיטסיטרַא רעשיטַאמַארד

 ןוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא ןוא םלוע-רעטַאעט םנופ גנונעקרענַא

 רַאפ ןירענטרַאּפ עקידנסַאּפ יד ןעוועג קידנעטש זיא יז .טבילַאב

 -עגסיוא זיא ריא עכלעוו טימ רעליפשיוש עטסערג ןוא עטסעב יד

 יד רַאפ ךיז יז טָאה סרעדנוזַאב ןטערטוצסױרַא ןעמַאזצ ןעמוק

 ענייאי ןסעיפ עקידנגלָאפ יד ןיא טנכייצעגסיוא ןענָאזעס יױוצ

 רעדי ,יסרעלַאה רָארוקָארּפי ,ירעביוט רעדי ,יסויפרָאמי ,יענעי ןופ
 רעציירקי ,'תרפא עלערימי ,יענעגנָאהעג ןביזי ,ירענעטלָאשרַאפ
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 ,ןעמַאלפ עקילייה ידי ,יָאּפַאסי .'ןגייווש טינ רָאט ןעמי ,ַאטַאנַאס
 עכלעוו ןיא ,ערעדנַא ייר ַא ןוא ,ירעטָאפ רעדי ,ירעדלָאג דיווַאדי
 .ןלָאר-ןעיורפ טפיוה יד טליּפשעג ענָאדַאמירפ סלַא טָאה יז

 ריא ןופ עבליז רעדעי טימ רעױשוצ סעד טריויטענגַאמ יז
 יעניב רעטנַאזָאפמיא ריא ןופ גנוגעװַאב רעדעי טימ ,עיצקיד
 יז ,ץרוק .טכיזעג ריא ןופ קורדסיוא-ןענימ ןדעי טימ ,רוניפ
 רעשיגָאלָאכיסּפ רעקיטלַאװג ריא קנַאד ַא ,ןעמעלַא טימ טסייר
 ןירעלטסניק ַא זיא יז .עֶלָארךעיױרפ דעשיטַאמַארז ַא ןופ הגשה
 ןרַאּפ ןוא ריא רַאּפ דובכ ןטסערג םעד .רוטלוק רעכיוה ַא ןופ
 -טסניק עטסנרע ענױזַא טגָאמרַאּפ סָאװ ,רעטַאעט-סיטועמ ןשידיי
 | ײ.טילש .לרפ יו סנירעל

 :טביירש 'איגדָאװעס' גנוטייצ רעשיסור רעד ןיא .ל
 ןשידי םנופ ןיטסיטרַא עלופטנַאלַאט יד ,טילש ַאינעג..,

 סָאװ ,תולעֹמ ךס ַא טָאה ,סנידלעה ןופ ַאולּפמַא ןפיוא רעטַאעט
 עשיגַארט ךיוא ןוא עשיטַאמַארד ןליּפש םוצ קידנעווטיונ ןענייז
 .ןלָאר

 םעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא טילש ַאינעג ןופ ליּפש סָאד
 עקיטיינ יד ןיא ןוא ,עיציוטניא רעשירעּפעש רענייש ַא ןופ רעייפ
 -רעד ןוא גנונַאּפש עשיטַאמַארד עכיוה ַא יז טכיירגרעד ןלעטש
 ןשירעלטסניק ןופ ןצענערג יד רעביא רעבירַא טינ יז טײג ייב
 | | .סָאמ

 ןשיטסַאלּפ ַא ,ליּפש עטכַארטעגכרוד ַא טציזַאב טילש ַאינעג
 -רעסיוא עשינעצס ערַאבקנַאד ַא טימ ןעקנָאשַאב זיא ןוא טסעשז
 ".יַאעדעמי ןליּפש ןעמ ןָאק תולעמ עכלעזַא טימ .טייקכעל
 ;,י -- .ל סיוא ךיז טקירד "ןאמעקניה,, ןיא ןליּפש ריא ןגעוו ןוא

 ןיטסיטרַא-עמַארד עטמירַאב-גנַאל ןופ יד ,טילש ַאינעג,
 ָאד ןענייז ןטנעמָאמ .לופטכַארּפ יַאטערגי סלַא לָאר ריא טליּפש
 עפוטש רעטסכעה רעד וצ זיב יז ןביוהרעד סָאװ ןליּפש ריא ייב
 םעד יז טכַאמ ןליּפש ןדילָאס ריא ןיא קיטרַאנגייא ,טסנוק ןופ
 יבוּפ שידיי רעזדנוא .ןיטסיטרַא עטלושעג-טוג ַא ןופ קורדנייא

 סָאד .רעלטסניק ענעטלעז עכלעזַא ןצַאשוצּפָא יו טסייוו םוקיל

 .ײסעיצַאוָא עשימרוטש יד ןוא רעטַאעט עטלוּפעגנַא סָאד ןזייווַאב
 עקידנרילָארטסַאג יד טימ ןָאזעס ַא ךָאנ עגיר ןיא טליּפש .ש

 יז טרָאפ ךָאנרעד .ןָאזשיפ עשימ ןוא גרעבמַאס ,װָאקרוט ,רענטוק
 טימ טליּפש ,(לַאז-עינָאמרַאהליפ ,שזדָאל) ןליוּפ ןיא ןרילָארטסַאג

 .רעווליס דנערווער .רד' סשַא ןיא יקסוועראמ

 -ליס דנערווער , סשַא ןיא ווָאכָאטסנעשט ןיא ןליּפש .ש קידנעעז

 זַא ,םואבטאר בקעי רעסישזער רעד ױזַא ךיז טרעטסיײגַאב "רעוו

 :עלעקיטרַא ץרוק ַא ריא ןגעוו ןָא טביירש רע

 -שעג טָאה (יורפ סדנערווער םעד) ַארַאלקי ןופ עלָאר ידי

 -נייא רעקרַאטש רעטרַאוורעדמוא ןַא -- ,טילש ַאינעג יד טליפ

 ,דנצנעלג ךיז טגעווַאב ,עמיטש ענייפ ,רוגיפ עכעלרעה ַא .קורד

 ןופ קורדנייא סעד טכַאמ .טדיילקעג קַאמשעג טימ ןוא טנַאגעלע

 -נזיורב ַא .ץרעליּפשיוש רעשיעּפָארײא רעקיסַאלק-טשרע ןַא

 םעד טלַאה ןוא וויסלופמיא רעייז טליּפש יז .טנעמַארעּפמעט רעד

 ידנצייר זיא יַארַאלקי ריא .גנונַאּפש ןיא טייצ עצנַאג יד רעױשוצ

 -טכייל-טסרעסיוא קיטייצכיילג ןוא שירעסנעגשיניצ ,שירעריפרַאפ

 -צנעלג ַא טייצ עצנַאג יד זיא יז ןפלָאהַאבמוא-שידניק ןוא קיניז

 -ַאעדיא ןרירטנעצנָאק ךיז ןיא ,ןליטש םעד וצ טסַארטנַאק רעקיד

 "ניא לעטבוס ןוא ןייפ ױזַא טרעוו רעכלעוו ,דנערווער ןשיטסיל

 .יקסווערַאמ רעלטסניק ןסיורג סעד ךרוד טריטערּפרעט

 יע

2874 



 דנ ַאב םישודבדצק

 טַאהעג טשינ טָאה טילש ַאינעג יד סָאװ ןרעױדַאב וצ ויא סע

 .דָאש רעסיורג ַא .עשרַאו ןיא ךיז ןזיײװַאב וצ טייקכעלגעמ יד

 ַא ןעמענרַאפ וצ לגוסמ טילש ַאינעג יורפ זיא ,גנוניימ ןיימ טול

 ."ןָא ןביוא רעטַאעט רעזדנוא ןיא טרָא ןעזעגנָא רעייז

 ץניוװָארּפ רעד רעביא ןוא ,ענליוו ןיא ךָאנרעד טרילָארטסַאג .ש

 -עשט .עיװַאלסָאגוי רעביא ווָאטַארַאב .רד טימ יינרוט ַא טכַאמ ןוא

 ןיא לקיטרַא ןַא ןיא טבײרשַאב יז סָאװ ,ךיירטסע ןוא .ײקַאװָאלסָאכ
 ,(1932 ,234 'נ) ."טל"בטיל,

 רושָארב רעד ןיא ןגוצסיוא ייווצ רימ ןעניפעג יינרוט ןקיזָאד ןגעוו

 : :"ןפורּפָא-עסערּפ,

 רעשיװַאלסָאגוי, רעדַארגלעב רעד ןיא טביירש וװעיערדנַא .רד

 .רעד טילש ַאינעג ןופ גנוניישרעד יד ןוא ןליּפש סָאד..., :!טסיל

 ".'המיבה' ןופ אניווָאר רעטמירַאב רעד ןָא טנָאמ

 .פ .ס טביירש "טסיל יקסװַאלסָאגוי , רעװעיַארַאס ןיא

 ריא ,גנוניישרע רעקנַאלש ,םענרַאֿפ ריא טימ טילש יורפ..,

 ,ןגיוא עצרַאווש עטנעגילעטניא עפיט עריא ,ּפָאק רעטנַאסערעטניא

 |?} רעשטייז רעד ןופ ליּפש יד ,ןברַאפ םיטש ענייש עריא

 "וצ עלַא ןופ טייקמַאזקרעמפיוא עלופ יד ךיז ףױא טפור לוש

 ןוא קַאמשעג טימ ,םענרַאפ טימ קידנעטש טליפש יז .רעױש

 זױה עטפױקרַאפסיױא סָאד .טבױלרעד ריא עלָאר יד יװ סָאמ

 ."עניב רעד ףיוא לָאמ ערערעמ ןירעלטסניק יד טפור

 ןיא ןרילָארטסַאג ןביוהעגנָא .ש טָאה 1932 רעבָאטקָא 10 םעד
 ןוא ("רעטַאעטסקלָאפ .וועג) "רעטַאעט  ןָאיליװַאּפ, רעװעשרַאװ

 יו רעמ ןוא ,"ענעי ןופ ענייא , עסעיּפ רעד ןיא ןטָארטעגפיוא זיא

 ,טליּפשעג טינ עסעיּפ ענייא יד

 :טירטפיוא ריא ןגעוו טביירש ליזיימ ןמחנ

 ןיק ןעמוקעג רָאי ַא טימ קירוצ ךָאנ זיא טילש ַאינעג..,

 ןזעידיי םניא טליּפשעג ןענָאזעס ייווצ טָאה יז ואוו ,עגיר ןופ ןליופ

 עשירעלטסניק ןיא טרָאד ןטָארטעגפיוא ןוא רעטַאעט םיטועימ

 -כעלגעמ ַא ןעניפעג וצ עשרַאוו ןיא ָאד טרַאגעג טָאה יז .סעסעיּפ

 ךיז טָאה סָאד רעבָא ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד ַא ןיא ןליפש וצ טייק

 ןיקסווערָאמ .א טימ ןרָאפעגמורַא זיא יז ןבעגעגנייא טשינ ריא

 דנערווער , סשֶא םולש טימ ןליופ ןיא טעטש ערעסערג יד רעביא

 ,גלָאפרעד םיורג טימ רעבליז .רד ןופ יורפ יד טליּפשעג ,ײרעבליז

 ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא יז .ןפורּפָא עטסעב יד ןעמוקַאב ןוא

 / טוג זיא ןוא סעסעיּפ ענעדייששרַאפ ןיא שזדָאל ןיא ןוא ענליוו

 -רעטַאעט סעד ךרוד ןוא קיטירק רעד ךרוד ןרָאוועג ןעמונעגפיוא

 ןיא ןטָארטעגפיױא טשרעוצ יז זיא טציא טשרע טָא ןוא .םוקילבוּפ

 .טַאהעג טָאה ןעמ .רעטַאעט יןָאיליווַאּפי םעיינ םעד ןיא עשרַאוװ

 רעטרעוו ביול יד זַא ,ךיז ןגייצרעביא וצ טייקכעלגעמ יד טציא

 עטוג ַא זיא יז ןבירטעגרעביא טשינ ןענייז טילש ַאינעג ןגעוו

 ַא -- ןטייקכעלגעמ עשיטסיטרַא עדנצנעלג טימ ןיטסיטרַא

 ,רענעט עקַאמשעג טימ עמיטש ענייש ַא ,טלַאטשעג עלופטכַארּפ

 רעטנכייצעגסיוא ןַא ,עניד ,עטרַאצ ךיוא ןוא ,עקיטסורב ,עטסעפ

 | .טכיזעג ךעלגעווַאב ,קידעבעל ַא ןוא ,שידיי

 ץֵלַא רעבָא יז ןעמ טעז יענעי ןופ ענייא; עסעיפ רעד ןיא

 ערעוװע עריא ןופ עטרינגיזער ,עטלפייווצרַאפ ַא ,טינש ןייא ןיא

 -טנעלַאט ַא זיא יז זַא ,קיטנָאק זיא ָאד ךיוא ןוא ,ןעגנובעלרעביא

 ןזױװצסיױרַא טרָא ןיק טשינ ָאד טָאה יז םגה ,ןיטסיטרַא עלופ

 -עג-.. ןטייקכעלגעמ עריא ןצונוצסיוא ןוא רעלופ ,רעטיירב ךיז

 ףרַאד ןוא ןָאק יז ,ןיטסיטרַא עטבַאגַאב ַא קפס ילב ויא טילשַאינ
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 .רעטַאעט ןשירעלטסניק ןטוג ַא ןיא טרָא קידובכב ַא ןעמענרַאפ

 ."?םיא ןעמ טמענ ואוו רעבָא

 ןופ 'ענעי ןופ ענייא , עמַארדָאלעמ רעד ןיא טירטפיוא ריא ןגעוו

 : טנייה' ןיא יימ טביירש .,יבצ-ןב

 טריפ ,עמַארד רעד ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד ,טילש ַאינעג..,
 'ףוס ןזיב בײהנָא ןופ גלָאפרעד סיורג טימ עיצקַא יד ךרודַא
 ןקדַאטש ַא טימ ןירעלטסניק ַא קפס ילב ךיז רַאפ ןבָאה רימ
 ןעוועג זיא ןליפוע ריא ןופ קורדנייא רעד .טנעלַאט ןשיטַאמָארד
 טימ ןבעלוצטימ ןעגנואווצעג טושפ טָאה יז ןוא רעלַאסָאלָאק ַא
 .גנולדנַאה רעד

 :רַא ןַא רַאּפ ןכַאז עטכייל יד וצ טשינ רעכיז טרעהעג סע
 ףיוא עסעיּפ ַא ןופ גלָאפרעד םעד ןביירשרַאפ ןענָאק וצ ןיטסיט
 ךעלסילשסיוא סע זיא ,ןזיווַאב סע טָאה יז בוא ןוא ,ןובשח ריא
 סָאװ טימ טּפַארק עשיטַאמַארד עקרַאטש ןוא טנעלַאט ריא בילוצ
 יד ,ָאזלַא ,טָאה יז .ןעמונעגסיוא קרַאטש םלוע םייב טָאה יז
 -ַאב יז טָאה םלוע רעד עכלעוװ טימ ,ןטנעמסידָאלּפַא עקרַאטש
 ."טנידרַאפ רש ,ןקנָאש

 :טביירש "רעירוק יקסוװַאשרַאװ, ןיא .ב
 -ַארט עטסערג יד ןופ ענייא זיא טילש ַאינעג ענַאדַאמירּפ..,

 ךיוא רָאנ ,עניב רעשידיי רעד ףוא רָאנ טשינ ,רעלטטניק עשיג
 ןיא ליפעג ןוא טנעמַארעּפמעט ריא .רעשיעּפָארײא רעד ףיוא
 טכַאמ ןוא ,רעיושוצ סעד טרעטסײגַאב ןוא טקריוו עלָאר רעדעי
 ריא ,גנוניישרעד ריא .ליּפש ריא ןופ טרָאװ ןדעי ןיא ןבױלג
 רעד ןיא יז טלעטש עניב רעד ףױא גנוטלַאה ןוא ץנעגילעטניא
 ןעמ ןָאק רַאפרעד ןוא ,ןירעלטסניק עקיסַאלקטשרע ןַא ןופ ײר
 זיא ,ןליפש טגעלפ טילש ַאינעג ןעוו זַא ,ןרעדנואוו טשינ ךיז
 ,טסערפ עסיורג ןייז ןגעלפ סע סָאװ ,םעד ףיא קידנקוק טשינ
 .".טלופרעביא ןייז רעטַאעט רעד טגעלפ

 :"טנייה , ןיא טביירש לגיופ .א

 ,קנַאלש ,קיור ,ןעלטימ עכעלרעסיוא עדנרינָאּפמיא טָאה יז ..,
 ןוא גנמענַאב רעד ןיא ןָאט ןטוג ַא טָאה יז .קידונח-ץרַאוש
 רַאפ סניוועג ַא זיא ןיילַא סָאד ןיוש .קַאמשעג טימ ךיז טדיילק
 ."עניב רעשידיי רעד

 : טנעמָאמ , ןיא טביירש עלרעּפ עשוהי

 טימ ךָאנ טגלָאּפ רע .םרַאװ ףיוא יז טמענ םלוע רעד..,
 -עג סָאװ ,עידעגַארט עכעלשטנעמ יד גנונַאּפע רעטסערג רעד
 ןשידיי ןטיירב ןרָאפ .עניב רעד ףיוא רעביא טבעל טילש ַאינ
 -עג רעבָא ןבָאה רימ .ןעמָאנ רעיײנ ַא טילש ַאינעג זיא סלוע
 ,ענייש ַא ,עסירעטקַא עשידיי ַא ךיז טניפעג ואוו ץעגרע זַא ,טרעה
 טָאה ןוא ןייש ,גנוי זיא .טילש ַאינעג ענייא ,עלבַאטנעזערּפעד ַא
 -קַא עשימייה ערעזדנוא ןלעפ סָאװ ,תולעמ עכעלרעסיוא עלַא
 טַאלג טשינ זיאיס .עלוש טילש ַאינעג טָאה הזמ ץוח .סעסירעט
 ןיא ךיז טכַארטעגנירַא זיאיס רָאנ ,עלָאר יד ךיז טנרעלעגסיוא
 .עניב רעד ףיוא ןבעלסיוא ךיז ליוו יז ןכלעוו ןיא ,ןשטנעמ םעד
 יַאב ַא ןָאק דייר ענעריּפַאּפ ןופ זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה יז
 ."ןליפעג עכעלשטנעמ ןגירקסיורַא ןירעליּפשיוש עטכַאג

 :טביירש "סערּפסקע , ןיא ןילטייצ ןרהא ןוא
 ריא זיא סָאד ןוא ,טסנרע ,טערקסיד ,ליטש טליפש יז...

 טימ ,ןיטור טיִמ ,קיטכירפיוא עלָאר ריא ּפָא טליּפש יז .הלעמ
 ענייפ ַא .םלוע םעד ןלעפעג וצ לולע זיא סָאד ןוא ,גנוגייצרעביא
 -עסייר ןָא ,שידיי רעטוג ַא ,עיצקיד עמענעגנָא ,ערָאלק ַא ,רוגיפ
 .ײןירעליּפשיש עטוג ַא -- עירעטסיה ןָא ,שינעכערבטנַאה ןוא שינ
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 ןופ ןַָאקיסקעל

 ןיוו ןיא ןרילָארטסַאג ןביוהעגנָא .ש טָאה 1932 רעבמעווָאנ ןיא
 .עּפמַאל סירָאמ טימ ןעמַאזוצ

 עפורט רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .ש זיא ,ןיוו ןופ ןעמוקעגקירוצ

 ,ןייטש ַאשָאילַא ,יקסווערָאמ םהרבא ,ווָאקרוט טנומגיז) 'טקַאפ'

 רעמוז ,שזדָאל ןיא טליּפשעג ריא טימ ןוא (שטיוָאלַאגעס ַארַאלק

 עגיר ןיא רעדיוו ךָאנרעד ,שילַאק ןיא טרילָארטסַאג יז טָאה 2

 טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה יז ואוו ,ענוװַאק ןוא

 טרילָארטסַאג רעדיוו ,1924 ןיא ,ךָאנרעד ,גרובנעדלָאג לעוימעס

 .עגיר ןיא

 :עסערּפ יד טביירש ןטירטפיוא עקיטציא עריא ןגעוו

 :"אינדאוועס , רעגיר ןיא .ז .י

 עיצַאטוּפער יד ןברָאװרעד גנַאל ןױש טָאה טילש ַאינעגא

 ןיא ןיטסיטרַא עלערוטלוק ןוא עטסבַאגַאב יד ןופ ענייא ןופ

 -וַאג ַא ןעעזעג רימ ןבָאה רַאוטרעּפער ריא ןיא .רעטַאעט ןשידיי

 עשימָאק ךיוא וליפא ןוא עשיטַאמַארדָאלעמ ,עשיגַארט ןופ ייר עצ

 עשינעצס עכַאפליפ עריא עלַא ןופ ךירטש-טפיוה רעד ,ןלָאר

 .לָאר רעד ןופ טײקטכַארטעגכרוז ועד ןיא טײטשַאב ,רעדליב

 -עברַאַאב ענייפ יד ,דליב םעניימעגלַא םעד ןופ טײקשיטטַאלּפ יד

 טייקיצרַאהנפָא עפיט יד -- ךַאז טפיוה יד ןוא ,סלַאטעד ןופ גנוט

 -עג ןופ גנונידערעד עדעי ןעגנורדעגכרוד זיא סע רעכלעוו טימ

 -נעמיטנעס עדנריר ןיא סרעדווזַאב ,עניב רעד ףױא טילש ַאינ

 ."ןסעיפ עלַאט

 :טביירש "עמיטש עשידיי , רענווָאק רעד ןיא טנעזנעצער ַא ןוא

 -ליבעגי רעד ןופ פיט ןקיטכער5פ ַא טנכײצ טילש ַאינעג-;

 טבעוװע גנילרעטעמש רעקידרעטַאלפ ַא יו .עקשטעזַאר ירעטעד

 ןח ןוויַאנ שידניק ַא טימ טלַארטשַאב עניב רעד ףיוא טכיײיל יז

 -ואוועג טָאה יז ןוא דנגייצרעביא ףיט ,קיצרַאה זיא ןליפש ריא

 ןקנַאד עכלעוו ,םוקילבופ-רעטַאעט ןצנַאג ןופ רעצרעה יד ןענ

 -סידָאלּפַא עשימרוטוע ןוא סעיצַאװַא עטרעטסיײגַאב טימ ריא

 ."ןטנעמ

 רַאפ ץרַאװש סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טרישזַאגנַא .ש זיא 1938 ןיא

 ןיא ןעמוקעג זיא יז .קרָאי וינ ןיא ""רעטַאעט-טסנוק שידיי , ןייז

 -פיוא יד ןיא טקילײטַאב 1938-329 ןָאזעס ןיא ךיז טָאה ןוא עקירעמַא

 זיא רעוו סקיווייל .ה ןוא '.טעטש יירד' סשַא םולש ןופ ןעגנוריפ

 ןופ ןוא קיטירק רעד ןופ ןעמונעגפיוא םרַאװ רעייז קידנרעו ,'רעוו

 ןרָאפעגּפָא זיא ץרַאװש סירָאמ ןעוו ,19239 ןטימ ןיא .םלוע-רעטַאעט

 יז ןוא .ש ןפורעגסױרַא ןיהַא רע טָאה ,עּפָאריײא ןיא ןרילָארטסַאג

 רעד' סרעגערּפ בקעי ןיא 'עּפישט' סלַא םיא טימ ןטָארטעגפיוא זיא

 רעוו' סקיווייל ןיא "ירעמ רעטסעווש , סלַא ןוא 'רעגערט:-רעסַאוװ

 .(גגילעש ר'ד' ניא טליּפשעג) 'רעוו זיא

 :רעיימ סירָאמ טנכייצרַאפ ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 טליּפוע יז .ןירעלטסניק עטריטנעלַאט עקידעבעל רעײז ַא;

 םינפ ריא ןיא קורדסיוא ןופ טפַארק ליפ טציזַאב יז ןערב טימ

 -ששעג טָאה יז ןטסעשז עטנחב ןוא טייקכעלגעווַאב ליפ רעייז ןוא

 םלַא ןוא רעגערּפ ןופ ירעגערטרעסַאווי ןיא יעפיצי סלַא טליפ

 ײי.יגנילעזע רָאסעּפָארּפי ןיא יירעמ רעטסעווש ידי

 -עג טּפַאכרַאפ דלַאב זיא ןוא עּפָארײא ןיא ןבילברַאפ זיא .ג

 .רעדרעמ עשיצַאנ יד ןופ ןרָאװ

 :ןירעליּפשױש סלַא ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז

 -ניק עריא טָאה ,ענעריובעג ן!?ןרעשזדָאל ַא ,טילש ַאינעג;

 יו עגיר ןייק ןעמוקעגנָא ןוא דנַאלסור ןיא טכַארברַאפ ןרָאי-רעד

 עשינעצס עריא קנַאד ַא ןירעליפשיושע עקיטרַאנגײא ,עפייד ַא
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 רע טא ע טי ןשי ריי

 ,ןלופסקורדסיוא ,רוגיפ רעקנַאלש ,רעטנַאזָאּפמיא ריא ,תולעמ
 ,עלופגנַאלק ,טנעמַארעּפמעט ןשימַאניד ,םינפ ןטקָאטעגפרַאש
 יז טָאה -- גנטלַאה רעטרינגיטסיד ,עמיטשטסורב עמַאזגיוב
 עגנוי עירעלַאג רעד ןיא רעטרע עטשרע יד ןופ ענייא ןעמונרַאפ
 -תומוא יד ייב .תומחלמ עדייב ןופ טייצנשיווצ רעד ןיא סעסירטקַא
 רַאפ רַאוטרעּפער ןסיורג ןרָאפ רצוא ןא ןעוועג יז טלָאװ םלועה
 רעטַאעט ןשידיי םניא .רעליש ןוא ריפסקעש ,ןכירג עטלַא יד
 ריפ ןעכדעמיא ןייז ןוא ןריטעגעוו שירעלטסניק טזומעג יז טָאה
 -ַאמ עשיטַאמַארדָאלעמ ןוא רַאוטרעּפער ןקילעפוצ םניא יסעלַא
 ןרעלָארטסַאג יד ןופ טלעטשעגוצ ,סעקייועכ

 רָאי עקינייא ןיא ךיא בָאה ,עגיר ןיא ןָאזעס םענעי ץוח ַא
 טייצ עצרוק ַא ריא טימ ןליּפש וצ ןגינעגרַאפ סָאד טָאהעג םורַא
 .(ןרָאיטקַא עטקי נייארַאפ) יטְקַאפי ןטעדנירגעג רימ ךרוז טניא
 ןייק ןצרַאוװע סירָאמ ךרוד ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךָאנרעד זיא יז
 םעד ןלייט וצ ףיוא עּפָאריײא ןץיק טרעקעגמוא ךיז ןוא עקירעמַא
 ."סוטנדייג ןטכַארבעגמוא םנופ לרוג
 ;ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 -וק ןכָאנ רעבָא טָאה ,ןירעגיר ןייק טשינ סגה ,טילש ַאינעג,

 -עג ןגיוצרעד ןוא |!?} ןריובעג זיא יז ואוו ,דנַאלסור ןופ ןעמ
 ןשידיי רעגיר םניא טרָא סענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ זלַאב ,ןרָאװ
 יז טָאהימ ןוא טריזיטַאמילקַא לענש ךיז טָאה יז .ןבעל-רעטַאעט
 -ַאב רעייז טרָאד זיא יז .עגיר ןיא יענעגייאי ןַא רַאפ ןטלַאהעג
 ןבױהעגנָא ערעירַאק-עניב ריא טָאה טילש ַאינעג .ןרָאװעג טביל
 ווָאקרַאכ ןיא טייצ ערעגנעל ַא טליּפשעג טָאה יז .דנַאלסור ןיא
 -וקעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייױוצ רעד ןיא ןוא
 עטשרע עריא .םייה עיינ ריא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עגיר ןיא ןעמ
 ענייז תעב ,ןרעלדַא סוילוי ייב ןעוועג ןענייז עגיר ןיא ןטירטפיוא
 ,דנַאלטעל ןיא רָאי עקינייא קידנליּפשּפַא .ןליּפשטסַאג עקיטרָאד
 יז ןלױפ ןיא ךָאנרעד ,(עטיל) ענווָאק ןיא ןטָארטעגפיוא יז זיא
 -מורַא יז זיא ןליופ ןיא .ײקַאװַאלסָאכעשט ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה
 קידנליּפש ,ץניווָארפ רעד רעביא ןיקסווערָאמ .א טימ ןוָאפעג
 ןיא ,רעבליז ורפ יד -- "רעבליז דנערעווער סשֵא םולש ןיא
 ןטסערג םעד .גלָאפרעד סיורג טַאהעג יז טָאה לָאר רעקיזָאד רעד
 -נַא זיא יז ואוו ,עיווַאלסַאגוי ןיא טַאהעג רעבָא יז טָאה גלָאפרעד
 (1932 רָאיו עפורט סווָאטַארַאב לואפ ריד ןיא ןרָאװעג טרישזַאג
 טליּפשעג טָאה עפורט יד ואוו ,טעטש עשיװַאלסָאגוי עלַא ןיא
 .רָאבמַאס ,ַאוועיַארַאס ,בערגַאז ,דַארגלעב) םישדח יירד עּפַאנק
 .טפיוקרַאפסױא ןעוועג דימת רעטַאעט סָאד ןיא ,(איא

 ןשיווַאלסָאגוי ריא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא טילש ַאינעג ןעוו

 ,עמַאנפיוא ַאזַא ןופ, :גנורעטסײגַאב טימ לופ ןעוועג יז זיא ,יינדוט
 -- ןרָאיטקַא עשידיי יד רָאפ-טיירגעגוצ טרָאד טָאה ןעמ סָאװ
 עזייר יד ןמולח טשינ ץעגרע ןיא ןעמ ןָאק -- טגָאזעג יז טָאה
 ןופ ןרָאפעגּפָא ןענייז רימ ןעוו .טייז-ןטָאש ןייא טַאהעג רָאנ טָאה
 בָאה ךיא .ןעמולב רועיש ַא ןָא טַאהעג ךיא בָאה ,עױוַאלסָאגוי
 ןיב ךיא .לָאמ סעדעי יײז ןסָאגַאב ןוא רעסַאוועדָאס טפיוקעג
 זיא ןָאגַאװ ןיא .טשינ ןקלעוו ןעמולב יד סָאװ ןדירפוצ ןעוועג
 -ולב יד רעביא טכַאוועג ץלַא בָאה ךיא רעבָא ,גנע רעייז ןעוועג
 .ץענערג רעשיכעשט רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ עמ
 טמוק ָאד רעבָא .עיצַאטס רעד וצ ןרָאפעגוצ ןױש ןענייז רימ
 ןעמולב יד ןריפוצניירַא רימ טרעוורַאפ ןוא םראדנאשז ַא ןיירַא
 -עט ןוא תושקב עניימ ןפלָאהעג טשינ ןבָאהיס ןײרַא דנַאל ןיא
 ײ..ןדיזעעצ טחמעג ןעמולב יד טימ ךיז בָאה ךיא .תונ
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 רנ ַאב םישודדצ

 ,ןבעגעגרעביא ןעמולב יד טימ דָאזיּפע ןקיזָאד סָאד בָאה ךיא
 טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,טילש ַאינעג טריזירעטקַארַאכ סָאד לייוו
 ןוא ,טייקנייש טַאהעג ביל טָאה יז ןעמולב יד ןוא רוטַאנ יד
 -נייש טימ רוטַאנ רעד ןופ ןרָאװעג טשטנעבעג ךיוא זיא ןײלַא יז
 יז ןעלטימ עכעלרעסיוא ערַאברעדנואוו טַאהעג טָאה יז טייק
 ריא טימ טוינָאפמיא טָאה ןוא וויטַאטנעזערפער ןעוועג זיא
 רָאּפ ַא טימ ,םינּפ ךעלגעווַאב ןייש ַא ,רוגיפ רעקנַאלש ,רעניוה
 שידיי םענייש ַא טדערעג ;עיצקיד ענייפ ַא ,ןגיוא עצרַאווש עטיורג

 :טרָאװ ןייא טימ .רעטַאעט ןליפש וצ טנעלַאט טָאהעג ייברעד ןוא

 .ןבָאה ףרַאד ץירעליּפשױש ַא סָאװ ,תולעמ עלַא ןסעזַאב טָאה יז

 טבעלעגנייא ךיז יז טָאה ,טליּפשעג טָאה יז סָאװ ,ןלָאר יד ןיא

 ןפוא ןקידנגייצרעביא ןוא ןטערקסיד ַא ףיוא טכַארבעגסױרַא ןוא

 ,טעמַארדָאלעמ עקיליב יד ןיא ולי פא .ליפעג עכעלשטנעמ --

 -ַארדָאלעמ יד ןדימעגסיוא יז טָאה ,טליּפשעג בורל טָאה יז סָאװ

 .ןצנק עשיטַאמ

 יז טָאה ,ןלױפ ןיא טרילָארטסַאג טָאה טילש ַאינעג תעב

 טָאה טילש ַאינעג ןעמונעגפיוא םרָאו רעייז עסערּפ עצנַאג יד

 ףיא .טַאהעג ביל יז טָאה ןעמ .ךיז םורַא הביבס ַא ןפַאש טנָאקעג

 טנומגיז טימ טליּפשעג ךיא יז טָאה ץניוָארּפ רעשיליופ רעד

 .ןץייטש אשאילא ןוא ווָאקרוט

 ,טילש ַאינעג טימ ןעמַאזצ ןליפשע וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 ןשידיי רעגיר ןיא ןלָארטסַאג סדלעפנעמולבַאנַאיד ןוא עַיײמ תעב

 -יצסיד ַא ןעװעג ןיא יז .1936 רָאי ןיא ,רעטַאעט-יםיטועמי

 תעב .שטנעמ רעקיצרַאה ,רעטוג ַא ןוא ןירעליּפשױש עטרינילפ

 טָאה ,עּפָארײא ןיא ןקיּפשטסַאג ףיוא ןעוועג זיא ץרַאווש סירָאמ

 טָאה טילש ַאינעג . .טילש ַאינעג ךיז וצ טרישזַאגנַא רע טָאה

 -עג רעקיטרָאד רעד ךָאנ ,עגיר ריא ֹוצ קירוצ ןגױצעג רעבָא

 יז סָאװ ןוא .טקנעבעג ױזַא טָאה יז רעכלעוו ךָאנ ,טייקכעלטימ

 זיא סָאד .הנידמ סמעס לקנָא ןיא ןעניפעג טנָאקעג טשינ טָאה

 טָאה יז .גירק-טלעוו ןטיױוצ םנופ ךָארבסיױא ןרָאּפ ץווק ןעוועג

 -ַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןביילברַאפ וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג

 םנופ טדערעגּפָא קרַאטש יז ןבָאה טניירפ רעקרָאירינ ערי א ןט

 .ילסעק-רעוולופי ןיא קירוצ ןרָאפ

 -עג טשינ ךיז ןוא ןעזעגסוירָאפ טשינ טָאה טילש ַאינעג

 רעד ךָאנ ,ןבָאה עכלעוו ,ןטעל עבלעז יד זַא ,לעטשרָאּפ טנָאק

 רעטיירב ַאזַא טימ ןדיי יד ןבעגעג ,הכולמ רעייז ןופ גנוײטשטנַא

 ןןעעטייד יד ןפלעהוצ רָאנ טשינ ןלעוו ,עימָאנָאטױא-רוטלוק טנַאה

 ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןטָארוצסױא ןֹוא ןטכינרַאפ וצ

 יַאגרָא ןילַא רָאנ ,דנַאלטעל ןופ טעטש עדעדנא ןיא ןוא עגיר

 טנעה ענעגייא יד טימ ןלָאז סָאװ ,ןענָאילַאטַאב עצרַאווש ןריזינ

 ןופ ךיױא רָאנ ,דנַאלטעל ןופ רָאנ טשינ ,ןדיי יד ןדראמסיוא

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליופ

 טנישעג טשינ ךיוא זיא גנוטָארסיוא-ןדיי רעקיזָאד רעד תעב

 שטנעמ רעקיצרַאה ןוא ןירעליּפשיוש עשידיי ענייפ יד ןרָאװעג

 ."טילש ַאינעג --

 ןופ געט עטשרע יד ןיא .ש זיא ,רעביא טיג וװָאנידַאר הנוי יו

 רעד ןיא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ עגיר ןופ עיצַאּפוקָא רעשירעלטיה רעד

 ןייא ָאד רָאנ זיא טרָאד ןופ זַא ,קידנסיוו .רוטקעפערּפ רעקיטרָאד

 יד זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ ןסָאלשַאב יז טָאה ,דלַאװנעכוב ןייק -- געוו

 ןעגנַאגַאב זיא יז ןוא ,ןעגנערבמוא יז ןלָאז סעיטסעב עשיצַאנ

 ןרעדָא יד ךיז ןדיינשרעביא ךרוד דרָאמטסבלעז
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 .ע .מ

 װָאנידַאר הנוי ןופ .צ .ש
 ,112 .ז ,1954 ,קרָאײוינ ,' ךוב-רוכזי רערעל,
 ."טילש ַאינעג ןירעליּפשיוש רעד ןגעװ ןפורּפָא-עסערּפ ,
 ,"טכַאל לװיט רעד ןעװ, .טילש אינעג ןופ סיפעגעב --- {יאטיק .מ} -- טיק
 ,1920 .רבעפ 9 ,עגיר ," ןגרָאמירפ ,
 "ט'לבטיל , ,"רעבליז דנערװער , סשא םולש ןיא טילש ַאינעג --- םיובטאר בקעי

 .1932 ,3 'ג ,עשרַאװ
 ,טרָאד ,עיװַאלסָאגי רעביא עּפורט:רעטאעט רעשידיי א טימ -- טילש ַאינעג

 .1932 ,24 'ג
 1 ,טרָאד ,רעטַאעט ' ןָאיליװַאּפ , ןיא טילש ַאינעג --- {ליזיימ ןמחג) .מ .נ

2, | 
 ,306 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,/ ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיי , -- רעיימ סיררָאמ

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,213"269 .וז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב , הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 - ,290-91 .זז

,43 ! 

 דוד ,יאול

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1887 רעבמעטּפעס 17 .בעג}

 ןיא 1887 רעבמעטּפעס 17 ןריובעג

 .רעציזַאב-זיוה -- ןרעטלע .ןליױּפ ,עשרַאװ

 ןוא לוש סרעלזיימ ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג

 סגרעבלעוװַאװ ןיא סרוק ןייא טכַאמעגטימ

 -ַאב ךיז לוש רעד ןיא ךָאנ .םוקינכעטילָאּפ

 -לוש עשיליוּפ ןוא עשיסור ןיא טקיליײט

 .ןעגנולעטשרָאפ

 -קעס רעשידיי רעד ןופ דילגטימ סלַא

 ַא לוש ןיא טריפעג .ס .ּפ .ּפ ייב עיצ

 ,רעטעּפש ,ןוא ,רערעל ַא ןגעק קיירטש

 -ַאַּפ ןיא רָאי 1 22 טריטסערַא ןעוועג ,תובס 2 עשיטילָאּפ בילוצ

 טנעקַאב רע ואוו ,ןילרעב ןייק קעװַא גנויירפַאב רעד ךָאנ .קַאיװ

 לקעי' סלַא ייז טימ טריטויבעד ןוא 'רעבָאהביל' עשידיי טימ ךיז

 רע טליּפש ךָאנרעד ,,סחוימ עלעצרעה' סרעטכיר ןיא 'הלגע-לעב

 עשישטייד ערעדנַא ןיא ןוא ןילרעב ןיא סעסעיּפ ערעדנַא ןיא ייז טימ

 קיירטש ַא ןָא רע טריפ ,ןלױּפ ןיא לַאגעלמוא ןעמוקעגקירוצ .טעטש

 -ָארּפ ןטימ טקַאטנָאק ןיא ךָאנױזַא טמוק ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא

 -ביל טימ טייצ עצרוק ַא ןליּפש ןכָאנ .רָאיטקַא ןשידיי ןלענָאיסעפ

 רע ואוו ,ןצעענַאּפמָאק וצ לענָאיסעפָארּפ ןירַא רע טערט ,רעבָאה

 סנייטשנרעב טימ םורַא רע טרָאפ רעטעּפש .םישדח עקינייא טליּפש

 -ַאּפמָאק ייב רָאי עקינייא רעדיוו ךָאנרעד טליּפש ,עּפורט-ץניוװָארּפ

 ,עּפורט סיקסנימַאק ןיא ןיירַא ףוסל טערט ןוא עשרַאװ ןיא ןצעענ

 ןצנַאג ריא ןיא ַאקסנימַאק לחר-רתסא טימ רָאי 13 טליּפש רע ואוו

 .ל זיא טיוט ריא ךָאנ .דנַאלסור ןוא ןליוּפ רעביא רַאוטרעּפער

 ןוא עּפורט סווָאקרוט טנומגיז-ַאקסנימַאק ַאדיא טימ ןרָאפעגמורַא

 .עשרַאװ ןיא סעּפורט-םירבח ןיא טליּפשעג ךָאנרעד

 וװָאקרוט טנומגיז טימ ןעמַאזוצ ,ןכָאװ עקינייא ,ךיוא טָאה .ל

 שילױוּפ ןיא סרעטקַאנײא עשידיי טליּפשעג ,גרעבליז דבכוי ןוא

 ןוא ,(ןקַאילָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ קירוצ זיא ענליוו תעב)

 סַאנָאי -- ישזער) 'ו"ל' םליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה

 ,(ווָאקרוט

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 רעייז ןעוועג זיא יאול דוד ןעמָאנ רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועגג

 זיא רע .ןליופ ןוא דנַאלסור ןיא סרעײג-רעטַאעט יד ייב טנַאקַאב

 יו ,טנעלַאט ןשירעליּפשיױש ןייז ןופ ױזַא טשינ ןעוועג טנַאקַאב
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 זיא יאול דוד .טײקכעלרעסיוא ןייז קנַאד ַא -- לכ סדוק --

 עצרַאוװע ,עסיורג רָאּפ ַא טַאהעג טָאה רע .ןיש רעייז ןעוועג

 עצרַאוװש ךעפ טימ ּפָאק ןקיטכערפ ַא ןוא ןגיוא עקידנענערב

 ,רָאה

 געלפיכ ןוא ,רעליש ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,קנעדעג ךיא
 "סנַאמ םענייע םעד ןסַאג רעוועשרַאו יד ףיוא ןענגעגַאב טּפָא

 סָאװ א רע טסואוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ בָאהיכ -- ןיושרעּפ

 סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ ךיז ייב ךיילג ךיא בָאה -- זיא רע

 רעצרַאוש ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע .רָאיטקַא ןַא ןייז זומ

 ןוא ,ּפָאק ןפיוא טוה ןצרַאווש ,ןטיירב ,ןסיורג ַא טימ ,ענירעלַאּפ

 .עדניב-טַאװַארק יעשירַארעטילי עצרַאוש ַא רע טָאה ןגָארטעג

 טסעפ ,טרימופרַאּפ ,ָאטעגנָא קיטכיצ ןוא טנַאגעלע לָאמעלַא

 יד רעביא טריצַאפש סַאזגנַאל ךיז רע טָאה ,ךיז ייב רעכיז ןוא

 -פיוא רענײמעגלַא ןופ טקעיבָא רעד ןיא רע זַא ,קידנסיוו ,ןסַאג

 רע ןכלעוו יב ,ןימ סענייש םייב ךעלכַאזטפיוה ,טייקמַאזקרעמ

 :רעדנואוו ןייק טשינ זיא סע ןוא .גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה

 ענעטעמַאס ,עסיורג ענייז טימ ןָאטעג ץילב ַא טָאה רע רָאנ יװ

 טָאה ,ןעגנואווצַאב ןוא טעלגעג קיטייצכיילג ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא

 טימ .ןעיורפ ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןעיצוצ טחמעג רע

 רעלַאעדיא רעד ןייז וצ ןרָאוװעג ןריובעג יו רע זיא ןעזסיוא ַאזַא

 עקַאט םיא ןענייז תולעמ עקיזָאד יז .עניב רעד ףיוא רעבָאהביל

 לָאמעלַא טָאה רע ןוא) ןבעל-טַאוירּפ ןייז ןיא ןעמוקעגצונוצ

 טָאה עניב רעד רַאפ רעבָא ,ןצונוצסיוא ייז קירעהעג יו טסואוועג

 -ַאט :ךַאז ןייא ךָאנ טרעדָאפעג ,תולעמ עשיזיפ יד רעסיוא ,ךיז

 -סלָאמעד רעד ןגָאז טגעלפ סע יו ,םיא ייב זיא םעד טימ ןוא ,טנעל

 -סיוא ףיא 'ץעּפסי ןוא רעטַאעט ןשידיי םנופ רָאטקעריד רעקיד

 לסיב ַא ןשוועג ,יקסנימַאק קחצי-םהרבא ,ןטנעלַאט עגנוי ןכוחצ

 ..רעגרע

 עשרַאוו ןיא לוש סגרעבלעווַאװ טזָאלרַאפ טָאה יאול דוד עוו

 יד ףױא טקוקעג טשינ) רָאיטקַא ןַא ןרעװ ֹוצ ןסָאלשַאב ןוא

 ,טפַאשטנַאקַאב קנַאד ַא ,רע טָאה ,(החפשמ ןייז ןופ ןטסעטָארּפ

 ןוא ירעטַאעט רעווָאנַארומי ןקידסלָאמעד ןיא ךיז ןעמוקַאבניײרַא

 -רַא ןייז יװ טסייו רעוו ןוא .ןלָאר עניילק ןליפש וצ ןביוהעגנָא

 ,לַאפוצ רעד טשינ ןעוו ,טקידנעעג ךיז טלָאװ ערעירַאק עשיטסיט

 לחר רתסא) סהקבר עמומ יד טבילרַאפ ךיז טָאה םיא ןיא סָאװו

 יז ןוא ,גרעבנעטכיל ענימ ,רעטכָאט (רעטסעווש סַאקסנימַאק

 .רעטרעשַאב ריא ןייז זומ רוחב רענייש רעד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה

 -נסיוו ןעגנַאגעגנייא ךודיש םעד ףיוא זיא ַאקסנימַאק לחר רתסא

 טשינ זיאיר ;םײה רעשיטייל ַא ןופ זיא ןַאמרעגנוי רעד זַא ,קיד

 ןעד ןענייז ?טנעלַאט ,ייא .טלעוו יד יו ןיײש ,ץראה-םע ןייק

 ..רענייא ךָאנ ןייז טעוװו ?טריטנעלַאט ןרָאיטקַא עשידי עלַא

 יז זיא ,בגא ,ןבָאה הנותח דלַאװגב זמ ענימ זַא ,צרעד ךָאנ

 ןופ רעטלע לסיב ַא זיא יז זַא ןוא ..לדיימ גנוי ןייק טשינ ןױש

 טסעינ זיא סָאד ,ןסיו טשינ ןופרעד רענייק ךָאד ףרַאד ,יאול

 סעד ףױא ןעמ טקריװ ױזַא יװ :ךַאזטּפיה יד .קילגמוא ןייק

 ןעיורפ ייב גלָאפרעד ןסיורג ַאזַא טָאה סָאװ ,ַאמרעגנוי סענייש

 (רעטַאעט םייב הלילח טשינ) ערעירַאק ַא ןכַאמ טושפ ןָאק ןוא

 עקילָאצליפ ענייז ןופ רענייא טימ ןבָאה הנותח ןלעוו לָאז רע ןעוו

 ..ייסנירערערַאפ

 םייב ערעירַאק יד טרינָאּפמיא רעמ רעבָא טָאה ןיאול דוד
 ןבָאה הנותח טעוו רע ןעוו זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןוא ,רעטַאעט

 -ַאעט ןייז זיא ,רעטכָאט-ןרעטסעווש טַאקסנימַאק לחר רתסא טימ
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 ןזיוועגפיוא םיא סע טָאה ענימ .עטרעכיזעג ַא ערעירַאק"רעט

 ןעז וצ טמיורטעג דימת ךָאד טָאה רע ןוא ..םייו ףיוא ץרַאוש

 בורקב זיא םולח ןייז .ןבַאטשכוב עסיורג טימ שיפא ןפיוא ךיז

 ,גרעבנעטכיל ענימ טימ הנותח רעד ךָאנ .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ

 -שמ-יקסנימַאק רעד ןיא ןרָאוװעג ןעמונעגניירַא יאול דוד זיא

 ןסקַאוװעג ךיוא רעטַאעט ןיא עיציזָאּפ ןייז זיא אליממ ןוא החפ

 ,רעטַאעט ןיא ילדיפ עטשרע ידי ןליּפש וצ ןבױהעגנָא טָאה רע

 רעטניה טַאהעג טָאה רע סָאוו ,יטעציילפ עקרַאטשי יד קנַאד ַא

 .ךיז

 סַאקסנימַאק לחר רתסא ןיא ןטָארטעגנײירַא ןיב ךיא ןעו

 ןוא ,עיציזָאּפ עטשרע ןַא ןעמונרַאפ יאול דוד ןיוש טָאה ,עפורט

 עקיבלעז יד םיא רַאפ טַאהעג טשינ ןיוש טלָאמעד בָאה ךיא םגה

 ךיז ךיא בָאה ,ןרָאי-רעליש עניימ ןיא לָאמַא יו גנורעטסײגַאב

 ןטלַאהרַאפ טוג רעייז םיא טימ

 תיב-םולש ןייק טשרעהעג טשינ טָאה יאול קלָאפרָאּפ ןשיווצי

 דוד ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .טגעג רעטעּפש ךיז ןבָאה יז ןוא

 ןעמ .ששעלרַאפ וצ ןבױהעגנָא ןףרעטשי רעשירעליּפשיוש סיאול

 ןבױהעגנָא טָאה רע םגה ,טרישזַאגנַא ןרעג טשינ ןיוש םיא טָאה

 טטינ ןעוועג דָארג זיא רע עכלעוו ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ ןליּפש וצ

 ."טכעלש

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 ןא טעברַאעג יאול דוד טָאה גירק ןטצעל ןרַאפ טיײצ ַא,

 ןעוו .דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ סלַא ץיירַאפ-ןטסיטרַא רעוועשרַאוו

 ןבָאה עשרַאװ ןופ רענעמ יד ןוא ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ יד

 "וצ ןייג וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,חרזמ וצ ןפיױל טוָאלעג ךיז

 -רעד רימ ןענייז שרַאמ ןקיזָאד סניא .ןיאול דוד טימ ןעמַאז

 ,דלַאו ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןילָאװרַאג זיב ןעגנַאג

 עשישטייד ןופ רעוועג-ןישַאמ ןופ ןרָאוװעג ןסָאשַאב רימ ןענייז

 רימ .קירדינ ץנַאג טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ענַאלּפָארע

 -ָארע םעד ןופ .דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא לענש-ץילב ךיז ןבָאה

 -עגפיוא ןבָאה עכלעוו ,סעבמָאב ןפרָאװעג ךיוא ןעמ טָאה ןַאלּפ

 ײרשעג ַא רימ ןרעהרעד גנולצולפ .זדנוא ןופ טייױו טשינ ןסיר

 ןעוועג זיא סָאד .טפול רעד ןיא טילפ שטנעמ ַא יװ ןעעז ןוא

 -עג בױה ַא םיא סע טָאה קורד-טפול ןקרַאטש םנופ .יאול דוד

 ןפרָאוװעגרעביא םיא ןוא ,געלעג זיא רע ואוו ,טרָא םנופ ןָאט

 דוד זיא רַאפעג רעקיזָאד רעד ןופ ..רעטיױו רעטעמ עכעלטע

 טשינ רעטייוו ןיוש ןסָאלשַאב רעבָא טָאה רע .םולשב סױרַא יאול

 "עג דלַאב ךיז וא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ,ןייג וצ

 -ַאפןטסיטרַא ןשידי םנופ ךיק רעד ןיא טעברַא רעד וצ טלעטש

 -ןדייל -טיונ ענייז ץרַאה ךס ַא ןזוועגסױרַא טָאה רע ואוו ,ןייר

 .טעברַאעג טשינ ָאטעג ןיא יאול טָאה רעטַאעט ןיא .םירבח עקיד

 ,ָאטעג רעוועשרַאװ ןיא יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאהיס ןעוו

 ,סַאג ענלימ רעד ףױא יּפָאש-רעלטסניקי ןיא טעברַאעג רע טָאה

 דַאג ןוא יגנולדיזסיואי :רדס רעטנַאקַאב רעד --- ךָאנרעד ןוא

 ."עקנילבערט ןופ ןרעמַאק

 *1011 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

0, | 

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי

 , ,171'167 .וװ

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --- װָאקרוט טנומגיז

1, 167, 
 וו
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 דג ַאב -סישודץ

 יתבש ,דעכַאילב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1904 רַאונַאי 16 .בעג}

 -טנע ןכעלטפירש ןייז טיול} ןריובעג

 -ַארגָאיב סנַאר רעזייל טיול ןילוי -- רעפ

 -ױּפ ,ענליוו ןיא ,1904 רַאונַאי 16 -- עיפ

 .רעטלעטשעגנָא ןַא -- רעטָאפ .עטיל-שיל

 ךָארבסיױא ןכָאנ ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג

 רעד ןיא ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ברה ןיא ןוא 'תמא תרות' רעשיטָאטש

 ןיא .לוש-'םירוחב תראפת' סװָאלעַארסיא

 "עג סָאװ רָאנ רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא 7

 רע ואו ,,תירבש היסנמג' רעטעדנירג

 ישר ,תילגו דוד' עסעיּפ רעשיערבעה רעד ןיא ךיז טקילײטַאב

 ,יקסווערָאמ .ַא ךרוד טריסישז

 -- ןַאר רעפַארגָאיב ןייז טביירש -- רעטַאעט וצ סערעטניא רעד

 ןייז ןוא ,טנגוי רעטסירפ ןייז ןיא טקעװרעד םיא ייב ךיז טָאה

 ;ןפוא ןלעניגירָא ןַא ףיוא ןָא ךיז טבייה ןרָאיטקַא טימ טפַאשטנַאקַאב

 -ןײרַא ךיז ידכ טױלּפ ַא רעביא ,רָאי 10 ןופ לגניי ַא יו ,קידנכירק

 ןרעטעליב יד ןופ טּפַאכעג רע טרעוו ,רעטַאעט-קריצ ןיא ןגירקוצ

 -טסַאג םוצ ןעגנערב םיא לָאז ןעמ זַא ,ּפָא םיוק ךיז טעב רע ןוא

 םיא טלעפעג רע .ןסילוק יד רעטניה ,ווָאלָאקָאס רָאיטקַא ןקידנרילָאר

 ןשטנַאינ ,ךעלקעּפ יד ןגָארט םיא ןזָאל ןופ זיירּפ ןרַאפ ןוא ,רעייז

 ןעיירפ א רע טמוקַאב ,ַא'א דניק סווָאלָאקָאס ןסילוק יד רעטניה

 ַא יו ,עניב יד רע טערטַאב ןכיגניא .רעטַאעט ןיא גנַאגנײרַא

 .'גנוי-ספרָאד' סנירבָאק ןופ ענעצס ַא ןיא ,טסיטַאטס

 ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא רעדניק רענליוו עּפורג ַא זיא 1919 ןיא

 טרעוו רעכלעוו ,.ב ייז ןשיווצ ןֹוא ,עשרַאװ ןבענ עינָאלָאק-רעמוז ַא

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןוא םידומל ,רעדיל יד ןופ טרעטסײגַאב ױזַא

 ןיא טביילברַאפ רע זַא ,עינָאלָאק רעד ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד

 ,רערעל יד ןופ ףליה רעד טימ ,עינָאלָאק רעד ןיא טעדנירג ,עשרַאוו

 ןיא ףיוא טריפ ןוא טריסישזער רע ןכלעוו ,זיירק ןשיטַאמַארד ַא

 ןיא ךיוא טכוזַאב .ב .ןעגנולעטשרָאפ 14 רָאי 112 ןופ ךשמ

 ףיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ סַאלק ןטצעל םעד עשרַאװ

 -רָאד ןיא רָאי ַא טנרעל ,ענליוו ןייק קירוצ ךיז טרעק ,26 אגולד

 -טסנוק רענליוו רעד ייב טרעוו 1921 ןיא ןעוו ןוא ,םוקינכעט ןקיט

 -ירעלטסניק רעד רעטנוא עידוטס:-רעטַאעט ַא ןפַאשעג טפַאשלעזעג

 ןוא לעינַאד ַאלעב רעסישזער ןשידיי-שירַאגנוא ןופ גנוטייל רעש

 רענייא .ב טרעוו ,יקסדָאבָאלס םהרבַא רָאיטקַא ןשיסור-שידיי םעד

 ַא טימ ןָא קיטייצכיילג רעבָא טריפ ,ןטנַאידוטס עטשרע יד ןופ

 .ץניװָארּפ ןוא ענליוו ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד ייר רעצנַאג

 ךיז טעמדיוװ ןוא םוקינכעט ןיא ןענרעל סָאד רעביא טסייר .ב

 ,רעביירשרעביא-ןלָאר ַא יװ ;רעטַאעט םייב טעברַא רעד ןצנַאגניא

 ייב רעטַאעט-ןעידעמרעטניא ןיא רעצעזרעביא ןוא רָאיטקַא ,רעלפוס

 ךירע רעביא טצעז רע ןכלעוו רַאפ ,טפַאשלעזעג-טסנוק רענליוו רעד

 ,'םעדייא סנַאמרעבליז' סשטיוועקשוי ןָאימעס ,'ַאניבמָאלָאק' סנרָאק

 ָאק יד טסַאּפרַאפ ןוא 'ןיקיזבוב ןָאמיליפ' סָאקנעשטרעװַא עידַאקרַא

 -פיוא גלָאפרעד טימ עלַא ןרעו עכלעוו ,(1924) 'ןרָאיטקַא' עידעמ
 ערעייז טימ רעבָאהביל רענליו ערעדנַא ןוא םיא ךרד טריפעג

 -כיילג .ץניװָארּפ רעד רעביא ןוא ענליוו ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד

 ןיא קיטעט ןעוועג .ב זיא ,רעטַאעט ןיא טעברַא ןייז טימ קיטייצ

 ןַא יו ,טנגעגמוא ןוא ענליוו ןיא ןזיירק עשיטַאמָארד עטסעב יד
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 ענייז ןופ רַאוטרעּפער ןיא .רעסישזער ןוא רענעיילרָאפ ,רָאיטקַא

 ןופ ןזיקסע ןוא סרעטקַאנײא יד ןיײרַא ןענייז ןזיירק-רעבָאהביל

 ַא ןָאפ ,םינכש' סָאקנעשטרעװַא .א :יװ ,רעטַאעט-ןעידעמרעטניא

 סלעב .ג ,הריד עקיור' סנעזייר םהרבַא ,,טרעפעבלַאז' ,'לסילש

 ,'טנַאװ יד' סשטיװָאלַאגעס .ז ,'ו'ל' סקַאבלוק השמ ,'סעלוקרעה'

 ,ַא'א ןידלָאג ,לעינַאד ַאלעב ,יקסניּפ דוד ןופ סרעטקַאניײא ךיוא יו

 סיקסניּפ דוד יװ ,רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא ןוא

 "מיב ,'ןדיי יד' סוװָאקירישט ,'לובמ' סרעגרעב ,'דימש רעד לקנַאי

 | .('רבש' לָאר יד קידנליּפש) 'םיבנג' סָאק

 לוש עשיטַאמַארד רענליוו יד טקידנערַאפ .ב טָאה 1923 ןיא

 ןשידיי ןיא רעלפוס ןוא רָאיטקַא ןַא יו טרישזַאגנַא ןרָאװעג ןוא

 ןיא טליּפש .ב .רעטַאעט-"סַאלַאּפ רענליוו ןופ לבמַאסנַא-רעטַאטט

 .ַא טימ רָאנרעד ,יקסווערָאמ ןופ ר'א 'טכַאנ ןוא גָאט' ןוא 'קוביד'

 ןופ עּפורט-ןטערעּפָא רעד טימ (1925) טייצ עצרוק ַא ,גרעבמַאס

 יקסווערָאמ ,רענטוק ,ווָאקרוט טנומגיז טימ ךָאנרעד ןוא שַאכ-שידק

 רעייג' רעגיר ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא .ב זיא 1926 ןיא .ןַאמּפיל ןוא

 עקיטכיוו ייר ַא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רע ואוו ,'רעטַאעט רעשידיי

 .רעסישזער-עניב רעד ןעוועג רָאי עכעלטע ןופ ךשמב זיא ןוא ןלָאר

 -ַארד עטסעב יד טימ טליּפשעג רע טָאה ,ענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ ,
 ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןוא טָאטש ןיא סעּפורט עשיטַאמ

 ,ןרָאיטקַא עכלעזַא טימ ץניוװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא ךעלטעטש

 ַארַאלק ,ןַאמטײרב ,גנָאי זעוב ,ןיבור םחנמ ,רעלדַא סוילוי :יווװ

 -רוט סַאנָאי ןוא טנומגיז ,ןילוי הדוהי ,שטַאק טרוק ,שטיוװָאלַאגעס

 .ַאקסנימַאק ַאדיא ןוא לחר ,רתסא ,ווָאק

 :טביירש ןַאר רעזייל

 ךיז טָאה ,רָאיטקַא-רעטקַארַאכ ַא ַאלוּפמַא ןופ ,רעכַאילב .ׁשי
 יטנַאװ ידי סעשטיוָאלַאגעס .ז ןיא יןדג סלַא טנכייצעגסיוא

 רטס רעשיטַאמַארד רענלױו רעד ןופ גנולעטשרָאפדזָאלסױרַא)

 -שרעהי ,יבנג עקטָאמי סשַא .ש ןיא ירעקנעש ךלמ ירי ,(עיד

 םנידרָאג .י ןוא ילסקַאי ,יגנוי-ספרָאדי סנירבָאק .ל ןיא ירעב-

 ,יהעיסנ סקידצ םעדי סרעלקעס .ה ןיא ישיבַא ברי ,יהעובשי

 רעדי ,יד"בח עקטָאמי סינמוזַאר קרַאמ ןיא יקיד ריאמ קיזייאי

 ."ןלָאר ערעדנַא ײר ַא ןוא יסוכודי סענזיצַאק .א ןיא יץל

 :טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 ,רעכַאילב יתבש ןַאמרעגנוי רעשידיי ַא ענלױו ןיא ןעועגג

 .רעטַאעט ןשידיי סוצ טּפַאשביל עקרַאטש ַא טָאהעג טָאה סָאװ

 -וש ןשידיי ןטנַאקַאב-טוג םעד ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא רע

 .רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג זיא רעכַאילב .יקסווערָאמ םהרבַא רעליפש

 רימ ןיא ,ענליוו ןיא טלַאהפיוא ןיימ תעב .טֹוג םיא קנעדעג ךיא

 טָאה רע .עגנערברַאפ וצ םיא טימ טּפָא רעיז ןעמוקעגסיוא

 םיא ןופ טָאה סע רעבָא ,עמיטש עלופגנַאלק ןייק טַאהעג טשינ

 -ַאעט ןשידיי םוצ עביל ןייז טלַאשעגסױרַא ןוא ןעגנולקעגסיורַא

 ןוא רעליּפשיוש סלַא ןדנוברַאפ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעט

 ןַאמרעגני רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא רע .רעצעזרעביא

 -ַאעט ןששידיי ןרעסעב ןופ תחנ ךָאנ ןבעלרעד וצ ןעגנונּפָאה טימ

 רעלטיה .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד סיוא טכערב ָאד רעבָא .רעט

 .גנוטלַאוורַאפ רעשיטעיווָאס רעטנוא זיא ענליוװ .ןליופ טלַאּפַאב

 רעליּפשיוװע עשידיי ערעדנַא יד ןופ ןוא ןרעכַאילב ןופ ץרַאה סָאד

 יד ייב ךיז טרעה סע סָאװ קערש ןוא גרָאז ןופ ןסירעצ טרעוו

 יד רעבָא .ןדנוברַאפ גנע ױזַא ןענייז ייז עכלעוו טימ ,ןליוּפ ןיא ןדיי

 ,תועידי עיונעג ןייק זַא ,עכלעזַא ןענייז ןעגנוגנידַאב עקיטסלָאמעד

 טעינ דנַאלסור-טעיווָאס ןיא ןרעוו ,ןדיי יד וצ טוט רעלטיה סָאװ
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאסיססעל

 ,טײצ וצ טייצ ןופ ןיהַא ןעײגרעד ןעגנַאלק זיולב .ןבעגעגנָא

 יד ןיא ןוא ענליוו ןיא שעטָאכ סָאװ ,טימרעד ךיז ןעמ טסיירט

 .רעטיױו טײג דנַאברַאפ-ןטעיווָאס ןופ םיבושי עשידיי ערעדנַא

 טעד זיב ,רוטלוק עשידיי יד טבעל סע ןוא ןבעל עשידיי סָאד ןָא

 ,דנַאלסור-טעיווָאס ףיוא ךיז טפרַאוו רעלטיה ןעוו גָאט ןשיגַארט

 טעמתחעגּפָא זיא ןדיי עקיטרָאד יד ןופ לרוג רעד ךיוא ןוא

 ."ןרָאוװעג

 יד' ןרָאװעג ןפַאשעג ָאטעג רענליו רעד ןיא זיא סע רָאנ יו

 (1942 רַאורבעּפ 17) 'רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ גנוקינייארַאפ

 גנונדרָא גָאט רעד ףיוא גנולמַאזרַאפ סגנודנירג רעד ייב דלַאב זיא

 -ָאטעג יד ןקיבייארַאפ ןגעוו םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג טלעטשעגפיורַא

 .םישודק

 טָאה'מ זַא (103 .ז) 'ָאטעג רענליוו' ןיא טלייצרעד רעוועקצוס

 -טסניק ,רעביירש עלַא ןגעוו קינָארכ ַא ןטעברַאַאב וצ ַא'צ ןסָאלשַאב

 ,טעדרָאמרעד ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,רעלטפַאשנסיװ ןוא רעל

 ,1951 ,רעטעלב ָאוויי) טנכייצרַאפ שטיוװָאנַאמלַאק .ז שודק רעד

 ןַא ןלעטשנעמַאװצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב א"צ זיא'ס זַא (35 דנַאב

 ר"ד .ב ןירַא ךיוא זיא טעטימָאק ןיא זַא ןוא ,ןרָאיטקַא ןופ םָאבלַא

 ,'םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטיל'ד םילשורי') ,יקצעשזרָאװד קרַאמ

 -עג טָאה רעכַאילב טסיטרַא רעד' זַא ,טביירש (256 .ז ,1948 ,זירַאּפ

 "וקעגמוא ןדעי ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא וצרעד ןוא םָאבלַא ןא טלמַאז

 יקסניגרעשטַאק .ש רעביירש רעיונעג ךָאנ .'ענליוו ןופ טסיטרַא םענעמ

 יתבש , :(2217222 .זז ,1927 קרָאי וינ) "ענליוו ןברוח ,, ךוב ןייז ןיא

 -טסניק ,ןטַארעטיל ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןופ רַאטערקעס -- רעכַאילב

 ערעסערג ַא ןבירשעגנָא טָאה ,ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאיטקַא ןוא רעל

 עשידיי 20 ןגעוו "רענייא ןוא קיצנַאװצ , ןעמָאנ ןרעטנוא רושָארב

 ,1942 זיב טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ענליוו ןיא ןרָאיטקַא

 ָאטעג ןיא טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,םענייא ןוא

 ."ָאפוג

 ןרָאיטקַא 21 יד ןגעוו ןעגנונעכייצרַאפ ענייז וצ המדקה רעד ןיא

 ןכַאמ וצ ןביוהעגנָא טָאה רעכַאילב יתבש סָאװ ,ָאטעג רענליוו ןיא

 :רע טביירש ,1942 ינוי 22 םעד

 -עג 1941 ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיי יד ,רימ;

 לגילפ ,טכַאדעג זדנוא ךיז טָאהיס יװ ,ןבָאה ,ענליוו ןיא ןענופ

 רימ ןא ,ןגרָאז וצ ןבױהעגנָא זדנוא רַאפ טָאה ןעמ .ןגָארקעג

 ,עטסעב סָאד טימ טלָאצעגקירוצ גרָאז רעיירפ רעד טָא רַאפ ןבָאה

 טָאו ,ןרָאיטקַא ןבָאה טביילגעג ןבעג טנָאקעג ןבָאה רימ סָאװ

 -הכולונ ןיא טרירטנעצנָאק ,ענליוו ןיא ןענופעג 1941 ןיא ךיז ןבָאה

 .טזיילעגסיוא ןרָאװעג ןענייז יז --- זַא ,עקסנָאק ףיוא רעטַאעט

 :עטַאמ טגרָאזרַאּפ קידנעייז ןוא עגַארפ-טיורב יד ּפֶא טלַאפיס

 ןרענעשרַאפ טימ ןעמענרַאפ סיוכרוד ןענַאק ךיז ייז ןלעוו ,לעיר

 בייל טימ ,טומ ןוא ןערב טימ .רעטַאעט סָאד ןרעסעברַאפ ןוא

 -עג טרעמַאהעגסיױא גָאט ןוא טכַאנ ךרוד ןעמ טָאה ןבעל ןוא

 -נוא זיא העש וצ העש ןופ .ןעגנולעטשערָאּפ טיובעגסיוא ,ןטלַאטש

 ןטלַאטשעג עשירַאטעלָארּפ עשיַארעה יד .ןסקַאוועג רעטַאעט רעזד

 ןוקית רעייז רעטַאעט ןיא זדנוא ייב ןבָאה ענליוו רעטלַא רעד ןופ

 יָאק ףניפ יד ןוא ,עילָאּפ ענָאר ןופ ײטרעקעל שריה; .ןעמוקַאב

 םיתמה תיחת ןענייז םלוע-תיב רעשטערַאז ןופ (סילוי) ןרַאנומ

 (ןעוועג זיא רעטַאעט רעד ואודװ עקסנַאק ףיױא .ןענַאטשעגפיוא

 .ענליוו טָאטשש רעד ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןעמוקעג ןענייז

 ֹוצ ןענייז ןטייז עלַא ןופ .ןסקָאוועג ךיירפ רַאּפ זיא ץרַאה סָאד

 ,עלַא יד .ךייא וצ ןליו רימ ףעמוקעג םירבח ןופ ווירב זדנוא
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 רעסעירעפעש רעזדנוא ןיא ןעגנערב טנַאקעג ןצונ ןבָאה עכלעוו

 וענַאטשעג רעטַאעט רעזדנוא ןופ ריט יד ןיא יז רַאפ ,טעברַא

 דניק רעזדנוא טעוועדָאהעג עביל ןֹוא ךיירפ טימ ןבָאה רימ .ןפָא

 | ,ענליוו ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי םעד --

 עטצעל) "200.0004 סמכילע-םולש ןופ רענעט יז ןעו ןוא

 'טנַא ןזיוַאב טינ ךָאנ ןבָאה (רעטַאעט-הכולמ ןיא ערעימערּפ

 -סַאקוטס יד ןופ סעיצַאנָאטעד יד ןיוש ןבָאה ,ןועוו וצ טמוטש

 רעזדנואי ןופ עדייבעג רעד ןיא ןבױש יד טקַאהעגסיוא סעבמָאב

 ןרָאיטקַא יד ןוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה גנַאהרָאפ רעד .ירעטַאעט

 ייוע ןטסקירעיורט סעד ןביױהעגנָא ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןבָאה

 ןענייז ךס ַא .יגנוטכינרַאפ ןדיי ידי -- טייצ רעזדנוא ןופ ליּפש

 מיִנ ךיז טָאה סָאוװ ,יד .טרעקעגמוא ךיז ןבָאה לייט ַא ,פָאלעג

 ...טינ בא ?ןפָאלרעד ןענעז יז יצ םייו רעוו ,טרעקעגמוא

 טליוויס ...ןלָאפ טינ ןיש רערט ןייק רבק רעיױד ףױא טעװ

 ןעזעג ןבָאה רימ ןַארַאפ ץעגרע ןענייז ייז זַא ,ןביילג ױזַא ךיז

 טָאה ןעמ יו ןעזעג ןבָאה סָאו ,רימ .ןגױא יד רַאפ טױט םעד

 ,רעדניק ןוא סעמַאמ-סעטַאט ,רעדירב ,רעטסעוװע ערעזדנוא

 ,הדקע רעד וצ טריפעג זייוסעדַאטס -- ןדיי עקידלושמוא -- ןדיי

 רעוועג ןייא ןבָאה רימ .ןרָאלרַאפ קערש ןוא ארומ יד ןיוש ןבָאה

 םעד רימ ןלעוו םיא טימ ןוא רימ ןבעל ןבױלג ןטימ .ןביולג --

 ןבעלרעבירַא -- רעביִרַא ףוס לכ ףוס טעוװ רעכלעוו ,רַאמשָאק

 סױרַא טָאטש ןופ ןענייז סָאװ ,יד טינ עקַאט רימ ןענָאמרעד

 ןוא טולב טימ ןענעכייצרַאפ רימ .ענליו שידיי ןברוח ןרַאפ

 זדנוא ןופ ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןענייז עכלעוו ,יד רָאנ ןרערט

 -עוו רימ ןלעו ?סייו רעװ ?רשפא  ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא

 ןוא דיירפ טעוויס ײ...ןפערט לָאמַא ךיוא ךָאנ יד ןופ ןעמ

 ,עטמיוצרַאפ ,עטרַאּפשרַאפ ,טנייה .זיוה ןדעי ןיא ןייז רעירט

 קיצנַאװצ יד .תורוש יד רימ ןביירש ןצרַאה ןיא גנונּפָאה טימ

 .יןענָאמרעד רימ ןלעוו

 ןופ טּפירקסונַאמ םעד קורד םוצ ןבעגעג טָאה סָאװ ,ןַאר רעזייל

 ןיא ןרָאיטקַא עשידיי עטכַארבעגמוא 21 יד ןגעוו טעברַא ס',ש

 ענענַארַאפ עלַא ןריטנָארפנָאק ןכָאנ זַא ,טלייצרעד ,ָאטעג רענליוו

 טעבֹרַא יד ןביירש ןביױהעגנָא טָאה .ב זַא ,סיוא טמוק ,תועידי

 -קנעדנָא רעטריטקעיָארּפ רעד ןופ לייט ַא יו 1942 לירּפַא-ץרעמ םורַא

 ןטסיטרַא ,רעלטסניק ,רעביירש עשידיי עטכַארבעגמוא יד ןגעוו קינָארכ

 סע ןעוו ןסָאלשעגּפָא יז טָאה ןוא ,ענליוו ןיא רעלטּפַאשנסיװ ןוא

 רַאפ טנעמונָאמ ַא ןלעטשוצקעװַא טעטימָאק רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 ןרַאפ טיירגעגוצ .(1942 טסוגיוא-ילוי) ןשטנעמ ןוא שינעעשעגדָאטעג

 ןבירשעגרעביא ,טּפירקסונַאמ רעד זיא ָאטעג רענליוו ןופ גַאלרַאפ

 טָאה רעלטסניקיָאטעג ַא ןוא ,ןישַאמ:ביירש רעד ףיוא ןרָאװעג

 "וקעגמוא ןדעי ןגעוו ךעלטיּפַאק יד רַאפ ךעלּפעק יד טיירגעגוצ

 זיא תויתוא יד ןופ םרָאפ רעטריזיליטס רעד טיול ןוא) םענעמ

 -טסניק רעד ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד זַא ,דשח ַא ןַאהרַאפ

 יַאמ רעד זיא 1943 רעבמעטּפעס ןיא .(יקצינעקלֶא עמוא ןירעל

 ןייז וצ גנומדיוו ס'.ב טימ) ,טעברַא ערעדנוזַאב ַא יו טּפירקסונ

 םוצ טיירג ןעוועג ןיוש (ָאטעג רעד ןיא רעטומ רענעמוקעגמוא

 -רַאפ 5 ,רעבמעטּפעס 22 םעד גנילצולּפ ךיז טָאה ָאד רעבָא ,קורד

 יד ,לעטיק רעדרעמ-ןדיי ןופ לעפַאב ַא טול .,ןבױהעגנָא סגָאט

 -נַאגעג ןענייז עכלעוו ,יד ןשיווצ .ָאטעג רענליוו רעד ןופ עיצַאדיװקיל

 . "עג ןיא טָאה רעכלעוו ,.ב ןעוועג ךיוא זיא ,עיצַאדיװקיל רעד וצ ןעג

 ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא הרירב ןיאב רעדָא ןרָאלרַאפ גנַארדעג ןוא ףיול

 .די-בתכ ןייז ןגעלעג ךיוא זיא סע ןכלעוו ןיא ,קַאּפ ןרעווש ןייז
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 דנַאב םישודדצ

 :סעלָאב קַאילָאּפ רעד טקורעגסױרַא ךיז טָאה שינטלעהַאב ַא ןופ

 ,טּפירקסונַאמ םעד ןביוהעגפיוא טָאה רעכלעוו ,יקסניטַארַאב ווַאל

 ַא .עטַאמש עקידנגיל יײברעד ַא ןיא טקעטשרַאפ םיא טָאה

 יורפ ןייז טימ ןעגניטע טרעבלַא יז ןשיוװצ ,ןדיי עפורג

 רעד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז טגנילעג ,ןיז ייוצ ןוא

 רעייז ןופ עטַאכ עטלַא יד ןכיירגרעד ייז ןוא עיצַאדיװקיל

 ַא ןיא יז טלַאהַאב רע .יקסניטַארַאב וװוַאלסעלָאֿב הנוק ןקילָאמַא

 .םישדח 10 טרָאד ןגיל ייז ןוא ,ייז רַאפ סיוא טבָארג רע סָאװ ,בורג

 -סונַאמ ןשידיי םענענופעג םעד טימ ךיוא ךיז ייז ןענעקַאב טרָאד

 ןעמָאנ ןטימ טַאלב-רעש סָאד זילב טלעפ סע ןכלעוו ןופ טּפירק

 ,גנוייײרפַאב רעד ךָאנ .טעברַא רעד ןופ לטיט ןוא רעביירש ןופ

 ןיא רעד וצ דייבתכ םעד ןבעגעגּפָא טשינ סרעגניטע יד ןבָאה

 -עּפש רָאי 15 רָאנ ,עיסימָאק רעשירָאטסיה רעטעדנירגעג שזדָאל

 ןעמונעגטימ סע ןוא ,עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ,רעט

 לבוי ןקירָאי 20 םוצ טנװָא-קנעדעג ַא וצ טכַארבעג סע ,ךיז טימ

 זיא סע רעבָא ,'ענליוו גנויי עּפורג-רעלָאמ ןוא רעביירש רעד ןופ

 זיא סע ןעוו זיב ,רבחמ רעד זיא סע רעוו רָאלק ןעוועג טינ ץלַא

 -רַאפ , יד קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג 1942 רַאורבעפ 17 םעד

 -כרוד ךרוד זיא ,"'רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ןופ גנוקינייא

 רָאלק .ענליו ןגעו רעכיב-רוכזי ענעדיישרַאפ יד ןרידוטש

 ,רענעמוקעגמוא ךיוא ןשיווצ ןיא ,רעד זיא רבחמ רעד זַא ,ןרָאװעג

 .רעכַאילב יתבש רָאיטקַא

 ראנַאּפ

 :סױרַא ןסָאלשַאב טָאה קרָאי וינ ןיא 'גַאלרַאפ רענליוו' רעד
 יד טימ םָאבלַא רעד .ןעגנורעדנע םוש ןָא דייבתכ םעד ןבעגוצ
 טָאה .ב סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיי עטכַארבעגמוא יד ןופ רעדליב
 גַאלרַאפ רעד טָאה ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ,ןבילקעג קיטייצכיילג
 טריצַאב ןוא ענעמוקעגמוא יד ןופ רעדליב לָאצ ַא ןסָאלשעגניײא
 עשידיי רענליוו עטנַאקַאב ןופ ןעלּפמעטש ןוא ןעמעלבמע יד טימ
 -וקעגמוא-שיגַארט ןופ קנעדנָא ןיא רעבָא ,סעּפורט ןוא סרעטַאעט
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 טי עשה דרייט .--טיע עג יב

 זיא .רעכַאילב יתבש ,קינָארכיָאטעג רעד ןופ רעביירש םענעמ

 םעד בילוצ ןוא ךוב ןיא ןרָאװעג ןבעגעגניירַא עיפַארגָאיב ןייז ךיוא

 -נַאװצ ןוא ןייא , ףיוא ןרָאװעג טרעדנעעג ךוב ןופ לטיט רעד זיא

 | ."רענייא ןוא קי

 ןטייז 112 טלַאהטנַא ןוא 1962 ןיא סױרַא זיא ךוב סָאד

 :יקסווערָאמ םהרבַא טביירש ךוב ס'.ב וצ המדקה רעד ןיא

 ַא ןייז טנָאקעג טלָאװ געװ רעשירָאיטקַא סרעכַאילב יתבשג

 עטשרע יד ךָאנ .טנרעלעג ךס ַא טלָאװ ןעמ ןכלעוו ןופ ףָאטש

 רע זיא ,לָארטנַאק ןוא סולפנייא ןימ רעטוא ןצנַאגניא ןרָאי

 ןץימ רעטנוא רָאי עכעלטע ךרוז ץקנַאבילוש רעד ןופ ןעגנַאגעג

 זיב טכיירגרעד ןוא ,ענליוו ןיא ןליּפש -טסַאג עניימ תעב ישזער

 -ירג ןופ לַאנָאסרעּפ-רָאיטקַא ןיא דילגטימ םענעעזעגנָא ןַא וצ

 ןשיוװצ רע טָאה ,טרָאד .ײרעטַאעט ןטעטירָאנימ ןשידיײ רעג

 ,ןזיווַאב ןוא 'סוכודי סענזיצַאק ןיא י'ץלי םעד טליפשעג ,ערעדנַא

 ןַא טימ רעלטסניק ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןכיירג ןָאק רע זַא

 ,טדישעצ ךיז רימ ןבָאה ןָאזעס רעגיר ןכָאנ .חסונ םענעגייא

 -עג םיא ךיא בָאה ,םורַא רָאי עכעלטע ןיא םיא קידנעעזרעד

 ענעי ןיא ןרעוו וצ טרילימיסַא הנכס יד טָארד םיא זַא ,טנרָאװ

 ,ליטס ןגעוו טגרָאזעג ּפַאנק טרעװ סע ואוו ןזײרק-רעטַאעט

 :עפמעט ןרַאטנעמעלעי ןופ טריפעג טרעוו ןעמ ןוא םרָאפ ןגעוו

 -פיוא רעבָא םיא טָאה עידעגַארט-ָאטעג עשידיי יד .יטנעמַאר

 זיא רע .ךיוה רעשירָאטסיה-רוטלוק ַא וצ ןביוהרעד ןוא ןביוהעג

 ןופ ןוא ,ָאטעג רענליוו ןיא רעטַאעט ןופ רעפעשטימ ַא ןרָאועג

 ןופ קעווַא רע זיא ָאטעג ןופ רעטערב-רעטַאעט יד ןופ ךיוה רעד

 .לארשיב שודק ַא ופ ץנַארק-רענרעד ןטימ טלעוו רעד

 םוקמוא סרעכַאילב יתבש ןגעװ סםעיטרעװ יד ןֹופ ענייא

 -עג זיא סָאװ ,ָאטױא-טסַאל רעשיצַאנ רעד תעב זַא ,טלייצרעד

 יד ןוא ?ופ ןעוועג ןיוש זיא ,תונברק יד ןריפקעווַא ןעמוק

 -עג רע טָאה ,ןצעזפױרַא ךיז ןסייהעג ןרעכַאילב ןבָאה טינילת

 םיא טָאה יצַאנ רעד ןוא ןגיטשניא טשינ טעוװ רע זַא ,ןדלָאמ

 סָאד זיא ןעוועג .ץרַאה סָאד ןכַאטשעגכרוד טענָאיַאב ןיז טימ

 טָאה רע ואוו ,4 סָאג ןעּפָאש ןבענ -- עיסרעװ רעד טיױל --

 סיקסווערָאמ ןץא ,רעטסעווש ןוא ןעמַאמ ןיז טימ טניווועג

 טקַאפ רעתמא רעד טשינ זיא עיסרעוו יד ןעוו וליפַא .ףיױה

 םיא טימ רעדיװ יז טריפ ךימ ,עידעגַארט-םוקמוא ןייז ןופ

 .העש רעשיגַארט רעטצעל ןייז וצ טרעטנענרעד ןוא ףיונוצ

 -עוש רטייז ןגעוו סעקינַארכ-ָאטעג יד !םישודק ןרָאיטקַא ...
 -טנפערַאפ ָאד ןרעוװ סָאװ ,םוקמוא ןקיטולב ןוא ןבעל ןשירעּפ
 רעמ ךס ַא ,ךס ַא רענעיײל סעד ןגָאז קפס םוש ןָא ןלעװ ,טכעל
 -ַאב ןוואורפ טינ וליּפַא רימָאל זיא .תוצילמ עטסנעש יד יװ
 רעטרעוו יד ןטיהּפָא רימָאל .רעטרעוו טימ עידעגַארט יד ןצופ
 ןשיוצ ןלעווש יד ןכעוושרַאפ וצ טשינ יז טימ ןכיורבסימ ןופ
 -עג !םישודק ןרָאיטקַא .ור עקיבייא ןוא ןבעל ןטקיטלַאווגרַאפ
 רעד ןיא טשינ טקלעװו השודק ןוא ,טשינ ײז ןענייז ןברָאטש
 ."טייקיבייא

 טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ס'.ב ןגעוו
 :ןַאר רַאזייל

 סע ןוא ענליוו ןעמונרַאפ 1940 ןיא ןבָאה ןטעיווָאס יד ןעוא
 רעשידיי רעשהכולמ רעד ןרָאוװעג ןפַאשעג רעטעפש טרָאד זיא
 לבמַאסנַא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגניײא רעכַאילב .ש זיא ,רעטַאעט
 -רַאק :רעטַאעט ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא ןיא ןעמונעג לײטנָא ןוא
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2,550 8 

 ,(געמ 4) 'יסילויי סלעינַאד .מ ,'טעשטערק ןטַאלּפי סקושטיינ !

 .'200.000י סמכילע-םולש ןוא יטייג טכירעג סָאדי סנישו ובָאד

 ,ָאטעג רענליוו ןופ ןעגנוגנידַאב עקירעױרט יד ןיא . . .

 -עג רעכַאילב .ש זיא ,רעטייױוצ ַא ןוא עיצקַא-ןטיוט ןייא ןשיווצ

 -רָאפ ,ןכעלביולגמוא טעמכ קוק ןטשרע ןפיוא ,םעד טימ ןעמוק

 ןושַארטס ףיוא .ָאטעג ןיא רעטַאעט ןשידיי ַא ןפַאש וצ גָאלש

 1941 ףוס ךיז ןבָאה לרעמיצ םעניילק סרעכַאילב ןיא ,7 סַאג

 ןטימ ןטסיטרַא עשידיי ענעבילבעג -ןבעל ךָאנ יד טלמַאזרַאפ

 -וצוצ ןסָאלשַאב ןסעומש עגנַאל ךָאנ ןוא ,רעוועקצוס .ַא טעָאּפ

 רעטשרע רעד ףיױא טקוקעג טשינ .רעטַאעט ַא ןפַאש וצ ןטערט

 ןעמ טליּפש םלוע-תיב ַא ףיוא :טפַאשרענגעק רענעּפָארטעגנָא

 טנגעגַאב ןדייָאטעג עטרעטיברַאפ ןבָאה ,! רעטַאעט ןייק טשינ

 זיא ,ךעלסעג ָאטעג יד ןיא ךעלטעלב-גולפ טימ וויטַאיציניא יד

 עטסקידנטיײידַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג לענש רעטַאעט רעד

 גנוקיטומרעד ןוא גנורעטנומפיוא רעקיטסייג רעד רַאפ ןרָאטקַאפ

 ָאטעג רענליוו ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןקירעיורט ןוא ןרעווש ןיא

 ןעגנולעטשרָאפ 120 ןבעגעג רעטַאעט רעד טָאה 1942 ןופ ךרעב

 ןעמַארגָארּפ-יוער 7 ענייז (ףיוא) ןופ .לַאז עטקַאּפעג-לופ יב

 טכיירגרעד רעכוזַאב לָאצ יד ןבָאה ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט 4 ןוא

 .ז ,יקצעשזרַאווד .רד ,112 .ז ,רעוועקצוס .א) ןָאזרעּפ 38,000 זיב

 סרעדנוזַאב ןרָאװעג רעכַאילב .ש זיא ָאטעג ןיא אקוד .(8

 ןופ ןטנװוַא יד ןיא ןעמונעג ?ײטנָא ,ויטקַא ךעלטפַאשלעזעג

 סעדָארג םייח ןופ סעיצַאטיצער טימ ןטָארטעגפיוא ,בולק-טנגוי

 רעלטסניק ,ןטַארעטיל ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןיא .ַאיא ילאקזחיי

 -עג טלייוועגסיוא רעכַאילב זיא ָאטעג רענליוו ןיא ןטסיטרַא ןוא

 -ערקעס ןרָאװעג רעטעּפש ןוא . .. גנוטלַאוורַאפ רעד ןיא ןרָאװ

 -נָא ןַא ןעוועג זיא רעכַאילב .ש .גנוקינייארַאפ רעד ןופ רַאט

 -עדרָאמרעד יד ןופ קינָארכ-סקנעדנָא יד ןביירש ןיא רעמענלייט

 רעלטפַאשנסיוו ןוא ןטסיטרַא ,רעלטסניק ,רעבירש עשידיי עט

 ןייז טיירגעגוצ טָאה רע ןכלעוו ןופ טַאטלוזער ןיא ,ענליוו ןיא

 -כַארבעגמוא 20 עטשרע יד ןגעוו ירענייא ןוא קיצנַאװצי טעברַא

 ןיא (יקסוָאּפיל .ש) טסיטרַא ןשידיי םענעברָאטשעג ןייא ןוא עט
 -ַאילב .ש טָאה ,טלייצרעד יקסניגרעשטַאק .ש יו .ָאטעג רענליוו

 ןיא ןעמַאמ ןייז ןופ םוקמוא ןגעוו עלעווָאנ ַא ןבירשעגנָא רעכ

 ,(221 .ז ,יענליוו ןברוחי) ָאטעג

 -ַאדױוקיליָאטעג רענליו רעד תעשב ןרָאוװעג טריפעגסיױרַא

 יתבוש טָאה ,דנַאלטסע ןייק (1945 רעבמעטפעס ןט-23 טעד) עיצ

 ךיב טעברַא-פַאלקש רעשיצַאנ רערעווע רעד ןיא ןטלַאהעגסיוא

 ןדיי רענליוו 1800 יד טימ ןעמַאזװצ .גנויירפַאב רעד רַאפ גָאט ַא
 -רעד רעכַאילב .ש זיא (לעושר ייב) עגאַאלק רעגַאלצנַאק ןיא
 הישת הנשה שאר גָאט ןטייווצ טעד ןרָאוװעג טנערברַאפ ןוא ןסָאש
 ײמרַא עטױר עדנרישרַאמנײרַא יד .(1944 רעבמעטּפעס 19)
 -רעד-טינ יד טימ סרעטייש עקידנרעכיור יד ןענופעג ךָאנ טָאה
 , ."םיפוג עטנערב

 ַאינעג עסירטקַא יד ,יורפ ס',ב זיא ,רעביא טיג ןַאר רעזייל יו

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיצַאנ ןטייווצ ַא ןיא ןעמוקעגמוא ָאריּפַאש

 ,רעכַאילב (םחנמ) עיטימ רָאיטקַא רעד ,רעדורב ןייז .דנַאלטסע ןיא

 עידוטס רעשיטַאמַארד רעשידיי רעטשרע רעד ןופ טנעװלָאסבַא

 עשיטַאמַארד עשידיי ערעסעב יד ןיא רעמענלײטנָא ,ענליוו ןיא

 -טקניּפ עשיקרעט' שטעקס ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ רבחמ:-טימ ןוא ןזיירק
 טימ זיא (זוגא רעטלַא ןבואר טסיטרַא ןטימ ןעמַאזוצ) 'טייקכעל

 רעטכָאט רעייז .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעמוקעגמוא יורפ ןייז
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסטסעלי

 ןיא ךיז טניפעג ןוא טניירפ ןכעלטסירק ַא ייב טבעלעגרעביא טָאה

 .עקיסקעמ

 ַא ןופ ןרָאװעג טײרפַאב זיא עזיל רעטסעווש סרעכַאילב .ש

 .לארשי תנידמ ןיא ךיז טניפעג ןוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיצַאנ

 .119 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי ויִג ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,1962 ,קרָאי .וינ ,/ רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש
 -מוא טלעטשעג טָאה רענעמוקעגמוא ןַא סָאװ הבצמ ַא --- גייווצרעבליז ןמלז

 .1962 ינוי 8 ,,י .1 ,/ווראפ , ,םירבח ענעמוקעג

 הנח ,רענרעל

 |סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא -- 1900 .בעג}

 ייב .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1900 ןריובעג

 סלַא טעברַאעג .ןרעטלע עשיתיבהילעב

 .טַאטשרַאװ:רעבעוו ַא ןיא 'ןירעיירדנָא'

 1916 ןיא יז זיא עטבַאגַאב-םיטש סלַא
 רעשזדָאל ןופ רָאכ ןיא ןטָארטעגנײרַא
 ןוא ךיז יז טנעקַאב ָאד ,רעטַאעט ןשידיי

 דוד רעליּפשיוש-רעגניז ןטימ הנותח טָאה

 יז טָאה ןוא טלָאמעד ןופ ןוא ןַאמרעדיײיז

 סָאװ ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ

 סלַא טקילײטַאבטימ דימת ךיז ןוא רע
 -ַאעט ןוא סעּפורט עלַא יד ןיא ןיטסילָאר עשיטַאמַארד ןוא ןיטערבוס

 םעד קידנכיירגרעד טינ םגה .ןַאמ ריא טימ ןעגנולעטשרָאפ-רעט

 -וצ טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג יז זיא ,ןַאמ ריא סָאװ םור

 טיײקיצרַאה ןוא עניב רעד ףיוא טנעמַארעּפמעט ןקרַאטש ריא ביל

 .ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא

 ךיז יז טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו
 ,ןילרעב ןיא ןגיוצרעד) יראה ,ןוז ןקיצנייא רעייז ןוא ןַאמ ריא טימ
 -עג (ערעירַאק-רָאטקָאד רעשיניצידעמ ַא וצ טיירגעג ךיז טָאה סָאװ

 ןוא ןטרָאּפסַאּפ עשידנעלסיוא טָאהעג ןבָאה ייז .עשרַאװ ןיא ןענופ

 טשינ ייז ךיז טָאה סע רעבָא ,דנַאלסור ןייק ןפיולטנַא טוואורּפעג

 -פיוא טגעלפ .ל ואוו ,ָאטעג ןיא ןײרַא ןענייז ייז ןוא ,ןבעגעגנייא

 ןַאמ ריא טימ רעצעלּפ-סגנולייוורַאפ ענעדיישרַאפ יד ןיא ןטערט

 ןַאמ ריא טימ יז זיא ,'סעיִצקָא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעוו

 וצ ידכ 'ּפָאש' סרעלדנַאס םייח ןיא ןטעברַא ןטָארטעגנײרַא ןוז ןוא

 יז זיא רעטעּפש .'ןטרַאק-טכערסנבעל' ענעפורעג-ױזַא יד ןגירק

 טקישעגּפָא טרָאד ןופ ןוא 'ּפָאש' סעסנעבעט ןיא ןטעברַא רעבירַא

 ץרוק רעבָא ,ןילבול רעטניה .,ָאטַאינָאּפ ןופ רעגַאל ןיא ןרָאװעג

 טכַארבעגמוא ןוא טרעטשעצ רעגַאל םעד ןבָאה ןשטייד יד רעדייא

 ןבָאה ייז סָאװ ,דנַאטשפיוא ןַא רַאפ המקנ סלַא ןדיי עקיטרָאד יד

 גנוגעוַאב עשידרערעטנוא עשידיי יד טָאה ,טריפעגכרוד טרָאד

 ,רעליּפשיוש עשידיי עּפורג ַא טרָאד ןופ ןעװעטַארסױרַא טוואורפעג

 ןענייז געוו ןפיוא .עשרַאװ ןייק ןעגנערב ייז ןוא .ל ךיוא ייז ןשיווצ

 ןייק טריפעגּפָא יז ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ייז

 םעד ,ןדיי 18,000 ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמָאזוצ ,טרָאד ןוא ,קענַאדיַאמ

 רעניו ס'סוארטש ןופ רענעט יד רעטנוא ,1934 רעבמעווָאנ ןט2

 .טכַארבעגמוא ,!ץלַאװ

 ,1162 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,/ רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיטקעל ,

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 | .107"100 .זז

 יד יע
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 דג ַאב סישורדדצ

 ריאמ ,לעטסעמ ו
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1902 ץרעמ .בעג}

 -טָאלז ןיא 1902 ץרעמ ןיא ןריובעג

 עכעלגעמרַאפ-טשינ ייב .,עיצילַאג ,וועש

 דצ סרעטָאפ ןופ תוכאלמ-ילעב ;ןרעטלע

 הבורק ַא ,דצ סרעטומ ןופ םירחוס ןוא

 -ָארג לרעב) סעילוגרַאמ החּפשמ רעד וצ

 ןופ רעדורב רעטסגנוי רעד זיא .מ .(רעד

 ןוא בקעי רעביירש ןוא רעליפשיוש יד

 ,לעטסעמ קחצי

 "סקלָאפ ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 ןשהכולמ ןיא טרידוטש ך-ָאנרעד ,לוש

 ןיא ריוװַאלק רַאפ עירָאטַאװרעסנָאק רעד ןיא ןוא רַאנימעס-רערעל

 עניב רעד וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ,רעדירב ענייז יו טקנוּפ .גרעבמעל

 ,גרעבמעל ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד עשידיי ןיא ןעמונעג ליײטנָא ןוא

 סלַא .סרעטקַאנײא ןוא סענעצס טריפעגפיוא ךיוא טָאה רע ואוו

 -ץניוװָארּפ רעד ןיא 1919 ןיא טריטויבעד רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ

 סרעגיײטַאל ןיא 'ץרַאװש .רד' סלַא ץירָאב .פ ןופ עּפורט םירבח
 עשירעלטסניק עטסגרע יד רעטנוא קידנליּפש .'לקיר ןוא עקמָאילש'

 יוצ ןגָאלשרעד ךעלדנע ךיז רע טָאה ,ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ןוא

 ףיוא ןרָאפעגקירוצ רע זיא דלַאב רעבָא ,גרעבמעל ןיא םייה ַא קיר

 -שירָאזיװָארּפ ,לענש ףיוא} 'ּפַאכ' ענעדיישרַאפ טימ ץ'ניוָארּפ רעד

 ערעסעב רעטנוא ןיוש ,רעטעּפש ןוא ,סעּפורט |עטלעטשעגנעמַאזוצ

 ןיא ןוא לעּפמיג ,רעצלעמ ,רעמילג ןופ ד'א טליּפשעג ,ןעגנוגנידַאב

 .ץניװָארּפ רעד רעביא יינרוט ריא תעב ,עּפורט סַאקצָאטָאּפ ַאידיל
 .גרעבמעל ןיא 'טקיוו ןיא טליּפשעג רע טָאה 1924 ןיא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
 ,ןַאמרעגנוי רענעדיײשַאב ןוא רעלעדייא ןַא ןעוועג זיא סָאדי

 .םשור ןטסעב םעד טכַאמעג קילבנגיוא ןטשרע םנופ טָאה סָאװ

 -טנביל ןוא רעכעלטניירפ ,רעטנַאגעלע ,רעקיטכיצ שיטנַאדעּפ רעד

 וצ טרעהעג ןָא טלָאמעד ןופ טָאה לעטסעמ ריאמ רעקידריוו

 זיא סע .טניירפ רעגרעבמעל עניימ ןופ זיירק ןטסטנעָאנ םעד

 תעב) ןעמַאװצ םיא טימ ןטעברַא וצ ןעמוקעגטיוא רעטעפש רימ

 ןוא ,(גרעבמעל ןיא ןטירטפיוא עניימ ןוא סדלעפנעמולב ַאנַאיד

 וצ טרעהעג טָאה רע .ןגָארקעג ביל קיטכירפיוא םיא בָאה ךיא

 -רַאפ טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-רעטַאעט ןפיט ענעטלעז יד

 ןָאטעג רָאנ ,ךעלעקטָאילּפ-רעטַאעט ןֹוא תוליכר ןייק טימ ןעמונ

 ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ טָאה רע .תומילשב טעברַא רעידז

 ןליּפע וצ טבערטשעג דימת ןוא רעטַאעט טַאהעג ביל המשנ

 יד ייב ,םיא סע זיא לָאמ עלַא טשינ םגה ,רעטַאעט רעסעב

 .ןעגנולעג ,רעטַאעט רעגרעבמעל םניא ןעגנוגנידַאב עקידנשרעה

 ןוא טייקכעלטקניפ ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא לעטסעמ ריאמ

 יב ױזַא :רעטַאעט ןיא רעטשרע רעד ןעוועג דימת .ןילפיצסיד

 לָאר ענעמוקַאב עדעי .ןעגנולעטשרָאפ יד ייב ןוא ןבָארּפ יד

 ןוא ,ץנעגילעטניא ,שינדנעטשרַאפ טימ טליּפשעגּפָא רע טָאהי

 רעטסערג רעד טימ ריא וצ ךיז ןגױצַאב -- ךַאזטּפיױה יד סָאװ --

 "יש ע(ששידיי יד וצ טרעהעג רע טָאה עקַאט רַאפרערד .תוירחא

 .רעטָאעט ַא ןיא טרישזַאגנַא ןרעג טָאה ןעמ עכלעוו ,סרעליפש

 טשינ לָאמנייק לעטסעמ ריאמ זיא ,תועט ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא

 יעקידנגניזי יד וצ טרעהעג טשינ טָאה רע םגה ,קידייל ןעגנַאגעג

 עדָאמ רעד ןיא ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סרעליששיױש עגנוי

 .רעטַאעט ןשידיי ןכעלטינשכרוד סניא
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 רעוועקָארקי םניא ןָאזעס ן'ימ ןקידנערַאפ ןכָאנ בָאה ךיא ןעוו

 גרעבמעל יא טרילָארטסַאג ירעטַאעט ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי

 ,ץניווָארּפ רעד ףױא עפורט ַא טימ ןרָאפעגסױרַא ךָאנרעד ןוא

 -ַאגנַא בָאהיכ עכלעוו ,עטשרע יד ןשיוצ ןעוועג לעטסעמ זיא

 רעטייוצ רעד ברע ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םוצ .טדישז

 -וצרעביא גרעבמעל ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעו המחלמ-טלעוו

 ןפיוא רעטַאעט ןשידיי ןטיובעגפיוא-יינ םנופ גנוריפנָא יד ןעמענ

 עטששרע יד ןיא דלַאב.. .רעטַאעט-לעפמיג ןקילָאמַא םנופ ןַאלּפ

 זיא ,ײמרַא רעטיױר רעד ךרוד גרעבמעל ןעמענרַאפ ןסָאנ געט

 רעד רעטנוא רעטָאעט :שידיי ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא טרָאד

 .טפול קירנעה ןוא טָאר ןושרג ,טנעמַאזירּפ המלש ןופ גנוריפנָא

 אנשטענָאלס ףיוא ירעטָאעט-סואעסָאלָאק' ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז

 רעד וצ טרעהעג טָאה לעטסעמ ריאמ ןוא ,53 (סַאג-ןוז סָאג

 -הכולמ עשידיי סָאד טריזינַאגרָא רעטעּפש ךיז טָאהיס ןעוו .עּפודט

 .טעברַאעג ךיוא טרָאד לעטסעמ טָאה ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט
 ריאמ ךיז טָאה ,גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 -הכולמ םנופ עפורט רעד ןופ לייט ַא טימ ןעמַאװצ לעטסעמ

 ןטָארטעגפיױא ןענייז ייז ואוו ,ענווָאר ןיא ןענופעג ,רעטַאעט

 רעד טימ ןעמָאוצ ,ןוא ,םייהַא ןגױצעג רעבָא טָאה ןלעטסעמ

 קירוצ סופ וצ טזָאלעג ךיז רע טָאה ,סקופ ַאזָאר ןירעליפשיוש

 ַאזָאר .טּפַאכרַאּפ ןשטייד יד ייז ןבָאה געוו ןפיוא .גרעבמעל ןייק

 עשירעדרעמ יד ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא סקופ

 רעטעּפש זיא יז ואוו ,גרעבמעל ןייק ןעמוקוצ קירוצ ןוא טנעה

 רעד ,לעטסעמ ריאמ .ןעמוקעגמוא ןפוא ןכעלרעדױש ַא ףױױא

 -יטרַאמ ןייז ןעװפעג טָאה רבח ןוא שטנעמ רעביל ,רעקיצרַאה

 -ײּפרַאפ ןשטייד יד ךרוז זיא רע .םייה ַא געוו ןפיוא טיוט-רער

 ."ןרָאװעג טקינ

 .1375 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,/ רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סָאנָאי

 .32"229 .ז

 הלָאװ .זיוהיינ

 {סיצַאנ יד ןרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1891 רַאונַאי 20 .בעג)

 ,ץיבשזיא ןיא 1891 רַאונַאי 20 ןריובעג

 -רעטוּפ ַא --- רעטָאפ .ןלױּפ .בוג רעשילַאק
 ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג ,רחוס

 "ומל עכעלטלעוו -- טַאוירּפ ןוא ,הבישי

 ,שזדָאל ןיא ךיז ןגָארטרעבירַא ןכָאנ .םיד

 טנידַאב ,'טָאירטַאּפ'-רעטַאעט ַא ןרָאװעג

 יד רעטניה טרילפוס ןוא ןרָאיטקַא יד

 ,רעבָאהביל' טרילפוס רעטעּפש .ןסילוק

 -ענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג 1910 טניז ןוא

 -לעטיט ןופ סעּפורט יד ןיא רעלפוס רעל

 יגרעבדנַאז ,יקצָארעיס ןַאמרעה:רעלדַא סוילוי ,יקסנימַאק .,ןַאמ

 "םירבח ןוא סעּפורט-ץניװָארּפ ,ןַאמרעּפוק ,ץעענַאּפמָאק ,ןַאמסקַאװ

 ,שזדָאל ןיא סעּפורט

 טָאה ,.ג ,רע יוװ זַא ,ווָאקרוט סַאנָאי וצ טיג עיפָארגָאיב ןייז וצ

 עג ביל ;:ארמג רעד ייב קידנציז ,ןיוש רע טָאה ,טלייצרעד ןיײלַא
 .ןעמולח וצ םעד ןגעוו טרעהעגפיוא טשינ ןוא רעטַאעט שידיי ןגָארק

 -רעביא ךיז ןבָאה ןרעטלע יד ןוא רָאי 10 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 "רעטוּפ ןיא ןפלָאהעגוצ גָאטיײב ייז רע טָאה ,שזדָאל ןייק ןגָארטעג

 רעייז ןוא טנרעלעג ןיילַא ךיז רע טָאה ,ןטנווָא יד ןיא ןוא ,טפעשעג
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 ןוא רעשידיי רעד טימ טנעקַאב טוג ןעוועג זיא רע .טנעיילעג ךס ַא
 רעכוזַאב רעטּפָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא רע .רוטַארעטיל רענײמעגלַא

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא

 פא רעשזדָאל רעד ןופ רַאטערקעס ןוא רעדנירג ןעוועג זיא .נ

 -טימ 1924 טניז .ןוא ,ןלױּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןופ גנולייט

 -ןטסיטרַא ןשידיי .פָארּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןיא דילג

 -לָאקָאטָארּפ עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע ןלױּפ ןיא ןיירַאפ

 "ענ עקינייא ןוא ןרָאפנעמַאװצ-ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ ןטכירַאב

 ןרָאיטקַא עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַאיגָאלָארק

 לַאז"'עינָאמרַאהליפ' רעשזדָאל ןיא ויא 1920 לירּפָא ןט16 םעד

 רעד ןוא .,ייליבוי:טייקיטעט רעקירָאי'20 ןייז ןרָאװעג טרעייפעג

 עטסרעלוּפָאּפ רָאג יד ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק-גנורעייפ

 רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 .טלעוו-רוטלוק ןוא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 עשידיי עלופטסנידרַאפ יד וצ טרעהעג טָאװ זיוהיינ ףלָאוװ

 עטושּפ יד וצ טרעהעג טָאה רע .ןלױּפ ןיא ןשטנעמ-רעטַאעט

 :טיוא סיױוש ןוא ימ רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס-רעטַאעט

 יד עכלעוו רַאפ ןוא רערעדנַא רעד ךָאנ עיציזָאּפ ןייא טפמעקעג

 -עכייצסיוא ןוא גנונעקרענָא ןגָארקעג ןבָאה ןלַארענעג-רעטַאעט

 רעלעדיײא רָאגױיב ןוא רעליטש רעד ,זיוהיינ ףלָאװ .ןעגנונ

 ךיז ,רעטַאעט םוצ טפַאשביל רעטיױורג ןייז יב טָאװ ,שטנעמ

 ןשידיי םייב רעלפוס ַא ןעוועג זיא רע .םיא רַאפ ןעוועג בירקמ

 ,ערעווש רָאגדזיב ַא ,ערַאבקנַאד ןייק טשינ ,עיציזַאּפ ַא ,רעטַאעט

 "יא טשינ ןטנעמסידָאלּפַא ןוא ןצנַארק-רעברָאל ןייק טָאה סָאװ

 "עג רעד ןיא ,פַאשעג טשינ ךיז ןעמָאנ-טלעוו ןייק ,טריסַאק

 רעד טָאה ךָאד ןוא ןירַא טשינ רעטַאעט ןשיזי סתפ עטכיש

 רעד ,רעטַאעט ןשידיי םנופ רעלפוס רעקידוועעזנָא-טשינ טעמכ

 יייו ףלָאװ רעטַאעט ןשידי םנופ רתסנ-רעטַאעט רענעזיײשַאב

 זיא סָאד ,ןרעוו טקיבייארַאפ לָאז ןעמָאנ ןייז זַא ,טנידרַאפ זיוה

 רָאנ טשינ טנכיצעגסיא ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג

 ןוא ןרָאיטקַא דס ַא ,ךס ַא ןשיווצ ךיוא רָאנ .ןרעלפוס יד ןשיווצ

 -ליצ ןוא שוח ןכעלטפַאשלעזעג ןייז קנַאד ַא ,ןשטנעמ-רעטַאעט

 רענייא ןעוועג זיא רע .רעטַאעט ןשידיי םוצ גנַאגוצ ןטסואווַאב

 .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןרַאפ רעפמעקרַאּפ יד ןופ

 רעטלַא רעד ןופ עטלייצעג יד וצ טרעהעג טָאה זיוהיינ ףלָאװ

 -ַָאעט רעסעב קנַאד ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאוװ ,עידראווג-רעטַאעט

 קיטייצכיילג ןוא רָאיטקַא סנופ תובישח יד ןבייה ןעמ ןַאק רעט

 יד ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןרעסעברַאפ

 ןעגנַאגעגרעדַאנַאפ טיױו ךיז זיא רע .ןשטנעמ-רעטַאעט עשידיי

 םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןגעלָאק-ךַאּפ ענייז טימ

 .טגנַאלרַאפ רע סָאװ ןוא ליוו רע סָאװ ,סָאד ןבעג םלוע

 וצ גנולעטשנייא ערעדנַא ןַא רָאג טַאהעג... טָאה זיוהיינ ףלָאװ

 -םעפינַאמ יז רע טָאה טייהנגעלעג רעדעי יב ןוא עגַארפ רעד

 -ַאעט-עינָאמרַאהליפי רעשזדָאל ןיא טעברַאעג טָאה רע. .טריט

 סנמעוו ,עּפורט רעשידיי רעקיטרָאד רעד ייב רעלפוס ַא יוװ ירעט

 רעבָא ,שירעביילקרעביא קרַאטש ןעוועג טשינ זיא רַאוטרעּפער

 ,ןירַאפ-ןטסיטרַא סנופ העידי ַא ןעמוקַאב טָאה זיוהיינ רָאנ יװ

 שזדָאל ןייק ךיז טביילק רַאוטרעּפער ןטסנרע ןַא טימ עפורט ַא זַא

 טלָאמעד זיא רעטַאעט שידיי רַאפ לַאז רעטַאעט רעדנַא ןייק)

 ,םעד ףיױא טקוקעג טשינ ,רע טגעלפ ,(שזדָאל ןיא ןעוועג טשינ

 -עגכרוד ,ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ ענייז טרירעגנָא טָאה סָאד סָאװ

 יי
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 רעט ַאעט ןטשידיי ןופ ןָאסיסקעל
 עו העט טא ערע יהי יי

 ,טייצ רעד ףיוא לָאז שזדָאל ןופ עּפורט עקידנעטש יד זַא ,טריפ

 "םיױרַא ,ליּפשש טפרַאדעג טרָאד טָאה עפווט ערעדנַא יד סָאװ

 ןרַאפ טרָא סָאד ןטערטוצּפָא ידכ ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפ

 .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב

 סָאװ ,שטנעמ רעכעלרע ןטלעז ַא ןעוועג זיא זיוהיינ ףלָאװ

 ןוא קיטילָאפ-סילוק-רעטניה ןייק ןופ טסואוועג טשינ טָאה

 עלַא ייב רע זיא רַאפרעד .רשיה-ךרד םנופ ּפָארַא טשינ לַאמנייק

 טָאה זיױהייננ .טצעשעג ןוא טבילַאב ןעוועג ןשטנעמ-רעטַאעט

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא רוד ןטלַא םנופ עקינייא ןפלָאהעגוצ ךיוא

 ורָאה ןוא ןײרַאפןטסיטרַא םנופ רעדילגטימ ןרעוו טלָאוועג

 סָאוװ ,סנעמַאזקע יד ייב ןלַאפכרוד ןלעװ ייז זַא ,טַאהעג ארומ

 זיוהיינ ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןגיילייב טזומעג דעבענ ןבָאה יז

 טימרעד ןוא סנעמַאזקע יד וצ טיירגעגוצ שיטערָאעט ייז טָאה

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדילגטימ ןרעוו וצ טכעלגעמרעד יז

 -ורעג-ױזַא רעד ןעוועג עידרַאװג רעטלַא רעד ןשיווצ זיא רע

 -וצ עלַא ףיוא .(די רעטעדליבעג) ייערוועי ינָאשטואי רענעפ

 רעד ןעוועג רע זיא ןליוּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא םנופ ןרָאפנעמַאז

 ."ששזדָאל ןופ טַאגעלעד

 ןוא טיידַאב ןגעוו (1930) ּפָא ךיז טלעטש גייווצרעבליז ןמלז

 :רעלפוס סלַא .נ ןופ לָאר יי

 ַא ,לָאמ ייוצ ,לָאמ ןייא ןירַא רעטַאעט ןיא טײג דיי ַא..,

 ןעמעװ טשינ טסייו רע רעבָא .רעטַאעט ןיא טייג רע .לָאמ ךס

 תמחמ טועינ הלילח זיא סָאד .טליּפש סע רעװ ןוא טליפש ןעמ

 גנוצעשגנירג תמחמ רָאנ ,ןיינ .םזיוויטקעלָאק רַאפ ליפעג סעד

 ,טנווָא םעד ןרטפ נצ סערעטניא רָאנ טָאה ןעמ :רעטַאעט םוצ

 טײג ןעמ סָאו בילוצ םעד וצ טשינ רעבָא ,ןעגנערברַאפ וצ

 ךָאנ ןענייז טרָאד ןוא ָאד רעבָא .העש עכעלטע יד ןבעגקעווַא

 םעד ,רַאטס ןופ ,רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןסייוו סָאװ ,דיי ןַארַאפ

 ןופ וליפא -- רעטייוו ךָאנ ,ענָאדַאמירּפ רעדָא רָאיטקַא ןטשרע

 .טששינ רענייק -- רעלפוס ןופ רעבָא .רָאיטקַא ןכעלנייוועג ַא

 ,םַארגָארּפ ןפיוא טייטש ןעמָאנ ןייז ,ךָאנ ןעמ טעז רָאיטקַא םעד

 ןיא רעבָא טייטש רעלפוס רעד .גנוטייצ רעד ןיא ,שיפַא ןפיוא

 רעד .םלוע ןרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טזייוװַאב רע .טשינ ץעגרע

 טרעוו רע בא ןרעה טשינ םיא ןוא ןעז טשינ םיא רָאט םלוע

 ןעמ סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ,ןטכעלש םוצ רָאנ סע זיא ,טנַאמרעד

 .טרעהעג ָאי םיא טָאה

 רעד ןעוו ,טייצ ערעדנַא ןַא ןעמוק טעװ סע זַא ,ייז ןָאק סע

 ןזעידיי ןיא לָאר עקיטציא ןיז ןליּפש טשינ רעמ טעװ רעלפוס

 ךס ַא ןעמונעג ףליהוצ טנייה טָאה רעטַאעט עיינ סָאד .רעטַאעט

 למ ןָאק ןעמ בױא ןוא ,רבחמ ןופ ןובשח ןפיוא ןטנעמעלע עיינ

 סרסמ ןצנַאגניא רעלפוס סעד ךָאד ןעמ ןָאק ָאט ,רבחמ םעד ןייז

 -מוא רעד טָאה רעטַאעט ןשידיי ןקיטציא-דזיב ןיא רעבָא ,ייז

 עסיורג רעיײז ַא טליּפשעג ,.ועלפוס רעד ,טַאדלָאס רעטנַאקַאב

 סױרַא םיא טגנערב רע .רָאיטקַא ופ סַאביײה יד ןיא רע .לָאר

 ןעוועג זיא רעלפוס רעד ןעוו טייצ ַא ןעועג .עניב רעד ףױא

 עסעיּפ עדעי טזמעג טָאה רע .עפורט רעד ןופ טנעגילעטניא רעד

 טָאברַאּפ ןיא ךיז טנָאמרעד) שטייד ףיוא שידיי ןופ ןצעזרעביא

 סע יאולה) זיא ןעוועג .(רעטַאעט שידיי ןליפש ֹוצ דנַאלסור ןיא

 -ַאק ַא יװ היא רעלפוס רעד ןעוו ,טייצ ַא (ןיז טשינ רעמ לָאז

 .טעילַאווכ ףיוא ןָא רדסכ ךיז טסיוטש עכלעוו ,ףיש ַא ןופ ןָאטיּפ

 טימ םולשב טבעלעג טשינ ךעבענ ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי לפיוו

 ךלמ ןטימ ןענעקַאב טלָאוװעג ךיז רעסעב ןבָאה רעדָא ,ירבע רעד

 טי

2894 



 דנַאב םישוד)ק

 טזָאלרַאפ ךיז ןוא ,עסעיפ רעד ןופ ךלמ ןטימ יו ,ןטרָאק ןופ

 טשרע טריסישזער ןרעוו סעסעיּפ לפיוו !?טָארַאב סרעלפוס ןפיוא

 !סױרַא ןטסַאק ןופ רעלפוס ןכרוד גנולעטשרָאפ רעד תעב

 -לעמ דרָאל ךיז טביילב טעווטסעדנופ, :ףןיקי טגָאז יו רעבָא

 -רעביא סע רימָאל ."טנַאידעמָאק ַא ןיק ,ךיא ןוא ,דרָאל ַא ליוו

 רעדָא רָאיטקַא רעד דובכ סעד ןבָאה ןגעווטסעדנופ, ;ןריזַארפ

 | ."רעלפוס טביילב רעלפוס רעד ןוא ,רעסישזער

 ןוא ןקור ןייז רעטניה םוקילבופ סָאד ךָאד טציז קידנעטש זַא

 לָאמַא ךיז טליוו .ליוו ןעמ סָאװ ןגָאז ךָאד ןעמ געמ ןקור ןרעטניה

 זיא סע יוװ ,רעמונ ַאזַא טָא ,טַאדלָאס ןטנַאקַאבמוא ַאזַא טָא ןגָאז

 :זיוהיינ ףלָאװ רַאליבוי רעזדנוא רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ

 טשינ טנָאמ ןוא טכילפ ןייז טוט סָאװ ,רעד זיא טַאדלָאס ַא--

 ךָאנ טָאה ליױורעד .טעברַא ןייז רַאפ ןענױלַאב םיא לָאז ןעמ

 ,לטלעוו רעזדנוא ףיוא טרעדינעגּפָארַא טשינ רשוי גינעק רעד

 ןופ תוכז ןיא ןלַארענעג ךס ַא דובכ ךָאנ ןסינעג לייורעד ןוא

 .יןטַאדלָאס ערעייז

 ךוב ןייז ןיא ּווָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 | :"ןרעטש ענעשַאלרַאפ

 יד ןוא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ(טלעוו עטייױוצ) יד ןעווו

 טימ ןעמַאזװצ זיוהיינ ףלָאװ זיא ,שזדָאל ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד

 "טנַא ,עליצ ןוא הניד רעטכעט ענייש ייוצ ענייז ןוא יורפ ןיז

 רעוועשרַאו םעד טריפעגנייא טָאהימ ןעוו ,עשרַאוו ןייק ןפָאל

 יד ןיא ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא -- יףלָאװ רבחי זיא ,ָאטעג

 ןיא ןרעלדנַאס סייח וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- ןזיירק-רעטַאעט

 ןיא טעברַאעג טָאה ,הניד ,ענייז רעטכַאט עטסטלע יד .רעטַאעט

 עכלעוו ,עליצ ,רעטכָאט עטיױוצ יד .ךיק רעכעלטפַאשלעזעג ַא

 -רעדניק טליּפשעג ץניווָארּפ רעד ףיוא ןוא שעזדָאל ןיא ךָאנ טָאה

 ףיא ָאטעג רעוועשרַאו ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא ... ןלָאר

 -ַאק ןוא ןטעטימָאק-זיוה יד ןיא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ענעדייזערַאפ

 רעוועשרַאוו ןיא יגנולדיזסיואי ,רעטשרע רעד רַאּפ ץרוק .סעפ

 ןריּפַאּפ עטשלעפעג ףיוא קעוװַא יורפ סזיוהיינ ףלָאװ זיא ַאטעג

 ריא ךָאנ דלַאב ןילבול ןבענ לטעטש ןיילק ַא ,ווָארַאמָאק ןייק

 -עג טָאה יז ךָאנ .עליצ רעטכָאט ערעגניי יד ןרָאפעגניהַא זיא

 -רעד .הניד רעטכָאט רערעטלע רעד טימ ףלָאװ ןרָאפניהַא טלָאז

 רעוועעשרַאו ןיא יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז (ףבָאה) טָאה לייוו

 טרָאד ןופ ןיוש ןבָאה רעטכָאט רעד טימ זיוהיינ ףלָאװ ןוא ,ָאטעג

 18 יד ,סזיוהיינ רעטכָאט ערעטלע יד .סױרַא טנָאקעג טשינ

 יז .טייהניױע עכעלניױועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא ,הניד עקירָאי

 רעוועששרַאו םעד תעב .יּפָאשי ןיא ןסנעבעט ייב טעברַאעג טָאה

 ,ןדיי ערעדנַא רעטנזיֹוט טימ ןעמַאזוצ ,יז זיא דנַאטשפיוא-ָאטעג

 -ַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישעגקעוװַא יּפָאשי סעסנעבעט ןופ

 בײהנָא ןרָאװעג טכַאובעגמוא זיא יז ואוו ,ווָאטַאינַאֿפ רעגַאל-עיצ

 ,1943 רעבמעווָאנ

 רעד ,רעטָאפ ןוא ןַאמ רעטוג-טלעז רעד ,יףלָאװ רבחי רעד
 רענעדײשַאב ,רעביל רעד ,טַאדלָאס-רעטַאעט רעשידיי רעיירטעג
 .המחלמ יד ןבעלוצרעביא לזמ סָאד טָאהעג טשינ טָאה ,שטנעמ
 רע זיא ,ןעגנולדיזסיואי עטשרע יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו-
 יב .ץווש טכוזעג ןוא ןטיױוצ םוצ טרָא ןייא ןופ ןפָאלעגמורַא
 יד ןיא ןלַאפעגנירַא רע זיא ױעגנורעדנַאוו' עקיזָאדיד ןופ סענייא
 -מואי ןפיוא טריפעגקעװַא םיא טָאה ןעמ ןוא טנעה עשיחצור
 -ייד ןטױל ןעגנַאגעג ץלַא ןיוש זיא טרָאד ןופ .יץַאלפיגַאלש
 ."ןרעמַאקדזַאג ,עקנילבערט ,ןענָאגַאוװ :רדס ןשישט
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 ,דנַאב רעטיײװצ ,1934 ,עשרַאװ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 | יי יי .141871419 .זז

 ,סנייא דנַאב ,1953- ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש עגעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 ,1427147 .זז ,ייװצ דנַאב ,284 .ז

 ,34-36 .זז ,6 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרוגיפ-רעטַאעט ,, -- גייווצרעבליז ןמלז

 אשעצ ,אנראס
 -ןןַאילע ,דלעפשריה|

 / {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1898 .בעג)

 ייב ,ַאװָאדולבַאז ןיא 1898 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עטיל-שילױּפ ,קָאטסילַאיב

 טיוט סרעטָאפ ןכָאנ ,1912 ןיא .רעשדלעפ

 .זיא רע ואוו ,ןסײרּפ ,גרעבסגינעק ןיא)

 החּפשמ יד ךיז טָאה ,(ןרירוק ךיז ןרָאפעג

 לטעטש םעניילק ןופ ןגָארטעגרעבירַא

 -רַאפ ןכָאנ .ןלױּפ ,שזדָאל ןייק קסיוװַאטס

 .ס טָאה .לוׂשי-רַאטנעמעלע יד ןקידנע
 ןוא ,רערעל ַא ייב טַאװירּפ טנרעלעג
 ַא ןיא ןטעברַא ריא טימ קיטייצכיילג

 טסנוק-רעטַאעט טרידוטש יז טָאה ,עקטסידָאמ-ןטוה סלַא טפעשעג

 יז טָאה ןביוהעגנָא .יוועל רָאדיזיא רעסישזער ןשטייד-שידיי םייב

 םעד ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ''ןירעבָאהביל' ַא יו
 :רעדילגטימ ערעדנַא ןשיווצ) 'קיזומ ןוא עמַארד' ןייארַאפ רעשזדָאל

 -יצעֹו ןוא רעליּפשױש רעקידרעטעּפש רעד ,גייווצרעבליז ןמלז
 -ערוג ןרָאיטקַא עקידרעטעטעּפש יד ןוא ,דרַאבסָארג ץרעה רָאטַאט

 סצעענַאּפמָאק ןיא טשרע  .(ןַאטַאנ ַאננַא ןוא שטיװעלעסָאי ,שטיוו
 -יטַאמַארד יד ןיא רָאנ ךיז טקילײטַאב יז ואוו ,שזדָאל ןיא עּפורט

 .עסירעטקַא עלענָאיסעפָארּפ ַא יו יז טריטויבעד ,ןעגנוריפפיוא עש

 טליּפשעג טָאה יז ואוו ,עיצילַאג ןייק טרישזַאגנַא יז טרעוו ָאד ןופ

 ,ַא א טרַאה ,שטיווָאקציא ,רעמילג ,לעבע לרַאק ןופ סעּפורט יד ןיא

 -ַאב' ןשיטַאמַארד ןשידיי םענעפַאשעג"יינ ןיא רעבירַא זיא יז זיב

 ."רעטַאעט רעכעלגעוו

 :װָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ,רעטַאעט ןקיזָאד ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 רעד תעב ,1921 רָאי ןיא טנעקַאב ריא טימ ךיז בָאה ךיא

 ןעמ ..ירעטַאעט ןשיטַאמַארד ןכעלגעווַאב ןזעידייי םנופ גנודנירג

 יױֵרפ עויטַאטנעזערּפער ,עגנוי ,ענייש ַא טלעטשעגרָאפ רימ טָאה

 ןבָאה סָאו ,ןגױא עטמולחרַאפ עסיורג טימ ,סקואוולטימ ןופ

 ַא -- ןא ,םינפ טקָאטעגסױא-שיסַאלק ַא ןופ טניײשעגסױרַא

 ןסייהעג יז טָאה ןַאילע ַאשעצ .רָאה עטױרךַאטשַאק טימ ּפָאק

 ןַאמ ריא ןופ ןעמָאנ ןטױל ,ןבעל-טַאווירּפ ןיא

 סעסעיּפ ;רַאוטרעּפער םענעבילקעג ַא טליפשעג ןבָאה רימ.

 ןייבשריה ץרפ .גרעבמָאנ .דיה ,שֵא םולש ,םכילע-סולש ןופ

 -ישפ .ס ,רעטייוו .א ,ָאקמיב לשיפ ,ןירבָאק ןָאעל ,ווָאמיד: ּפיסָא

 טָאה יינרוט רעזדנוא .ַאיא ווָאקירישט ,יקטינַא .ש ,יקסועשיב

 טפיוה עלַא טליּפשעג טָאה ָאנרַאס .גיצנַאד ןיא ןבױהעגנָא ךיז

 ןעוועג זיא יז .רענטרַאּפ ריא ןעוועג ןיב ךיא ןיא ןלָאר ןעיורפ

 ,עניב רעד ןופ ןייש קיטכערפ :זולעמ עלַא טימ ןירעליפשיוש ַא

 וצ .טנעמַארעּפמעט רענעעזעג-טלעז ַא ןוא טריטנעלַאט-ךיוה

 רעד וצ גנַאגצ ןטסנרע ןַא רעיײז טַאװעג יז טָאה סעלַא םעד

 ַאשַאטַאני ריא .ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ;לָאד רעדעי וצ ןוא עניב

 -ערק עטסופ ידי ןיא יעטַײמי יצ ,יגנוי-ספרָאדי סנירבָאק ןיא
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 ןופ ןַאסיסלטעל

 ץרּפ ןופ סעסעיפ עדייב) יהלבנ' רעד ןיא 'לזיירי יצ ,יעמׂשט
 -עג עכלעזַא סָאװ ,ןעגנוטסייל-ץנַאלג ןעוועג ןענייז ,(ייבשריה
 רענליוי רעטשרע רעד ןופ ןטייצ יד טניז טשינ ךיא קנעד
 -לעז יד ןיא תימלע עינָאס רערַאברעדנואוו רעד טימ יעּפורט
 ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןעוועג עקַאט זיא ָאנרַאס .ןלָאר עקיב
 -עג טשינ רעבָא ריא טָאה סָאד ןליּפש טרַא סיתימלע ַאינָאס

 קנַאד ַא ןענייז סָאװ ,רענעט ענעגייא ןעגנערבוצסיורַא טרעטש
 יד וצ רעיירטעג אליממ ןוא רעקיטפערק ןעוועג םיטש ריא
 טָאה יז .ךעלדיימ-סקלָאפ יד ןופ ןטלַאטשעג-עניב ענעפַאשעג
 טנָאקעג טָאה יז רעכלעוו טימ ,םיטש ענעלַאטעמ ַא טגָאמרַאפ

 -ַארט ףימט יד ןופ ןעגנערבסיױורַא םורָא ױזַא ןוא ןרירעּפָא טוג
 .רענעט עטסטרַאצ-ךייוו יד זיב -- עטסשיג

 םעד טַאהעג טשינ ןבָאה גיצנַאד ןיא ןטירטפיוא ערעזדנוא
 עשישטייד עקיטרָאד יד .גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןטרַאורעד
 רעשיצַאנ רעד רעטנוא ,רעטעפש ןרָאי טימ ןבָאה סָאװ ,דיי
 -ַאעט שידיי ַא ןטלַאהעגסױא ןוא טכַארבעגּפָארַא ןיילַא ,הלשממ
 םעד ןזיועגסױרַא טשינ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה ,שידיי ףױא רעט
 ןיק .ןעגנלעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי רַאפ סערעטניא ןקיטיונ
 וצ ךָאנ זיא עיצַארגימיא עשידיי עשיעּפָאריײא-זרזמ עסיורג
 טלָאמעד ןבָאה רימ... גיצנַאד ןיא ןעוועג טשינ טייצ רענעי

 יד רַאפ לַאז-רעטַאעט 'סלעהליוו רעזייקי ןסיורג סניא טליּפשעג
 טעינ רימ ןבָאה טרָאד ןופ ןרָאפסױרַא ןוא ...קנעב עקידייל
 ַאנרַאס .תואצוה ףױא ןעוועג טשינ טושפ זיאיס לייו ,טנָאקעג
 רעבָא טָאהיס .ןַאמ ריא ןופ טלעג טקישעגוצ ןגָארקעג טָאה
 -- גיצנַאד ןופ ... .עפורט רעצנַאג רעד רַאפ טקעלקעג טשינ
 ןיא טליפשעג רימ ןבָאה -- עיצילַאג חרזמ ןייק געװ ןפיוא
 ,ץעלדעש ,ענטוק ,קסנָאק ,ָאלָאק ,ןישזבָאד ,ןיּפיר ,קעוװַאלצָאלוװ
 גלָאפרעד רעזדנוא ואוו ,ַאקסַאלדָאּפיַאלַאיב ,שטירזעמ ,ווָאקול
 שממ ןעמ טָאה ןַאנרַאס .סיווג ךעלניױועגרעסיוא ןעוועג זיא
 טָאטש ןופ ןסקַאוװעג זיא ןעמָאנ ריא .טנעה יד ףױא ןגָארטעג
 -רעטַאעט ןיא טגָאז ןעמ יוװ ,ךיז טָאה ַאנרַאס ... .טָאטש וצ
 ,ינרוט םעד ךָאנ גנַאלנרָאי .ױעמָאנזיר ַא טפיוקעגי ןושל
 ןוא טעטש עלַא יד רעביא ןרָאפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעו
 ,ַאנרַאס עשעצ טימ ןעוועג רעירפ ןיב ךיא עכלעוו ןיא ,ךעלטעטש
 -רעדנַאו םעד .ריא ףיוא טגערפעגכַאנ םוטעמוא ךיז ןעמ טָאה
 ,רעטָאפ ריא ןופ טנשריעג ,סיוא טזייוו ,ַאנרַאס עששעצ טָאה רעביפ
 טרעדנַאוװעגמורַא ,ןפוא ןרעדנַא ןַא ףיוא םגה ,ךיוא טָאה רעכלעוו
 ןוא יז טָאה טנעלַאט -עניב םעד ... .ןטיױוצ םֹוצ טרָא ןייא ןופ
 -ןײשרַאו עלַא טױל ,דלעפשריה ןמלז ,רעדורב רערעגנוי ריא
 ךס ַא טָאהעג טָאה עכלעוו ,רעטומ רעד ןופ טנשריעג ,ןטייקכעל
 זיא רעטָאפ רעד . .ןלייצרעד ןייש טנעקעג ןוא רָאמוה-סקלָאּפ
 .רעטַאעט ןשידיי םנופ דיסח רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא

 -רעניא ןגנַאל ַא ךָאנ ,יז טָאה ןַאמ ריא ןופ קורד ןרעטנוא
 יז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ םגה ,עניב יד טזָאלרַאפ ,ףמַאק ןכעל
 ,רימ ייב טייצ עצרוק ַא ;רעטַאעט לענָאיסעּפָארּפ טליּפששעג ךָאנ
 "וצ ,רעטעּפש .רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי רעוועקָארק ןיא
 -יעפ עשינעצס טַאהעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,ַאמ ריא טימ ןעמַאז
 ןיימ ןיא טליפשעג ךָאנ יז טָאה 1930 רָאי ןיא .ענליוו ןיא ,ןטייק
 ינרוט םעד טכַאמעגטימ טרָאד ןופ ןוא ,ןילבול ןיא עפורט
 .ידנַאטשפיואי סרוּפיצ .רד טליּפשעג ןבָאה רימ ואוו ,ןילָאװ רעביא
 .ַאדגַאמי ןופ לָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה יז
 ןירעליּפשױש עטבַאגַאב רָאגדזיב יד טָאה יינרוט םעד טימ . ..
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 רעט ַאעט ןשיידיי

 -ָארּפ סלַא ערעירַאק ריא טקידנערַאפ שיטקַאּפ ַאנרַאס עשעצ
 טצעזַאב קידנעטש ףיוא ךיז טָאה יז .ןירעליּפשױש עלענָאיסעפ

 םניא ןטָארטעגפיוא טרָאד ןוא עשייר טָאטשמייה סנַאמ ריא ןיא

 -ָארּפ ןיהַא טכַארבעגּפָארַא טָאה סָאװ ,יעניב ידי זיירק-עמַארד
 -עיפ ענעדיישרַאפ ייז טימ ןריפוצפיוא ןרָאיטקַא עלענָאיסעפ
 "ישזער ןרָאװעג ַאנרַאס זיא גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד .סעס
 םניא טריפעגפיוא ןוא זיירק ןשיטַאמַארד רעשייר םנופ ןירעס
 ריד ןופ ידנַאטשּפיױאי סעד לָאטיּפש ןשידיי םנופ לָאז ןסױרג
 עקינייא טלעטשעגנייא ךיוא טָאה יז ןסעיּפ ערעדנַא ןוא רופיצ

 רענעבילבעג-סנבעל ַא ןבעגעגרעביא רימ טָאה סע יוװ .סיווער
 ןזוועגסױרַא ַאנרַאס טָאה ,יעניבי רעשייר רעד ןופ דילגטימ

 ןעועג זיא עריא גנוריפפיוא עדעי ןוא ןטייקיעפ-ישזער ענייפ
 "סיוא ךיז ןבָאה ןעגנוריפפיוא עריא .טָאטש ןיא גנושירפרעד ַא

 טליּפשעגטימ ךיױא טָאה יז .קַאמשעג וא רוטלוק טימ טנכייצעג

 ןיב ,גנַאל ױזַא טרעױדעג טָאה .סָאד .זיירק ןשיטַאמַארד ןטימ

 יד ןוא ,עכורעיווַאזהמחלמ עטצעל יד ןכָארבעגסױא זיא סע
 ןסירעגרעביא זיא ,טריפעגנָא טָאה יז רעכלעוו טימ טעברַא ענייש
 ."ןרָאװעג
 ןייז ןיא וװָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוו ןוא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב

 רע ןענַאװ ןופ ,דנַאלסור ןייק ןפַאלטנַא זיא ,ַאילע ,ןַאמ ריאי

 יי ןבילברַאפ ןיא עשעצ .לארששי ןייק טעוועטַארעג ךיז טָאה

 רעשיצַאנ רעד ןופ ליורג ןצנַאג טעד טכַאמעגכרוד ןוא ןשטייד יד
 דלעפשריה ןמלז רעדורב ריא טָאה 1942 רָאי ןיא .עיצַאּפוקַא
 רעעייר ןופ ,ריא ןופ לטרַאק ַא סערייא סָאנעוב ןיא ןטלַאהרעד

 -צעל יד ןעוועג זיא סָאד .לקעפ-זייּפש ַא ןטעבעג טָאה יז .ָאטעג

 'עליפשיוש עטסטבַאגַאב יד ןופ ענייא ... .ריא ןופ העידי עט
 ןָאעטעמ ַא יו ןענישרעד זיא יז ..  .רוד ןגנוי םעד ןופ סניר

 'רַאפ טרָאד ןופ לענש רעבָא זיא ,למיה-רעטַאעט ןשידיי ןפיוא

 טעמכ ןופ לרוג םעד טליטעג טָאה יז... .רָאוװעג ןדנואוש

 {פ ןרָאועג טכַארבעגמוא זיא יז .ָאטעג רעשייר ןופ ןדיי עלַא

 ."םינילת עשישטייד יד

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װַאקרוט סַאנָאי
 .162:66 .וז

 אנעלעה ,בילטָאג

 | ןַאמגַאלש }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1885 .בעג}

 -שיליוּפ ,ענדָארג ןיא 1885 ןריובעג

 ,עילימַאפ רעטנעגילעטניא ןַא ןיא ,עטיל

 ןיק רעבירַא דלַאב ךיז טגָארט עכלעוו

 .עיזַאנמיג ןיא טנרעל .ג ואוו ,עשרַאוװ

 עשידיי ַא -- עטרבח ַא דרוד טדערעגנָא

 ןטימ .ג ךיז טדניברַאפ -- עסירעטקַא

 םעד בילוצ טסייר ןוא ,רעטַאעט ןשידיי

 .עילימַאפ ריא טימ ןעגנויצַאב יד רעביא

 ןיא ןענאועס עקינייא ןליּפש ןכָאנ

 ןליּפש ןײרַא .ג טערט ,סעּפורטיץניוװָארּפ

 ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט-'םועזילע' ןיא

 "ער ןשיטַאמַארד ןוא ןטערעּפָא ןליבַאטס ןיא ךיז טקילײטַאב יז ואוו

 רָאי עקינייא .ג טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב .רַאוטרעּפ

 א
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 אוו א טעטיי

 ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןירַא יז טערט ךָאנרעד ,דנַאלסור ןיא טליּפשעג
 -יא ,רעטַאעט-'לַארטנעצ' רעװעשרַאו ןיא ,גרעבמאס קיזייא ,ןַאמ
 יז טרעוװ טרָאד ןופ .רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל ןיא קידנעייגרעב
 בייהנָא זיב טליּפש יז ואוו ,!עּפורט רענליוו רעד ןיא טרישזַאגנַא

 רעװעשרַאװ רעד ןיא .סעּפורט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ןוא ,9
 ,שיליוּפ ףיוא ,טליּפשעג "רעטַאעט ינלַארעמַאק , ןיא יז טָאה ָאטעג

 סנידרָאג ןיא "הרובד הנח, לָאר יד ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ר'א
 ,"תרפא עלערימ,

 -עגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא יקצולירּפ חנ
 .ג ןופ ןטפַאשנגייא עשירעליּפשיוש יד ןגעװ ןפור

 ןליּפש סשטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ תוכיש ןיא ,רע טביירש ױזַא
 :"רעטָאפ , סגרעבדנירטס עשרַאװ ןיא

 -נסיוועג סעד ,ןשטיווָאקשָאמ ןופ ןעוועג ךיוא זיא רעלעפ ַא
 ערואל יו לָאר ערעווש ַאזַא ןבעגוצרעביא ,רעסישזער ןקיטפַאה
 ,ןיטסיטרַא עטבַאגַאב ץנַאג ַא זיא עכלעוו ,בילטָאג יורפ רעד
 תוחכ עריא רָאנ סָאװ ,ץלַא ןָאטעגפיא קיטש םעד ןיא טָאה ןוא
 -רַאפ טשינ סיוכרוד רעבָא ןָאק עכלעוו ,טביולרעד ריא ןבָאה
 ."עשרעימערּפ עשיטַאמַארד ןייק ןטערט

 -ַאמָאט סירָאב ןקידנרילָארטסַאג ןטימ .ןליּפש ס'.ג ןגעוו ןוא

 -ירּפ חנ טביירש ,"ןדע-ןג רענערָאלרַאפ , סנירבאק ןיא יקסוועש

 :יקצול

 ,"עסעיפג רעד ןופ רעטומגָאלק יד ,(עבָאד) בילטָאג יורפי

 ןוא רעמָאי םי םעד טימ ןבעגעג הצע ןַא ןייפ רָאג ךיז טָאה

 | ."ךעלריטַאנ ץנַאג ןעמוקעגסױרַא ריא ייב זיאיס .ןרערט

 "קיב םַאדַאמ, "טיוט סנָאטנַאד,
 "רעביוט רעד , סנָאסלעגרעב ןיא

 (ןאמדירפ .פ ןופ ןעגנונעכייצ)

 ;טביירש ווָאקרוט סַאנָאי
 רעטשרע ןייז ןקנַאדרַאפ וצ טַאהעג גרעבמַאס טָאה ליפ רעייז

 ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,בילטָאג ַאנעלעה עסירטקַא יד ,יורפ
 -עג ןיילַא ןוא (עשרַאוו ןופ ןַאמגַאלש) םייה רעטנעגילעטניא ןַא
 רעטלַא רעד ןופ סנירעליּפשיש עטסטנעגילעטניא יד וצ טרעה
 .עידרַאוג רעשידיי

 טועינ טדיימ 1939 רָאי ןיא גנורידרַאבמָאב עשישטייד יד.
 ַאנעלעה ,יורפ ןייז ןוא ,22 עקסנַאּפ ףיוא הריד סגרעבמַאס סיוא
 גרעבמַאס זיא עשרַאוו-ָאטעג ןיא... .טעדנואוורַאפ טרעוו ,בילטָאג
 -יני רעטַאעט ןשידיי סנופ רעטײל רעשירעלטסניק ןרָאװעג
 -עשז קע עיפילָאװָאנ ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ילעזַאזַא
 .רעלדנַאס םייח רָאיטקַא םנופ עיצקעריד רעד רעטנוא ענזַאל
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 דנַאב םישודדצק

 ןייז טימ ןעמַאװצ טליּפשעג רע טָאה רעטַאעט ןקיזָאד םניא

 -עשרַאוו ןיא י'גנולדיזסיואי יד ןבױהעגנָא ךיז טָאהיס ןעוו.. .יורפ

 מָאה ןעמ :ּפַאלק ןטשרע םעד ןגירקעג גרעבמַאס טָאה ,ָאטעג רעוו

 -זַאג יד ןיא עקנילבערט ןייק טקישעגקעווַא ןוא ןעמונעגוצ

 ןייז ,עטרבח ןוא ןירעטיילגַאב -סנבעל עיירטעג ןייז ןרעמַאק

 ."בילטָאג ַאנעלעה -- ןידניירפ עטסנעבעגרעביא ןוא ןירערעל

 ,256 .ז ,דנַאב רעטשרע ,19231 ,קרָאי וינ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,43 ,35 ,זז ,1921 ,קָאטסילַאיב ,"רעטאעט שידיי , -- יקצולירּפ חנ
 -ייװצ ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,/רעטַאעט שידיא תורוד ריפ , --- רעקוצ הימחנ

 ,352 ,321 ,244 .זז ,ליט רעט
 ,201 .ז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,ןעװעג סע זיא ױזַא --- וַאקרוט סַאנָאי
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,103 ,95 .זז ,יײװצ דנַאב ,121 ,32 ,27*17 .ווװ
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז

 64 ,6 7 .זז

 םהרבַא ,רעבָאטס

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1908 .בעג}

 ןיא ,ןליױּפ ,עשרַאװ ןיא 1908 ןריובעג

 סָאװ ,םעד בילוצ .עילימַאפ רעשירהוס ַא

 -רָאטשעגּפָא ירפ םיא ןענייז ןרעטלע ענייז

 טפרַאדעג רָאי 12 וצ ןיוש רע טָאה ,ןב

 ןעמוקעגנָא .ןרענרעד וצ ךיז ידכ ןטעברַא

 -עשרַאװ רעסיורג ַא ןיא לגניי-קיש סלַא

 ןטנוװָא יד ןיא ןוא ,עמריפ-סלדנַאה רעוו

 .לוש-סלדנַאה א ןיא טנרעלעג ךיז

 -כוב ןרָאװעג ,לוש יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .|

 .עמריפ רעבלעז רעד ייב טנעדנַאפסערָאק-רעטלַאה

 רעשיטַאמַארד סטרעכייו ר"ד ןיא ןטָארטעגטײרַא 1926 ןיא

 ןעוו ,1922 ןיא .רַאטערקעס רעד ךיוא טרעוו רע ואוו ,עידוטס

 ,רעטַאעט גנויי רעװעשרַאװ ןיא טלדנַאורַאפ טרעוו עידוטס יד

 ןּפַאטע עלַא טימ טכַאמ ןוא רעליּפש ענייז ןופ רענייא .ס טרעוו

 טנכייצ .ס .ןעיינרוט יד ףיוא ןוא עשרַאװ ןיא רעטַאעט םעד ןופ

 -דלָאג ,'יּפיסיסימ' סכאלמ .ל ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא סיוא ךיז

 סלַא גנוטעברַאַאב סדנַארב .ל ןיא) 'לעמעל ינוק ייווצ' סנעדַאפ

 .טכַאלּפ החמש' סרעגערּפ בקעי ןיא ןוא ('ּפָאצנענַאט/

 -ַאגנַא 1926 ןיא .ס טרעװ .,ךיז טלַאפעצ 'רעטַאעט גנוי' ןעוו

 ןיא ןליּפש וצ רעטַאעט-רעמוז ןשידיי רעוועקָארק ןיא טרישז

 טכעלש ךיז טסַאּפ רע יוװ יױזַא .סעמַארדָאלעמ ןוא סעקטערעּפָא

 ,עשרַאװ ןיא קירוצ ןכיגניא ךיז רע טרעק ,רעטַאעט םעד ןיא ןיירַא

 -ַאעט יינ , ג'א יינ ספיוא ךיז טריזינַאגרָא 'רעטַאעט גנוי'י ןעוו ןוא

 -ײטַאב ,ענליוו ןיא ,1928 ןיא ןוא ,ןײרַא טרָאד רע טערט ,'רעט

 -פָאה ענערָאלרַאפ עסעיּפ ס'סנַאמרעייה ןַאמרעה ןיא ךיז רע טקיל

 ןיא ןוא ,(סיוא ךיז טנכייצ רע רעכלעוו ןיא ,,טנערַאב' לָאר) 'גנונ

 ןקרַאטש ַא רע טכַאמ 'עידעגַארט רענַאקירעמַא' סרעזיירד רָאדָאעט

 ןיא .רעפיקרַאפ-ןעמולב , ןופ לָאר-ןדָאזיּפע רעד ןיא קורדנייא

 ןוא ןיקלענ ַאדיא עסירטקַא רעד טימ הנותח ךיוא רע טָאה ענליוו

 .םייה עמעוװקַאב ַא ןייא ךיז טנדרָא

 .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוו

 :רעכַאילב

 טייג 1941 ןיא .יױואטקייי ןיא רע טליּפש 1940-1939 ןיא,

 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןופ דנַאטשַאב ןשיטסיטרַא ןיא ןיירַא רע
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 ןופ ןָאקיססעל

 -ּפיוא רעד ןיא ןפַאשעג רעבָאטס טָאה טלַאטשעג ענייפ ַא רעייז
 רַאמָאק ןגנוי ןופ לָאר רעד ןיא ,יסילויי סלעינַאד ןופ גנוריפ
 רעטצעל רעד ןיא ןעוװעג רעבָא זיא לָאר עטסעב ןייז .לביעס

 סמכילע-םולש ןיא רעטַאעט-הכולמ רענליוו ןופ גנוריפפיוא
 לּפָאק ןלעזעג-רעדיינש ןקידכעבענ ןופ לָאר רעד ןיא ,י200,000י
 -נולעג ךעלטנייוועגרעסיוא ןרעבָאטס ... זיא לָאר יד .ןַאבלַאפ
 .גלָאפרעד !קיזיר ַא טגָאזעגסיױרָאפ םיא ןבָאה עלַא ןוא ןעג
 ַא ,טָאה ,רעקנַארק-גתל ַא ןעװעג זיא רעכלעוו ,ועבָאטס . .
 וצ טששינ טייקכעלגעמ ַא ןעזוקַאב טָאה רע סָאװ ,םעד קנַאז
 רעייז ךיז ,טרָא ןַא ףױא ןציז (רָאװ ןיא ןועדנַאוומורַא ןפרַאד

 ןרָאװעג רעטיירב ןוא רעקיז זיא רע .שיזיפ טכיררַאפ טוג
 -רעשטַאק .ש טױל ,ךיז טָאה עכלעוו) יורפ ןייז ןיא קידנבָאה
 -עג טָאה עכלעוו ,ןירעפלעהטימ עיירט ַא (טעוועטַארעג ,יקסניג
 ערַאבקנַאד ַא טַאהעג רע טָאה ,לעירעטַאמ ךיוא ,םיא רַאפ טגרָאז
 רעד ןופ ןליורג יד רעבָא .ןעלקיװטנַא וצ ךיז טייקכעלגעמ

 .טרעטשעצ ץלַא ןבָאה המחלמ רעקידנעמוקנָא |
 ענליוו רעביא ךיז ןענייז 1941 גָאט-ילוי ןקידגָאטנזז ַא ןיא

 ,רעױט ַא רַאפ ןרָאפרַאפ .ןרָאפעצ סרעטָאמעסקַאט עצרַאווש
 ןוא ןלעטשּפָא ךיז סָאטױא יד ןגעלפ ,ןדיי טניוװועג ןבָאה סע ואוו
 -ּפָא-ָאטיױא יד ןופ רענייא ןיא ןריפסיורַא רענעמ עשידיי עלַא
 ןעוועג זיא רעבָאטס ואוו ,א-6 .מונ סַאג-שטאבוס ףױא ןלעטש
 דוצ םיא ןעמ טָאה ,רעטעברַא רענליוו א ,רבח ַא ייב טסַאג וצ
 ..."טריפעגקעווַא ןוא רבה ןטימ ןעמונעג

 ,13-15 .וז ,1962 ,קרָאיײוינ ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב

 (לשיפ) סקילעפ ,ןַאטרירפ

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1897 יימ 14 .בעג)

 + ּש

 ,עשרַאו ןיא 1897 יימ 14 ןריובעג

 .רחוס ַא -- רעטָאפ .,ןליוּפ

 -ידנגלָאפ רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 :םיטרּפ עשיפַארגָאיב עק
 -עגנָא רע טָאה ערעירַאק-רַײלַאמ ןייז,

 ,סיוא טזייו .לגניי ןיילק ַא יו ךָאנ ןביוה

 רדח ןיא טנרעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו זַא

 -עגנָא ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרעיס ןוא

 ירַאק ַא טכַאמעג ןוא ןענעכייצ וצ ןביוה

 -עג ןיוש רע טָאה ,ןיבר ןייז ףיוא רוטַאק

 געוו ַא ןענעפע םיא טעװ רדח רעד טשינ זַא ,ןרעהוצנָא ןבעג

 ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע -- ןרעטלע ענייז .ןבעל ןיז ןיא

 ןופ ןבָאה -- עשרַאװ ןיא החפשמ רעלענָאיצידַארט ,רעמורפ

 זיא ,בר ןייק טשינ ןױש בא ,ןכַאמ טלַאועג ןעלשיפ רעיז

 -טױא רעבָא ךיז טָאה לשיפ .רענרעל-ליוװ ַא -- תוחּפה לכל

 ןצרַאה םוצ ןעוועג רעמ םיא זיא סָאװ ,געוו ןרעדנַא ןַא ןבילקעג/

 ,ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןעגנַאגעג עקַאט זיא רע ןכלעוו ףיוא ןוא

 ענייז ןופ םייהעג ןיא ,רע טָאה ןרָאי-רעדניק יד ןיא ךָאנ

 רעד ןופ רעדליב ןלָאמעג ,לביטש םעדיוב ַא ףױא ,ןרעטלע

 -רעביא רעד .רעלעמקנעד ןוא רעסעלש עכעלגיניק יד ןופ ,לסייוו

 .דליב ךעלגיניק ַא בילוצ ןעמוקעג עקַאט זיא ןבעל ןייז ןיא ךָארב

 -לענָאיצידַארט ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע -- רעטָאפ ועמורפ ןייז

 -ָאּפ םנופ יירעַלָאמ ַא םיא ייב ןענופעג טָאה -- החּפזעמ רעמורפ .

 םעד טלעטשעגרָאפ טָאה סָאװ ,עשרַאו ןיא לָאמקנעד ןרעלופ
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 טָאה רע ןוא ,טנַאה ןיא סלצ ןטימ ַאזָאװ טנומגיז גיניק ןשיליוּפ

 ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןעלשיפ טימ ןעמַאזוצ ,גיניק ןשיליוּפ םעד

 ןרָאװעג לשיפ רעקשטיגנוי רעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ .בוטש

 -עג זיא סָאװ ,ןבעל יינ ַא ןביױהעגנָא טָאה רע .יקידנעטשטסבלעזי

 טנגעג ןייז ןופ ךעלגניי יד .טיונ ןוא רעגנוה טימ ןדנוברַאּפ ןעוו

 ןייז ןטיברַאפ טָאה רע סָאװ ףױא ןכַאמ קזוח םיא ןופ ןגעלפ

 -כָאנ םיא ןגעלפ יי .ןעטַאט ןייז ןופ םייה עקידתובחר יד ,ןבעל

 .שזַאילַאמ עלעשיפי' ןעײרשכָאנ םיא ןוא ןסַאג יז רעביא ןפיול

 רע ואוו טנגעג רעד ןיא ןזייוַאב טנָאקעג טשינ רעמ ךיז טָאה רע

 -רַאפ קרַאטש ךיז טָאה טַאנעצעמ-טסנוק ַא .טניווועג לָאמַא טָאה

 -קעווַא םיא טָאה רע ןוא ןעיײרעלַאמ סעלעשיפ טימ טריסערעטניא

 טפַאשלעזעג-טסנוק רעשיליוּפ רעװעשרַאװ רעד ןיא טריפעג

 רעקשטיגנוי רעד זַא ,ןענופעגסיוא ןעמ טָאה טרָאד .(ַאטנעכַאמ

 ףיוא ,םיא ןבָאה ייז ןוא ,טנעלַאט סיורג טָאה ןַאמדירפ עלעשיפ

 -ַאקַאטסנוק רעד ןיא עקָארק ןייק טקישעגקעווַא ,ןובששח רעייז

 ןופ רעליש רעטסעב סלַא טקידנעעג טָאה רע עכלעוו ,עימעד

 טָאה עימעדַאקַא רעוועקַארק יד .ץנעל ווַאלסינַאטט רָאסעּפָארּפ

 ,זירַאּפ ןייק ןובשח ריא ףיוא טקישעגקעוװַא רעטעּפש ןענַאמדירפ

 ַא יװ עשרַאו ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיױש זיא רע ןענַאװ ןופ

 ."רעלטסניק רעמוקלופ

 רעד ןיא 1916 ןיא ןטָארטעגנײרַא .פ זיא עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ
 ןיא טקידנע רע עכלעוו ,יירעלָאמ רַאפ עימעדַאקַא רעװעשרַאװ

 -ַאז ןיא קידנלעטשסיוא ,רעלָאמ סלַא 1918 ןיא טריטויבעד ,9

 טַאהעג 1924 ןיא .ןקז רעד' גנונעכייצ ןייז עשרַאװ ןיא ַאטנעכ

 ןופ ןטערטרַאּפ ןופ גנולעטשסיוא עסיורג עטשרע ןייז עשרַאװ ןיא

 -ירּפ חנ ,גרעבמָאנ :יוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ענעעזעגנָא ייר ַא

 ,ץנימ רעלמַאז ןטנַאקַאב םעד ןופ טערטרַָאּפ ןקידנצנעלג ַא ,יקצול

 -יּפשיש ןשיליוּפ ןטמירַאב ןופ ךיוא יװ ,ווָאדַארגָאניױװ רעגניז ןופ

 יקסָאיק ,לר"המ' ןופ לָאר רעד ןיא שטיװָאטנעװדַא לָארַאק רעל

 'עבָאב' סלַא ןיוואקרא ןוא 'הרובד' סלַא ַאקסווָאמיד ,!םלוג' סלַא
 ןיא ָאקסעלרָא םירמ ןוא ("םלוג רעד , עסעיפ סקיווייל ןופ עלַא)

 ,ןלָאר דס ַא
 וצ טפַאשלעזעג רעשידײי, רעד ןופ רעדנירג ןעוועג זיא .פ

 -טסנָאמעד 1925 ןיא טָאה רע רעכלעוו ךרוד "טסנוק ןטײרּפשרַאפ

 טָאה סָאװ ,קרעוװ ענייז ןופ גנולעטשסיוא עוויטקעלָאק ַא טריר

 -סיוא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .פ .גלָאפרעד סיורג טַאהעג

 ןלָאמעג טָאה רע .זירַאּפ ןיא ןענָאלַאס עלעיציפָא ןיא ןעגנולעטש

 -סיוא טַאהעג .זערָאט ירנַא ,ריפס ערדנַא ,קילַאיב ןופ ןטערטרָאּפ
 -סערָאק ,ַא'א ענליוו ,קָאטסילַאיב ןיא רעדליב ענייז ןופ ןעגנולעטש
 "טסניק-שירַארעטיל רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ ךס ַא טימ טרידנָאּפ
 ןופ ווירב ַא ןסעזַאב ןוא ,טסנוק ןופ ןגַארפ ןגעוו טלעוו רעשירעל
 -סַאלּפ ןופ ןגַארפ ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ייר ַא טימ קילַאיב ןמחנ םייח
 | .(?ָאוװיי ןיא ןבעגעגקעוַא) טסנוק רעשיט

 רעלטסניק ןוא טסנוק ןגעוו ןעלקיטרַא ךס ַא ןבירשעג טָאה .פ
 -שילױּפ רעד ןיא ןוא "רעטעלב רעשירַארעטיל , רעװעשרַאװ יד ןיא

 .?דנָאלגעשזרּפ שַאנ , ןוא "עשטישז עוואנ , עקידָאירעּפ רעשידיי
 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ןבעל ןשידיי םוצ טיײקטנָאנ ןייז ןגעוו

 יד טימ ןעמונעגרעביא טשינ ךיז טָאה ישזַאילַאמ עלעשיפי,
 ןבָאה עכלעוו ,רעקיטירק-טסנוק עשיליופ יד ןופ ןעגנַאזעג-ביול

 ןקידנעייגפיוא ןשיליופ םעיינ ןגעוו ןבירשעג גנורעטסײגַאב טימ
 עסיורג ַא טגָאזעגסױרָאּפ םיא ןוא ,ןַאמדירפ סקילעפ -- ןרעטש
 -פיואי ערעדנַא יד יו ,טרילימיסַא טשינ ךיז טָאה רע .טפנוקוצ

 יט
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 דנַאב םישודהקד

 -מערפ יד ייב ןוקית ןייז טכוזעג טשינ ןוא ,יסנרעטש עקירנעייג

 ,ןבעל ןשידיי ןטימ ןטפָאהַאב רעמ ךָאנ ךיז טָאה רע רָאנ ,עד

 טנידעג יירט טָאה רע עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד טימ

 ןבעל ןטינשרַאפ גנוי ןיז ןופ ףוס ץזיב

 -ןדייל עסיורג יױוצ טַאהעג טָאה ןַאמדירפ (?שיפ) סקילעפ

 ןַאמדירפ סקילעפ ןעװ .רעטַאעט םוצ ןוא ןלָאמ םוצ :טפַאש

 רעכיז רע טלָאו ,רעטַאעט ןליפש וצ טנעלַאט טַאהעג טלָאװ

 טימ טפול יד ןעוועג טושּפ זיא רעטַאעט .רָאיטקַא ןַא ןרָאועג

 ,לַאפוצ ןייק טשינ רעבירעד זיא סע .טמעטָאעג טָאה רע רעכלעוו

 -רַאּפ ןַאמדירפ טָאה ,טונימ עיירפ עדעי ,העשש עיירפ עדעי סָאװ

 ןרָאיטקַא ןשיווצ ,ןסילוק יד רעטניה ,רעטַאעט ןיא טכַארב

 -קַא ואוו ןלַאקָאל יד ןיא ןפערט טנָאקעג ןעמ טָאה ןענַאמדירפ

 -רַאפ ןוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא ןרָאיט

 -וטלַאטשנַארַאּפ עלַא ףיוא ןעז טנָאקעג םיא טָאה ןעמ .ןעגנערב

 ןיא ןיירַאפ-טסיטרַא רעשידיי רעד סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ ווא ןעג

 -רעטַאעט טַאהעג ביל טָאה רע  ןענדרָאניא טגעלפ עשרַאװ

 | .ערעפסָאמטַא

 רעדעי ייב ,קידנעטש טָאה רע סָאװ ,רעדנואוו ַא ןעד זיא

 ןרָאיטקַא ןופ ןרוטַאקירַאק ןוא ןעגנונכייצ טכַאמעג טייהנגעלעג

 רע טָאה טעברַא רעקיזָאד רעד טימ ?ןשטנעמירעטַאעט ןוא

 םיא זיא סָאװ ,טלעוו רעד רַאפ גנורערַאפ ןייז טקירדעגסיוא

 ןיק ןייז טשינ טעװ סע .. . .רעײט ןוא טנעָאנ יױזַא ןעועג

 -נַא ענייז יװ רעמ ,טָאה ןַאמדירפ סקילעפ זַא ,גָאז וצ אמחג

 ןוא טייקנבעגעגרעביא ךס ַא ןזיױועגסױרַא ,ןגעלָאק-ךַאפ ערעד

 ?ָאמנייק טָאה רע םגה ,שטנעמ-רעטַאעט ןשידיי םעד טעטעיפ

 טועינ רעטַאעט ןופ ללכב ןוא ןלָאמעג טשינ סעיצַארָאקעד ןייק

 רעד ךרוד ןרָאוװעג טצַאשעגּפָא קירעהעג יוו זיא סָאד .טבעלעג

 טנכעררַאפ עקַאט זיא ןַאמדירפ ןוא ,החפשמ-ירעטַאעט רעשידיי

 -ָאד יד .רעדילגטימ עטסטנעַָאנ עריא ןופ רענייא יװ ןרָאועג

 .טַאהעג טשינ רעלָאמ-רעלטסניק ךס ןייק ןבָאה עיגעליווירפ עקיז
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 -עפָארּפ-רעטַאעט רעד ןענעמדיוו ןיײלַא ךיז קידנענָאק טשינ

 ןפרָאװעגנײרַא טפַאענדיײל רעצנַאג רעד טימ ךיז רע טָאה ,עיס

 טנַאמדירפ ןרָאועג זיא ײרעלָאמ .ײרעלָאמ ןופ טסנוק רעד ןיא

 -סיא ןלופ םוצ ןעמוק טנָאקעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ךַארּפש

 -קרַאטש סָאד םיא ייב ןרָאוװעג ןענייז םערָאפ ןוא ברַאפ .קו"ד

 ןקנַאדעג ןוא ןליפעג ענעגייא ענייז ןבעגוצרעביא לטימ עטס

 ענייז טקירדעגסיא ןטסטלובמַא ךיז ןבָאה ײרעלָאמ רעד ןיא

 -סױרַא טימַאב ייז ןיא ךיז טָאה רע םגה ,ןעגנוגיינ עשילַארטַאעט

 ןפוא ןכעלשטנעמ ןוא ןטושפ א ףיא גנומיטש יד ןעגנערבוצ

 עטסרעלוּפַאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמדירפ סקילעפ

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיױא זיא רע .ןלױּפ ןיא רעלָאמ-טסנוק

 ױףדיי ןשיוצ טסנוק ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעגי רעוועשרַאװ

 -טסנוק עשידיי ןופ ןעגנופַאש ןריגַאּפָארּפ ןפלָאזװעגטימ ןוא

 -טסנוק רעד ןופ ןעגנולעטשסיוא יד ןריזינַאגרָא טרוד רעלָאמ

 ןעעידיי ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןשוועג זיא ןַאמדירפ .טַאפשלעזעג

 ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .ןלױּפ ןיא ןיירַאּפ-רעלטסניק

 ירעלָאמ ןגעוו ןטפירזעטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ךס

 ."רעלטסניק ןוא

 -רעטַאעט ענייז ףיוא ּפַא סרעדנוזַאב ךיז טלעטש לעזיימ ןמחנ
 :ןעגנונעכייצ

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,טעברַא-טסנוק עלעיצעפס ַא ךָאנ ןוא;
 -עכייצ יד ןענייז סָאד .ןליופ ןיא זדנוא ייב רעלוּפָאפ קרַאטש
 -רעטַאעט עזינ יד ןיא ןלָאר ערעייז ןיא רעליפשיושע ןופ ןעגנונ
 םױבטָאר בקעי רעסישזער רעד טָאה הליחתכל .ןעגנוריפפיוא
 -עצס ערעייז ןיא ןטסיטרַא יד ןופ ןעגנונעכייצ עקינייא טכַאמעג
 רעלטסניק רעד סא ךיז טנכייצ רעטעּפש ,ןטלַאטשעג עשינ
 -עג עשינעצס יד ןּופ ןעגנונעכייצ ענייז טימ ןַאמדירפ סקילעפ
  ,ךעטַאעט ןשידיי םניא ןטלַאטש

 ַא טימ טצעזעגטרָאפ טעברַא יד טָא טָאה ןַאמדירפ סקילעפ
 טגעלפ רע .רָאי ןצפופ עצנַאג טייקיירט ןוא עביל רעקיטלַאווג
 -ַאעט ןשידיי םניא ערעימערּפ עיינ עדעי ןכוזַאב ךעלטפַאשנדייל

 ןילטייצ ןרהא װָאקרוט .קרַאמ

 -ןיילק יד ,עמַארדָאלעמ יד ןטטנרע םעד -- סנייא ץלַא ,רעט

 ענעצס ןייא ןשיווצ ,ייוצ ןוא םנייא ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ-טסנוק

 יד טנכייצעג קיצנוק ןוא ךעלפערט רע טָאה ,רעטייוצ רעד ןוא

 ףױא ןוא .גנתלעטשרָאפ רעד ןיא עטקילײטַאב יד ,רעליּפש

 -ער רעד ןיא ןעמוקעג רע זיא ערעימערּפ רעד ךָאנ ירפ ןגרָאמ

 סע ואוו ,םָאבלַא ןיז טימ 'רעטעלב עשירַארעטילי עיצקַאד
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 טנַאה רעטכייל ןוא רעטבַאגַאב ןייז טימ טנכייצעג ןעוועג ןענייז
 טָאה רע .גנולעטשרָאפ רעד ןיא עטקילײטַאב קילדנעצ רָאּפ ַא

 .טילי יד ןיא רימ ןענייז לגנַאמ-טלעג בילוצ זַא ,טסואוועג טוג

 רע .ןענױשרַאּפ עלַא ןופ יסעשילקי ןכַאמ וצ חכב טשינ יטעלב

 -יבָארעדרַאגי ןייא ןיא ןעוו ,ןגָאזּפָא יז טנָאקעג טשינ רעבָא טָאה

 ןוא ָאי םענייא -- רעליּפשיש עכעלטע ןסעזעג ןענייז לרעמיצ

 ןגָארטּפָא ןײלַא ךָאנרעד טגעלפ רע .ןענעכייצ וצ טשינ ןטייווצ ַא

 ןוא ,עיפַארגָאקניצ רעד וצ ,רעכַאמ-עשילק םוצ ןעגנונעכייצ יד

 -קיטנָאמ זיב ןרעוו קיטרַאפ ןלָאז יז טימַאב ןיווע ךיז טָאה רע

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא רעמונ רעינ רעד ןעוו קיטסניד

 ןיא םיא ךרוד רעליּפשיוש רעטרעדנוה ןענייז םורָא ױזַא ןטייז

 -ווננעכייצ יד ןוא ,ןרָאװעג טנכייצעג ךעלרעמיצ-בָארעדרַאג ידי

 -טנפערַאפ ןענייז ,עשירעטסיימ ,עקיטכערפ ליפ ײז ןשיווצ עג

 ןופ .יטעלב .טילי ןופ ןרעמונ רעטרעדנוה יד ןיא ןרָאוװעג טכעל

 ןעוו .1939 רָאי ןופ ןרעמונ עטצעל יד -- טעה זיב 1924 רָאי

 ןרעמונ 700 רעביא עלַא יד ןופ ןעלמַאזפיונוצ ץלַא לָאז ןעמ

 -יוזע רעטרעדנוה ןופ ײרעלַאג עסיורג ַא רימ ןבָאה .יטעלב .טילי

 ָאטשינ טציא ןיוש ןענייז ייז ןופ לייט עסיורג ַא סָאװ ,רעליּפש

 ,יץראה לכ ךרדכי ןברָאטשעג ענייז ייז .עקידעבעל יד ןשיווצ

 -טיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז ייז רעדָא ,עקידעבעל עלַא יװ

 | .רעדרעמ עשיטסירעל

 ןגעו טייצ וצ טייצ ןופ ןבירשעג טָאה ןַאמדירּפ סקילעפ..

 רעבלעז רעד טימ ןָאטעג סע טָאה רע ןוא ,רעלטסניק ןוא טסנוק

 ןעגנונעכייצ ענייז טנכייצעג טָאה רע יוװ טייקיטומטוג ,טייקסטוג

 | ."סערעימערפ יד ףיוא

 ןסילוק-רעטניה,, ךוב ס'.פ ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 5 ןיא

 י .קינייוו .נ ןופ גנוטיילנייא ןַא טימ "סעקסַאמ

 סעיצקודָארּפער טלַאהטנַא ,טרינַאגַאּפ טשינ זיא סָאװ ,ךוב סָאד

 ,רעשיפ .ױדנַאל ,ןַאמרעדעל ןרָאיטקַא יד ןופ ןעגנונכייצ ס'פ ןופ

 ,ןַאמטָאר ,ןַאמדירפ ,שטיוװָארעזיײק ,ןייטשנייפ ,ןַאמּפיל ,ביורטנייוו

 -ָאמ ,שזַאברַאג יורפ ,קישזָאנ ,רעלדנַאס ,טריווזיוה ,שילַאק יורפ

 ,ָאלרַאט ,ץנַארק .,ןַאמרעק ,ןַאמלערק ,שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ,יקסווער
 יד ןופ ןעגנונעכייצ ןוא .ןסעיּפ ענעדיישרַאפ ןופ ןלָאר ןיא ,ץרוק

 -דלָאג .א ,ושָאטַאּפָא .י ,שַא םולש רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש

 ,דליװנַאװ ,מ ,שטיוורוה .מ .מ ,ןַאמטּפעה ףסוי ,טרעבליג .ש ,גרעב

 -טסַאמ לאוי ,שטיוװָארעזײל .מ ,ןָאזשואי .ב ,רעלעקנוט .י ,קַאז .ַא
 ,גרעבמָאנ .ד .ה ,ליזיימ ןמחנ ,שטיװעלַאכימ .ב ,יקסווערָאמ .א ,םיוב

 ,רעמערק .ב ,ןַאמניילק .א ,ענזיצַאק .א ,עלרעּפ .י ,שטיװָאלַאגעס .ז

 ןַאמרעה דוד ,ןרעטש .י ,עבלַאװש .נ ,יקסווָאקַאר קרַאמ

 :קינייװ .נ טביירש גנוטיילנייא ןייז ןיא

 טסיר רעלטסניק רעד. .סעקסַאמ ןסילוק רעטניה..,

 -על רעקיטש טּפעלש ,ןעלצרָאווןסילוק יד ןופ עקסַאמ יד סױרַא

 ןוא המשנ רעד ןופ ןלַארטש ענלצנייא ףיוא טּפָאכ ,ןבעל ןקידעב

 םניא עטרעווװילגרַאּפ ,ערַאטש ,םלוע םעד ןשיווצ ייז טפרַאװ

 .עיניל רעששירענכייצ רעד ךרוד ןטלַאהעגפיוא ,טנעמָאמ ןקיביײא

 ףיא רע טּפַאכ טנעמָאמ סניא -- טנעמָאמ סעד טקיבייארַאפ רע

 רעדיו ןעמ טרעטיצ ןעגנונעכייצ יד רַאפ ןוא .עקיבייא סָאד

 -עגפיוא ןרַאפ םינּפ לא םינפ ,רעטַאעט סניא טלָאמעד יו ףיוא

 -פיט רעקידמוהת ןוא טייקכעלדנעמוא רעד ןופ רעיילש ןטקעד

 -עגניירַא טָאהיס רע ןוא .המששנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ טייק

 ןזיב גיױא ןטימ טכירגרעד ,ןבעל סנופ םענורב םניא טקוק
== 
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 אוואו

 רעד ,ןבָאה טשינ ור ןייק לָאמנייק ןיוש טעוו רעד ,טנורג עמַאס

 ןיוש טעוו רעד ,קנעב וצ ןרעהפיױא טׂשינ לָאמנײק ןיוש טעװ

 ןוא .ןבעל ןופ דוס םנופ םעט ןסיז סעד ןסעגרַאפ טינ לָאמנײיק

 וצ ןכירטש עכעלטע טימ רעלטסניק םנֹופ טסנוק יד זיא סע

 רעד ךיוא זיא סָאד בעל סָאד ןריצודָארּפער וצ ןוא ןענַאמרעד

 .ןַאמדירפ .פ ןופ רעטעלב יד ןופ ץייר

 יז ,ןעגנונעכייצ עקיזָאדיד ןגָאמרַאפ רעבָא ץייר ןייא ךָאנ

 הציחמ יד .עפמַאר-רעטַאעט יד םוקילבופ םֶנֹופ ּפָא טשינ טלייט
 רעד ףיא שטנעמ םעד ןוא טעקרַאּפ םניא שטנעמ םעד ןשיווצ
 -ניק יד ןופ קרעוודנעלב סָאד ןוא ,טשינ ָאד טריטסיזקע עניב

 -ניא ןכַאמ יײז .דמערפ טשינ סע טכַאמ ליּפש םנופ ןוא ןטעק

 רעייז טימ עניב רעד ףיוא םורַא ןעלגָאװ סָאוו ,תומשנ יד רעמיט

 רעד .רעלעוטקַא ןוא רעלעירעטַאמ ,רעמיטניא .דיירפ ןוא ןייפ

 -רַאפ טשינ לָאמנייק טעוו גנונכייצ-טערטרָאּפ יד רעדָא טערטרָאּפ

 -ָאטָאפ יד לייױו ,דליב ןטריפַארגָאטָאפ םעד ךרוד ןרעוו ןטָארט

 ,רעטקַארַאכ םעד -- טערטרָאּפ רעד ,ּפיט םעד טפַאש עיפַארג

 -- טערטרָאּפ רעד ,גנורענײמעגלַארַאפ יד טיג עיפַארגָאטָאפ יד

 -סױרַא ,טלַאק זיא גנורעניימעגלַארַאפ יד .עלעודיווידניא סָאד

 רעטקַארַאכ רעד .ןבעל םנופ סָארטש ןקידנסילפ םנופ ןסירעג

 טרזח רע .קילָאמנייא זיא רע ,דיחי םנופ ןמיס רעד זיא רעבָא

 רע ,רעלענָאיצַאסנעס ,רעקידנענַאּפש זיא רע .רעביא טשינ ךיז

 "יד טדער רע ,רעטנענ זיא רע .םעטָא סעד רעכיג זדנוא טּפַאכרַאפ

 -דנעטשערַאּפ ,רעכעלשטנעמ ךס ַא זיא רע ,ליפעג םוצ רעטקער

 -עגרָאברַאפ סנופ טקודָארּפ רעד זיא רע .רעמיטניא ןוא רעכעל

 .ךַאלפרעביוא ןייז ףיוא סױרַא טפרַאוװ סָאװ ,םָארטש-סנבעל םענ

 רעדָא עגר רעדעי ןיא ךיז ןרעדנערַאפ סָאוװ ,סעקסַאמ עקידגנעלש

 .דוס ןלקנוט םנופ םירג ןטימ קידתונששקע ךיז ןפייטערַאפ

 ןײרַא טפרַאוו ןעגנורעדנערַאפ ןופ סָארטש ןקיזָאד םעד ןיא

 יד סױרַא טּפעלש ןוא עיניל רעד ןופ עקדנעוו ןייז רענכייצ רעד

 טייקיברַאפ טימ ןליּפש סָאו ,ןקערש ןוא ןכַאל סָאװ ,סעקסַאמ

 ןופ רעגניווצַאב רעד ןוא ,ןלַאואוו עצרַאווע טימ ןעלּפענרַאפ ןוא

 ."ןַאמדירּפ .פ זיא עגר רעקידנעילפקעווַא רעד

 -ּפָא ןענייז "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , רעכיב סווָאקרוט סַאנָאי ןיא

 -שיוש ןופ ןעגנונכייצ ס'פ ןופ סעיצקודָארּפער עכעלטע טקורדעג

 ;212 ,202 ,55 ,33 ,22 ,20 .זז) 1 דנַאב ןיא ,יװ ,ןלָאר ןיא רעליּפ
 .(214 ,213 ,73 .וז) 2 דנַאב ןיא ןוא (3

 :ענזיצַאק רעטלַא טביירש ךוב ןפיוא קיטירק ןייז ןיא

 -ךיטַאנ ױזַא זיאיס לייו ,ךַאז סוסקול ַא ךעלטנגייא זיאיס,|

 ַא -- ןכַאז עכעלריטַאנ עכעלגעטיגָאט ןענייז זדנוא ייב .ךעל

 ןוא שימייה יז ןכַאמ ,ןבעל ןטימ עניב יד ןדניברַאפ .סוסקול

 -ָאאטקַא ענעי רעדָא יד ןעלדנַאורַאפ ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא

 םוצ יּפיטי ַא ןיא ,טלַאטשעג טּפַאהרעיױוד ַא ןיא גנופַאש עשיר

 ךיא טלָאװ -- יױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ךָאד זיא סָאד ,ןקנעדעג

 ןענייז רימ סָאװ ,רעדנואוו ַא זיאיס זַא ,קיסעמ-רוטלוק -- ןגָאז

 יב טנַאה ,ךעלטנגייא .לכש םעד ףױא ןלַאפעג טשינ גנַאל ןיוש

 ,טשינ רע טייג קעווצ-רוטלוק ןטמיטשַאב סיורָאפ ַא טימ טנַאה

 טקיטכערַאב זיא 'רעטעלב עשירַארעטילי יד ןיא ביוא .ןַאמדירפ

 ןַא טָאה ,ערעימערפ רעקידנפיול ַא ןופ עיזנעצער-ןקסַאמ יד

 טלּפָאט ןייז טפרַאדעג סעקסַאמ עקיזָאד יד ןופ גנולמַאז םָאבלַא

 ַא טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןַאמדירפ טָאה רעדייל .טפיזעג

) 
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 .דנַאב םישודדכ

 יהפוקתי יד סָאװ ,םעד ןגעװ טדערעגּפָא ןױש .טעּפש-וצ ?סיב :

 סווָאקרוט .ןרָאװעג יטנכייצרַאפי טשינ זיא ירענליווי יד ןופ-

 טזָאל ןוא ןָא ךיז טבייה םָאבלַא רעד .ָאטשינ ךיוא זיא יהפוקתי"

 -סירדרַאפ ַא ,ןָאזעס-לַארטנעצ םענעגנַאגוַאפ ןטימ סא ךיז

 רימ ןטלָאוװ ירָאזיוערי עירעס רעד ןפ ...; .טַײקילעפוצ עכעל

 ןופ סעקסַאמ יד טפרַאדעג רעקיטיינ (יודנַאל) ןּפיסָא ץוח ַא

 -מַאס) ײשטינדָארָאה; ןוא (עיצַאערק סווָאקרוט) .יױוָאקַאטסעלכי

 סעקסַאמ יד ןשיווצ ,םָאבלַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,יד יו ,(גרעַבי

 .עכלעּוו ,עכלעזַא ןעגנוטסייל -- ךָאד רימ ןסייוו -- ןַארַאפ ןענייז

 ןקנעדעג וצ טשינ .ןסעגרַאפ וצ הווצמ ַא זיאיס-

 -סעקסַאמ ןופ גנולמַאז ַא סלַא טרעוו רעקידנעטשטסבלעז ןייז

 -עטקַארַאכ רעייז זיאיס .רעדנטיידַאב ליפ ןיוש זיא ,ןעגנונכייצ

 טריפש סע .עקסַאמ רעד וצ גנַאגוצ ןייז ןענַאמדירפ רַאפ שיטסיר

 טשינ טשימ) טײקוויַאנ עשידניק ַא טעמכ גנַאגוצ ןייז ןיא ךיז

 -לעוו ,טסיטערטרָאּפ ַא ןופ טײקוויַאנ .סויטימירּפ טימ ןעמַאזצ

 .עיזַאטנַאפ עלעקיטש ַא עקסַאמ רעד ייב ןגרָאבסױא ךיז טייג רעכ

 עטּפעלקעגוצ יד ןוא עקנימש יד ,קירַאּפ רעד גונעג זיא םיא רַאפ

 רעד עשַארבַא ןוא רעלטסניק-עניב עשימייה ערעזדנוא ןופ דרָאב

 ַא םיא רַאפ טציז טָא זַא ןביילג לָאז רע זַא ,רעכַאמ-קירַאּפ

 .ליּפעייב םוצ ,ענכַאי עבָאב עקידעבעל ַא ,ןיושרַאּפ רעקידעבעל

 -ויא ןוא .קיסעמ-טערטרָאּפ ,טסנרע עקסַאמ יד טלדנַאהַאב רע-

 טצנעגרועד ,עיזַאטנַאפ רעדמערפ רעד ןופ סיוטש ַא ןעמוקַאב לָאמ

 רעטנוא ןיוש טגָאז רע .רעטקַארַאכ ןיא יז טפיטרַאפ ןוא יז רע

 םירג ןייז טימ ןגָאז וצ טניימעג טָאה רענעי סָאו רָאיטקַא םעד

 טָאה רָאיטקַא רעד יו רעכעלטנירג ליפ רעטנוא סע טגָאז ןוא

 רעוויַאנ סנַאמדירפ טגנערב ןטקָאדַארַאּפ ענדָאמ וצ .טניימעג סע

 -רָאּפ ַא זַא ,ןעמעננָא ןלָאז רימ ביוא .ןביולג יי

 -ַאכ ןופ עידוטשש ַא זיא םינפ טקנימשעג טשינ ַא ופ טערט

 רָאיטקַא ןַא ופ רעטקַארַאכ רעד ןטייב ןעד ךיז ןָאק -- רעטקַאד

 "וצ רעד טימ עקנימש רעד בילוצ זיולב ,טייקיסעמלטימ ַא --

 רַאפ טנכייצ ןוא .ָאי זַא ,טבױלג ןַאמדירפ ?דרָאב רעטפעלקעג

 עקידכופיהל ןוא ענעדיישרַאפ רָאיטקַא ןקיבלעז םעד ןופ זדנוא

 .סעקסָאמ ןייק טשינ ,ןשטנעמ

 -טרָאפ ןתמא רעד ןיא ןענייז סעקסַאמ ןסילוק סנַאמדירפ בוא

 רעטניה ןופ ןעגנונכייצ ענייז ןופ בור סָאד ןענייז ,סעידוטע- ןטער

 יד יװ ,עקילעפוצ ַא גנולמַאז ַא 3 עקצַאמָאלט ףיוא ןסילוק יד

 ָאד .םעקסַאמ ענעגנולעג עקַאט .,ןיירַאפ- ןטַארעטיל ןופ רעכוזַאב

 -קַארַאכ רעד .תורצוי יד ןטיברַאפ ,ןילַא ךיז ןופ יו ,ךיז ןבָאה

 -רעד זיא ,רעמינפ יד ןופ יץימי רעד ,קורדסיוא רעשיטסירעט

 רעייז ןעגנונכייצ לייט .טײקטרַאטשרַאפ ַא וצ ןרָאוװעג .טריפ !

 רוטַאקירַאק רענעגנולעג ןופ לעוװע רעד ףיוא רָאפ ַא ,עטסנרע

 .רוטַאקירַאק ןייק טשינ ךָאנ רעבָא ,(שטיווָאלַאגעס ,גרעבמָאנ)

 רעקירעהעג ַא ןָא רעבָא ,גנולמַאז ענייפ ַא -- ןײמעגלַא ןיא

 ,"עיצקַאדער -

 ףסוי טיג רעלָאמ סלַא םיא ןגעוו גנוצַאשּפָא ענײמעגלַא ןַא

 :"ןלױּפ ןיא רעלטסניק עשידיי עטכַארבעגמוא , ךּוב ןייז ןיא לעדנַאס

 ןוא רעלטסניק ןקיעפ ןקיזָאד םעד ןופ לרוג רעשיגַארט רעד,

 ךס ַא ייב יו ױזַא ןעוועג םּרוג טָאה רעוט ןכעלטפַאשלעזעג

 םיא ןעמענוצמורַא ךעלגעממוא זיאיס זַא ,רעלטסניק ערעדנַא

 רעד זיב ןיא ןַאמדירפ .שטנעמ ןוא רעלטסניק סלַא קיטײזלַא

 טקנופ ןטסכעה םוצ ןעגנַאגרעד טשיֹנ המחלמ(-טלעוו רעטייווצ)

2007 

 םעד ןיא זַא ,גָאז ןָאקימ ןטייקכעלגעמ עשירעפעש ענייז ןופ
 -ָאמ עקיטנורג יױוצ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה רעלטסניק ןקיזָאד :

 -ָאלָאק רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע .ןטּפַאשנגייא עשירעל

 -רעסיוא ןייז טימ טשַארעביא רע טָאה קיטייצכיילג ןוא טסיר

 רע טָאה ןשינעטנעק עקיזָאד יד ןיא ,קינכעט רעכעלניױועג

 םיא ןופ ןרעטלע ןייא טשינ טגָאירעביא ןליפַא ןוא טגָאירעד

 ךיוא טָאה ןַאמדירפ סקילעפ .שזַאטס ןעגנַאל ַא טימ רעלטסניק

 ןעוועג זיא טייקיטעט עשיטסיצילבופ ןייז ,רעדעפ יד טשרעהַאב

 .מעברַא רעשירעלָאמ ןייז וצ גנוצנעגרעד ַא יו יזזַא

 טרידוטש רָאי עקינײא ןופ ךשמ ןיא טָאה ןַאמדירפ סקילעפ
 גנוקריוו רעד ןלַאפעגרעטנורַא טשינ זיא רע רעבָא ,זירַאּפ ןיא
 -סירָאלָאק יד .רעלטסניק עשיליוּפ ערעדנַא יו ױזַא זירַאּפ ןופ
 ,סקידמורד ,סעסייה סעּפע ךיז ןיא טָאה סנַאמדירפ םרָאפ עשיט
 ענַײז .ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא רעכיג ךעלנײשרַאוו זיא סָאד רעבָא
 עטנַאסערעטניא ןיא ןעגנומיטש ענייז רעביא טיג רע .ןליפעג
 -רעגייטש עשידיי ףױא רעדליב ענייז .סעמַאג עשיטסירָאלָאק
 טעטילַאטנעמ רעד טימ טנכערעג טשינ ירמגל ךיז ןבָאה סעמעט
 טיול ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטַאנעצעמ עזַאושזרוב לפייה םעד ןופ
 -סיוא יד ןופ ןענָארטַאּפ יד גהנמ סענעמונעגנָא טלָאמעד םעד
 יד ןוא ,עיסַאּפ סיורג טימ טלָאמעג טָאה ןַאמדירפ .ןעגנולעטש
 -עטירק ענעגייא עניז טױל טרימרָאפ רע טָאה ענייז ןויטָאמ
 רעבָא .ןטסקיטכירמַא ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאהיס יװ ױזַא ,סעיר
 -נירַא טשינ לָאז רע ןבעג גנוטכַא טװמעג רדסכ טָאה רע ךיוא
 יד טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא ןַאמדירפ .שזילַארוטַאנ ןיא ןלַאפ
 ײרעלָאמ ןופ טיבעג ןפיוא ױזַא ןדָאטעמ עשינכעט עטסנדייערַאּפ
 -ךירפ זיא קיטַאמעט רעד טול .קיּפַארג ןופ טיבעג ןפיוא יו
 -מָאק ןופ רעפעש ַא ייס ,טסישזַאסייּפ רעטוג ַא ייס ןעוועג ןַאמ
 לָאצ עקיזיר ַא ןפַאשעג טָאה רע .טסיטערטרָאּפ ַא ייס ,סעיציזָאּפ
 וצ רעיטשוצ רעלופטרעוו ַא ןעוועג ןטלָאװ סָאװ ,ןטערטרָאּפ
 -וצפיוא ייז ןעגנילעג טלָאוװיס ןעוו ײרעלָאמ-ןטערטרָאּפ רעד
 .טציא זיב ןטלַאה

 -רעּפ -עטסנעעזעגנַא יד ןופ ןטערטרָאפ ךס ַא ןפַאשעג טָאה רע
 -יַסּפ ןפיט ַא טריפעגכרוד טָאה רע .טייצ ןייז ןופ ןטייקכעלנעז
 ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,ןלעדָאמ ענייז ןופ זילַאנַא ןשיגָאלָאכ
 ןליפעג יד ןעגנערבסיורַא קידנצנעלג טנעקעג רע טָאה לזנעפ ןייז
 ךיז טָאה רעלטסניק רעד ,ןטריטערטרָאּפ םעד ןופ ןקנַאדעג ןוא
 -ענ יד ךיוא ןכיירטשוצרעטנוא ןטלַאהעגּפָא טשינ ןגעווטסעדנופ
 ךיז ןליוו ןייז ןזיוועג טָאה רע .לעדָאמ םנופ ןכירטש עוויטַאג
 ןייז ןיא זַא ,ןגָאז ןָאקימ .ווַאא ךיז ןבײהוצסױרַא ,ןריקסַאמ וצ
 ןופ סעפע ךיז ןיא טַאהעג ןַאמדירפ טָאה ןריזילַאנַא וצ גנוגיינ
 יד וצ ןעוועג רעטנעג רע זיא עיצַאנָאט רעד ןיא סגה ,אֵאג
 רעלטסניק רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא ןַאמדירֿפ .ןטסינָאיסערּפמיא
 .ןטילעגכרוד דס ַא ,ןעזעג ךס ַא טָאה רֶע .רענָאיצולָאװער ַא--|

 -סױורַא לָאמניא טשינ רע טָאה טײקיזָאלסימָארּפמָאק ןייז טימ
 תמאה ןעמל זחמ ןעמ .טלעוו-רעלטסניק רעד ןיא םרוטש ַא ןפורעג
 ןגעוו ןעגנַאגעג טשינ לָאמנייק םיא זיאיס זַא ,ןכיירטשרעטנוא
 ןרַאפ טפמעקעג טָאה רע .עיצקַאפסיטַאס' רעכעלנעזרעּפ ַא סעפעי

 ןַא ןעוועג זיא רע .םירבח ענייז ןופ ויטקעלָאק ןצִנַאג םנופ ליױוװ

 ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ .םענרַאּפ ןסיורג ַא ןופ רָאטַאזינַאגרָא

 -יטסַאלּפ עששידיי ןופ דנַאברַאפ רעד טריטסיזקע טָאה סע סָאװ |

 ךיז טָאה ןָאמדירפ .רעציזרָאפ ןייז ןעוועג רע זיא ,ןלױּפ ןיא רעק

 עזַאעזרוב עסיוועג ןופ טַאנָארטַאּפ םעד ןגעק טעועטנובעג
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 רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאסיססעל

 -עמ ןופ לָאר יד ןליפש טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיירק
 -ביירט יד זַא ,טסואוועג טוג טָאה רע .רעלטסניק יד ןופ ןטַאנעצ
 וצ ןליו רעד ןעוועג טשינ זיא ןבָאנס עקיזָאד יד ןופ טּפַארק
 -טסניק יד טימ רעדָא טסנוק רעד טימ ךיז ןריסערעטניארַאפ
 -ָארטַאּפ סלַא ןָאט וצ לקניפ ַא קשח רעכעלקנערק רעד רָאנ ,רעל
 טעינרָאג רעלטסניק יד רעבירעד טָאהיס .טסנוק רעד ןופ ןענ
 ,רעלָאמ יד טכוזעגסיוא ןבָאה ןטַאנעצעמ עקיזָאד יד .בעגעג
 וצ ךיז ידכ עטסקיעפ יד רַאפ ןזיוועגסיוא ייז ךיז ןבָאה עכלעוו
 -עטועסיוא יד ןופ ןעגנונעפערעד יד תעב ייז טימ ןריפַארגָאטָאפ
 ךיוא ייז ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ זיולב ןוא ,ןלַאוויטסעפ ,ןעגנול
 -טסניק ערעדנַא יד ןגעקַאד .רעדליּב ערעייז סנשָארג רַאפ ןפיוק
 טקרעמַאב טשינ ןצנַאגניא ייז ןבָאה ,יעשידָאמי-טשינ יד ,רעל
 יז ןועיווצ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טשינ ,ןטָאש ןיא טקוררַאּפ ןוא
 .עטריטנעלַאט רעייז ןפערט טּפָא ךיז טגעלפ

 -ודייל רעקיזָאד רעד ,ןַאמדירפ סָאװ ןרעדנואווַאב וצ זיאיס

 טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טייצ ןענופעג טָאה ,רעלָאמ רעכעלטפַאש

 -םױא טריזינַאגרָא טָאה רע .טפַאשלעזעג רעד ןופ םינינע יד

 עגנוי ןדליבסיוא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה ןוא ןעגנולעטש

 ץוח .לעדָאמ ןקידעבעל ַא ןענעכייצ ייז קידנרעל ,רעלטסניק

 ןופ ןטעברַא יד ןגעוו סעיזנעצער ןבירשעג ךיא רע טָאה םעד

 -עג ללכב טָאה ןַאמדירפ .רעגנַאפנָא-רעלָאמ עריטנעלַאט עגנוי

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םינינע עלַא ןיא לײטנָא טּפַאהבעל ַא ןעמונ

 ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל-רוטלוק סוצ תוכייש ַא

 געיטעקסַא ןָא טימ רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא ןַאמדירפ

 ַא עלעקעטש ןיד ַא ףיא טרַאּפשעגנָא דימת ךיז טָאה רע .םיפ

 .םורק טלעטשעג סע רע טָאה םעד בילוצ ןוא ,סגנַאל ֹוצ ַא לסיב

 ןוא ןטַארעטיל יד ייב טסַאג רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא ןַאמדירפ

 טָאה רע .13 עקצַאמָאלט ףיוא ןפָארטעג טּפָא םיא טָאה ןעמ

 טריסקיפרַאפ רע טָאה ייז ןופ ךס ַא ןוא ןטַארעטיל עלַא טנעקעג
 ןופ עקעט ַא ןענַאטשטנַא זיא םורַא ױזַא .לכיבציקס ןייז ןיא
 ךיוא ןוא רעקיזומ ,ןרָאיטקַא ,רעביירש עשידיי ןופ ןרוטַאקירַאק
 ןיא יװ רעמ ,ןענעכייצ סניא .םירבח ענייז ,רעלָאמ ענעדיישרַאפ
 -יבמָאק וצ גנוגיינ ַא ןזיועגסױרַא ןַאמדירפ טָאה ,יירעלָאמ רעד
 -סַאמ ענייז .עיזַאטנַאפ ןייז יירפ ָאד טזָאלעג ןרעג טָאה רע .ןרינ
 רעשימַאניד רעייז ןיא עכעלניױועגרעסיוא ןעוועג ןענייז סעק
 : .עיסערּפסקע

 םייה רעד ןיא ,ןַאמדירפ זיא ,טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ יװ
 זיאיס ןוא רענעדײשַאב ַא שטנעמ ַא ןעוועג ,סַאג רעד ףיוא ןוא
 -רענע ליפיוזַא טגָאמרַאפ רע זַא ,ןלעטשוצרָאּפ ךיז ןעוועג רעווש
 םושש ןייק ייב ןטלַאהעג טשינ ךיז טָאה רע .עיזָאטנַאפ ןוא עיג
 ַא סעּפע טימ ךעלסילשטיוא טעטכירעג ךיז טָאה רע .סעירָאעט
 ךיז ןעועג דנַאטשמיא זיא רע ןוא ליפעג ךעלשטנעמ קרַאטש
 טָאה רע .ךַאז רעטכערעג ַא רַאפ ףמַאק םעד ןבעגוצּפָא ןצנַאגניא
 וצ טפַאשלעזעג רעשידיי רעזַאושזרוב רעד טימ ןסירעגרעביא
 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רעירפ זיא רע םגה .טסנוק ןטיירּפשרַאּפ
 טעינ טָאה רע .טפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד
 ןדיימסיוא טרָאד טגעלפימ סָאװ ,םעד טימ ןייז םיכסמ טנָאקעג
 -עגסױרַא גנופַאש רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק עכלעזַא
 | .סעמעט עלַאיצָאס טכַארב

 .עטנעכַאז רעד ןופ דילגטימ רעליבַאטס ַא ןעוועג זיא ןַאמדירפ
 ןופ ןלַאז יד ןיא ןלעטשוצסיוא טכער טַאהעג רעבירעד טָאה רע
 (-טלעוו רעטייווצ) רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .טפַאשלעזעג רעד
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 -עליווירּפ ןייז ןופ טרינגיזער ווטַארטסנָאמעד רע טָאה המחלמ
 ןעגנולעטשסיוא יד ףיוא רעדליב 'ענייז טקישעגוצ טשינ ןוא עיג
 רעקיטלָאמעד רעד ןופ גנולעטשנייא רעשיטימעסיטנַא רעד בילוצ
 ןַאמדירפ טָאה 1937 רַאונַאי ןיא .עטנעכַאז רעד ןופ גנוטלַאוורַאּפ
 ניא לקיטרַא ןַא 'רעטעלב עשירַארעטילי יד ןיא טכעלטנפערַאפ
 טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,"סּפיא ןיא ןדיי רַאפ עמרָאנ 572.
 ןיא .עיצוטיטסניא-גנולעטשסיוא עטסלַארעביל יד רַאפ טנכערעג
 -עיצַאנימירקסיד יד טלפמעטשעג ןַאמדירפ טָאה לקיטרַא םעד
 -טסניק עשידיי יד יבגל ןרָאװעג טדנעוועגנָא זיא סָאװ ,קיטילָאּפ
 יד וצ טירטוצ ןעיירפ ַא טַאהעג רעהַא זיב ןבָאה עכלעוו ,רעל
 ."ןעגנולעטעסיוא

 ףסוי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ןטעטיױװיטקַא עטצעל ס'.פ ןגעוו
 :"ןלױּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , ךוב ןייז ןיא לעדנַאס

 עילעטַא ןייז טַאהעג ןוא טניװועג טָאה ןַאמדירפ סקילעפ?
 ןבלעז םעד ןיא ,דזַאיעשּפ ףיוא זיוה םנופ לביטש-סעדיוב ַא ןיא
 .ןיירַאפ-רערעל רעשידיי רעד ןענופעֶג ךיז טָאה סע ואוו ,זױה
 ךס ַא םיא וצ ןעמוקעג ןענייז רענייז עילעטַא רעקיזָאד רעד ןיא
 טָאה ןַאמדירפ .םינינע עכעלנעזרעפ ענעדייששרַאפ ןיא רעלטסניק
 וצ ןגױצַאב ךעלטניירפ ךיז טָאה ןוא דלודעג ךס ַא ןזיועגסױרַא
 רעד ןופ שממ םיא טָאהימ זַא ןפערט טגעלפיס .רבח ןדעי

 ןקידנגנירד ַא סעפע ןקידיײלּרעד וצ ידכ ןגױצעגקעװַא עגולַאטס
 ןַאמדירפ סקילעפ ןופ ןעוטפיוא עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא .ןינע
 -רַאפ ןופ גנולעטשסיוא ייליבוי יד ןריזינַאגרָא סָאד ןעוועג זיא
 ןיא 26 עגולד ףױא עשרַאוװ ןיא רעקיטסַאלּפ עשידיי ןופ דנַאב
 ןבָאה גנונעפערעד רעד ןופ גָאט ןיא .1939 ץרעמ-רָאורבעפ
 רעד ףױא .ןלַאז עכײרלָאצ יד טלופרַאפ ןשטנעמ רעטרעדנוה
 עשיליופ יד ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג ךיוא ןענייז גנולעטשסיוא
 -סיוא רימ זיא טייצ רענעי ןיא .ןזיירק-רעלטסניק עוויסערגָארּפ
 זיא רע .ןענַאמדירפ טימ ןפערטוצפיונוצ טפָא ךיז ןעמוקעג
 -סיוא רעקיזָאד רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ דימ רעיײז ןעוועג
 -נערברַאּפ רעמוז םעד לָאז רע ןטָארעג סיא בָאה ךיא ,גנולעטש
 .רימזוק ןיא ןעג

 ךיז טָאה רע .ןעוועג טשינ רעירפ לָאמנייק טרָאד ךָאנ זיא פ
 טפלעה רעטייױוצ רעד ןיא ןוא ,ןדעררעביא טזָאלעג ךעלדנע
 רימזוק טָאה בײהנָא ןיא .. . .ןעמוקעגנָא טרָאד רע זיא 1939 ילוי
 טָאה רע סגה .קורדנייא ןקרַאטש ןייק םיא ףיוא טכַאמעג טשינ
 "כמ עשירעלָאמ ןוא סעגולַאטס ךיז טימ ןעמונעגטימ גָאט ןדעי
 עטסופ טימ םיײהַא ןרעקמוא סנטסניימ ךיז רע טגעלפ ,םיריש
 ןעגנערברַאּפ ןייז ןופ ךָאוו רעטירד רעד ףיוא טשרע .ןעמַארטיילב
 גָאט ןדעי טָאה ןוא טמערַאוװעצ ךיז ןַאמדירפ טָאה רימזוק ןיא
 רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ךיוא טָאה רע .טלָאמעג קיסיילפ רעייז
 טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק יד ןופ גנולעטשטיוא-רעמוז
 רעד ןופ ןשזַאסייּפ טלָאמעג טָאה רע .רימחק ןיא טכַארברַאפ
 יַאנָאט יד םגה .ןפיט-םירעיופ ךיוא יו ,רימחק ןופ טנגעגמוא
 ןײז ופ טנעמעלע רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא ןברַאפ יד ןופ עיצ
 עקיטנּורג יד ןענעכייצ רעירפ ןגעווטסעדנופ רע טגעלפ ,טסנוק

 ןיא ןעוועג רעבירעד ןענייז סעיניל יד .ויטָאמ םנופ ןרוטנָאק

 -קורטס רעצנַאג רעד ןופ טעלעקס ַא וצ ךעלנע סעּפע דליב ןייז

 ךיא .טולב ןסָאגעגנירַא ריא ןיא טָאה ןגעקַאד ברַאפ יד ,רוט

 ןענייז ןעמולב ןוא ןטכורפ יד ךיוא יו ,ענייז יסנבעל-ליטשי יד
 ףיױא ךיױא .רעלָאמ סנופ זירּפַאק ַא בילוצ ןענַאטשטנַא טשינ :

 רעלטסניק ןופ פיצנירפ-טּפיוה רעד זיא ,ןפַאש ןופ טיבעג םעד
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 דנַאב םישודק

 ,ךַאז רעדעי ןופ טײקיטרַאנגיא יד ןעגנערבסיורַא סָאד ןעוועג
 יד ןיא טפָא קידנגנערברַאפ .גנורירביוו ןוא טייקיטפַאז ריא
 יד טַאהעג ךיא בָאה ,ןענַאמדירפ טימ סישדח-רעמוז עקיזָאד
 בָאה טלָאמעד .טעברַא רעד ייב ןריוורעסבָא וצ סיא טייקכעלגעמ
 -ניא ןָאקימ טושּפ יו ןובשחו-ןיד ַא ןבעגעגּפָא טשרע רימ ךיא
 ןלופ םעד ןקירדסיוא קיטייצכיילג ןוא ךַאז עדעי ןריטערפרעט

 ןָאק ןַאמדירּפ סקילעפ .עמעט רעטכַארבעגסױרַא רעד ןופ תמא
 ןּפַאש רעייז ןיא ךיז ןטכיר עכלעוו ,רעלָאמ יד וצ ןענכערַאפ ןעמ
 -לייא ענייז ןקריוו ףיורעד קידנקוק טשינ .לכש ןטימ לכ םדוק
 .שילַאקיזמ ןוא שינָאמרַאה רעייז לעוזיוו רעדליב

 סלַא יא ,שטנעמ סלַא יא ןזיועגסױרַא טָאה ןַאמדירפ . ..
 טרעוו זיא סע .עדריוו ךס ַא ןוא רעטקַארַאכ ןטסעפ ַא רעלטסניק
 ןעמוקעגרָאּפ זיא רעכלעוו ,טנעדיצניא ןסיוועג ַא ןענָאמרעד וצ
 רעטיױוצ) רעד ןופ ךורבסיוא ןרָאפ ןכָאװ רָאּפ ַא רימזוק ןיא
 ַא ןיא ןענַאמדירפ טימ ןסעזעג ןענייז רימ .המחלמ( טלעוו
 ַא ןלַאפעגנײרַא זיא לָאז ןיא ןעוו יט לזעלג ַא יב עינרַאיווַאק
 .ןעגנוטייצ עשידיי טימ ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ ַא ,?גניי ןיילק
 .סלעטייבנעדייז יד ןופ רענייא ןסעזעג זיא לשיט ןקידתונכש םייב
 טָאה ,גנוטייצ ַא ןעלטייבנעדייז טגיילעגרָאפ טָאה לגניי סָאד ןעוו
 (עידיי ךַארּפש ַאזַא זַא ,קידנגָאז ןעירשעגנָא םיא ףױא רענעי
 -דירְּפ רעטלַארבעגפיוא רעד טָאה טלָאמעד .טשינ רע טייטשרַאפ
 -עג ךױה ךיז טָאה רע .ףױרעד טריגַאער קרַאטש רעייז ןַאמ
 :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ (ןרעה לָאז רענעי ידכ) רימ וצ ןדנָאװ
 -ךיִרֹפ) "דליב ןיימ גנולעטשסיוא רעד ןופ ּפָא ךיא סענ ןגרָאמא
 רעכלעוו טימ ,גנולעטשסיוא-רעמוז רעד ףיוא טָאה דליב סנַאמ
 ןופ דליב םעד ןבענ ןגנָאהעג קילעפוצ ,טריפעגנָא בָאה ךיא
 .(ןעלטייבנעדייז

 געט עטצעל יד ןיש .1939 רעבמעטפעס ןעמוקעגנָא זיא סע
 טָאה זדנוא רעביא .עקידנריוורענעד רעייז ןעוועג ןענייז טסוגיױא
 לָאז רע ןענַאמדירפ טדערעגוצ בָאה ךיא .טסנעּפשעג ַא ןגנָאהעג
 טזָאלעגרעביא טרָאד טָאה רע לייוו ,עשרַאוו ןייק ןרעקמוא ךיז
 .רימזוק ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענייז סנַאמדירפ יד .רעטומ עטלַא ןַא
 ןרָאװעג ריווועג ךיא ןיב ןענַאמדירפ ןופ לרוג ןקידרעטירו ןגעוו
 ןברוח, ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ךוב םניא .המחלמ רעד ךָאנ טשרע
 ןענַאמדירּפ סקילעפ ןְּפָארטעג טָאה רע זַא ןָא רע טיג ײעשרַאוװ
 ,רענעמ עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאװצ ,רע זַא ןוא קצָאוװטַא ןיא
 קידנעמוקוצ .ןילָאװרַאג ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעווַא ייז ןענייז
 ,סעבמָאב יד ןופ טנערבעג טָאה סָאװ ,לטעטש ןקיזָאד םעד וצ
 -מוא ךיז ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,ןפרָאוװעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ
 געווקירוצ ןפיוא ןעמ טָאה ןענַאמדירפ .קצָאװטָא ןייק ןרעקוצ

 יד ןבירעגּפָא ךיז רע טָאה קרַאטש ױזַא .טנעה יד ףיוא ןגָארטעג
 -רַאוװ ןיא ןלַאפעגניירַא ןָאמדירּפ זיא רעטעּפש .סיפ יִד ןופ טוה
 -לוק רעשידיי רעד ןיא טעברַאעג רע טָאה ָאד .ַאטעג רעוועש
 םיא טָאה טנוזעג ןייז גנַאל יװ ןוא ,(יףוקיאי) טפַאשלעזעג-רוט
 -מיא-רוטלוק עלַא ןיא ןעמונעגלײטנַא רע טָאה ,טביולרעד רָאנ
 טָאה רע .ַָאטעג ןיא ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ןענייז עכלעוו ,ןזערּפ
 -ָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןגעוו ןעגנונעכייצ ךס ַא ןפַאשעג ךיוא
 ןרעטכַארט החמש טימ ןעמַאװצ .ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא עיגָאל
 ןופ טנַאװ רעד ףיױא טלָאמעג רע טָאה ןשטיווָאילע סקַאמ ןוא
 -קסערפ סָאד הלהק רעשידיי רעד ןופ לַאז-עיצַאטנעזערּפער סעד
 קנַארק ןַאמדירפ זיא גנופעשרעד ןוא רעגנוה ןופ .יבויאי דליב
 -רעיוא לחר ןופ ןגָאז-תודע סעד טול .טכוזדניווש ףיוא ןרָאוװעג
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 תעב ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה עכלעוו ,ךַאב
 "מוא, ןפיוא ןייג וצ ןעגנואווצעג יגנולדיזסיוא-טסוגיואי רעד
 לָאטיּפש ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקנַארק עלַא יץַאלּפ- גַאלש
 עכלעוו ,רעטסעווש-ןקנַארק יד .לַאנָאסרעּפ ןצנַאג םעד ךױא יװ
 סָאד ןזָאלרַאפ ןרַאפ טָאה ,ןענַאמדירפ ייב ןעגנַאגעגמוא זיא
 -נייא םיא ידכ גנוצירפשנייא עכעלברעטש ַא ןבעגעג םיא לָאטיּפש
 ."ןייפ עטצעל יד ןטגנערבוצ

 סַאנָאא טביירש טיוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ס'.פ ןגעוו
 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 סקילעפ זיא גירק-טלעוו ןטיױוצ ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד

 סעד בילוצ .קצָאװטָא ןיא טסַאג רעטפָא ןַא ןעוועג ןַאמדירפ

 ןופ טעמכ ןריפ וצ ןעמוקעגסיױא םיא זיא סָאװ ,ןבעל ןועוש

 ירַאפ םיא טָאה רענייז עטַאט רעד יוװ םעדכָאנ) ןָא טייהדניק ןייז

 יד ןוא ,טייהקנַארק-ןגנול ַא ןגָארקעג רע טָאה ,(זיוה ןופ ןבירט

 -כיילרַאפ טכַארבעג םיא טָאה טפול רעקצָאװטָא ערַאברעדנואוו

 טייהקנַארק יד ךיז טָאה עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב .גנורעט

 ןכַאוװש ןייז ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ .טלקיױוטנַא רעמ ץלַא

 רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד רע זיא ,דנַאטשוצ-טנוזעג

 ענייז טריזינַאגרָא טָאה רע ,ןײטקַא רעיײז ןעוועג עיצַאפוקָא

 ןופ גנולעטשסיוא ןַא ךיוא יו ,ןעגנולעטשסיוא-רערליב ענעגייא

 רעד ןץיא רעלטסניק עשידיי רעוועשרַאוו ןופ ןטעברַא עוויטקעלָאק

 ָאטעג ןיא גנולעטשסיוא עטצעל ןייז .יטַארנעדוי; ןופ עדייבעג

 יוועג) 'ףליהניײילַאי רעשידיי רעד ןופ לַאז ןסיורג ןיא ןעוועג זיא

 ןיא טעברַאעג ךיוא טָאה ןַאמדירפ .(טוטיטסניא רעשיטסיאַאדוי

 דליב סױרג ַא רעביא ,רעטכַארט רעלָאמ ןטימ ןעמַאזצ ,ָאטעג .

 -ךירפ לייו ,ןרָאװעג טקידנערַאפ טשינ זיא דליב סָאד .יבויאי

 ןעמ ןוא טרעגרערַאפ קרַאטש ךיז טָאה דנַאטשוצ-טנוזעג סנַאמ

 .עירָאטַאנַאס-יתואירבי ןיא ,קצָאוטָא ןייק טקישעגסױרַא םיא טָאה

 יד טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה 1942 טסוגױא ןט18 םעד

 -ירבי רעד ןופ עקנַארק עלַא .קצָאװטָא ןיא עיצקַא-סגנוטכינרַאפ

 ,זיא ןענַאמדירפ .ןרָאוװעג ןסָאשעגסיוא ןענייז עירָאטַאנַאס-יתוא

 -עג רעקיצנייא רעד ,בגא -- ןפיױלטנַא וצ ןעגנולעג ,סנ יפ לע

 סופוצ זיא רע .עיצקַא רעכעלרעדיוש רענעי ןופ רעטעוועטַאר

 ןייז .ָאטעג ןיא ןעמוקַאבנײירַא קירוצ ךיז ןוא עשרַאוו ןייק קעווַא

 זַא ןעמרָאפ עכלעזַא ןעמונעגנָא ןיווש רעבָא טָאה טיײהקנַארק

 ןייז .ןירַא לָאטיּפש ןיא ןעמענ טחמעג ךיילג םיא טָאה ןעמ

 ןקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,יורפ ענייש ,עגנוי

 ףױא ןעוועטַאר טנָאקעג טסיירד ךיז טָאה ,ןעזסיוא ןכעלטסירק

 ןזָאלרעביא טלָאוװעג טשינ רעבָא טָאה יז .טייז רעשירַא רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,יּפָאשי ַא ןיא טעברַאעג טָאה יז ,ןײלַא ןַאמ ריא

 -געמ ַא טַאהעג םורַא יזַא ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא ןענופעג

 ןרענרעד רעסעב ןענָאק ןוא ןסע סעּפע ןעלגומשוצנַײרַא טייקכעל

 ןרָאװעג טריפעגקעווַא יז זיא 1943 רָאְי ןיא .ַאמ ןקנַארק ריא

 טָאה ןענַאמדירפ סקילעפ .עקנילבערט ןייק ןרעמַאקדזַאג יד ןיא

 רעטסעווע-ןקנַארק עשידיי ַא ןרעמַאקיזַאג יד טרָאּפשרַאפ ןעמ

 רע ואוו ,6 עשנעג ףיוא לָאטיּפע ןשידיי ןופ לַאנָאסרעּפ םנופ

 ַא טצירּפשעגנייא -- תונמחר סיוא -- סםיא טָאה ,ןגעלעג זיא

 ןבָאה ןשטייד יד תעב ןעוועג זיא סָאד .םויפרָאמ עזָאד עסערג

 רעװעשרַאוו ןיא יעיצקַאי רעייז טיינַאב 1943 רַאונַאי ןט18 םעד

 טקישעגסױרַא טפרַאדעג ןבָאה ײר רעטשרע רעד ןיא ןוא ,ָאטעג

 טלָאמעד .לָאטיּפש ןופ עקנַארק עלַא עקנילבערט ןַײק ןרעוו
 -טסנוק רעוועשרַאװ רעטבילַאב רעד ,ןַאמדירּפ סקילעפ . טָאה
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 ןופ ןַאקיסצלעל

 -קילג יד וצ טרעהעג טָאה רע .ןבעל ןייז טקידנערַאּפ ,רעלָאמ
 .טנעה עשיששטייד יד ןיא ןלַאפעגניירַא טשינ ןענייז סָאװ ,עכעל
 -ידיי לָאצ ערעסערג ַא טקיביײארַאפ טָאה סָאװ ,ןַאמדירּפ סקילעפ
 ,יסָאבלַא -טסנוקי ןייז ןיא ןשטנעמ-רעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא עש
 -וצ ןרעוו טקיבייארַאּפ לָאז ןעמָאנ ןייז ךיוא זַא ,טנידרַאפ טָאה
 ןעוועג ןבעל ןייז ייב ךָאנ זיא רע עכלעוו טימ יד טימ ןעמַאז
 ."ןטּפָאהַאב

 ,1929 ,ענליװ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעלא -- ןעזייר ןמלז
 ,1887189 .וז ,דנַאב רעטירד

 .188"187 ,זז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ," ןבעל ַא לָאמַא ןעװעג , -- ליזיימ ןמחנ
 / ,סגייא דנאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,73 ;61 ,2420 .זז ,ייװצ דנַאב ,283 ,212 ,202 ,55 ,33 ,22 120 .זז
2, 214, 
 ,1957 ,עשראו ,' ןלױּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 ,11 ,5 .וז ,דנאב רעטיײװצ ,242 ,173 ,17 ,14 ,10 .זז ,דנַאב רעטשרע
2 162, 193, 215, 

 לאוי ,ןַאמגרעב

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1900 .בעג}

 ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1900 ןריובעג
 'ר ,עדייז רעד .החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא
 טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא ,רענילבול לדוד

 ַא ןעמוקַאב .טלעו רעשידיסח רעד ןיא

 ,גניצרעד עכעלטלעוו ןוא עשידיי עטוג

 עגנַאל יד ןפרָאװעגּפָארַא ךיג ךיז ןופ סָאה

 ,החּפשמ ןייז ןופ רעצ םוצ ןוא ,עטָאּפַאק

 ןבָאה ייז יװ ןגעוו ערעדנַא ףיוא קעװַא

 . ,טרַאװרעד םיא ןופ

 -עגנָא .ב טָאה רוחב רעגניי סלַא ךָאנ

 רעד ןיא ןײרַא ךָאנרעד דלַאב ןוא ןוא רָאכ סרואינש ןיא ןעגניז ןביוה

 טַארַארַא, רעטַאעט-טסנוקניילק סָאד ןעוו ןוא ,!עכורט רענליוו'

 -לַאּפש רעטשרע רעד ךָאנ זיא ,גנוריפנָא סנָאזרעדָארב השמ רעטנוא

 -ַאקס' ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגו רעדיוו ,גנוט

 -נַאװעג רע טָאה ױזַא .ןטָארטעגנײרַא טרָאד ,ב זיא ,רעטַאעט-'ַאל

 -נַא ןעוועג רע זיא 1921 ןיא .ןרעדנַא ןיא רעטַאעט ןייא ןופ "טרעד

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-'םועזילע' ןיא טרישוַאג

 ןיא ךיוא ,!רעווליס דנערווער' סשַא ןופ גנוריפפיוא סטרעכייוו .רד

 -רּפפ סדלעפסעטָאג ןיא ,,ףעזַא ןופ גנוריפפיוא סניײטשנרַא קרַאמ

 עטפושיכרַאפ סָאד' סמכילע-םולש ןופ גנוריפפיוא סטכיל דוד ,'הסנ

 ,'ןיטוּפסַאר' ןופ גנוריפפיוא סווָאקרוט טנומגיז ןיא ןוא ,'לרעדיינש

 -ייווצ רעד ײלָאקינ רַאצ' ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו ןיא

 'טַארַארַא  ןופ יינרוט ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1925 ןיא .'רעט

 עסיוועג ַא דיוא טָאה ןוא ,דנַאלגנע ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארפ רעביא

 רעד ןיא ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ עּפורט רעד ןיא טליּפשעג טייצ

 טליּפשעג רע טָאה 1936 ןיא .יקסווערָאמ םהרבא ןופ עּפורט-רעדנַאװ

 רעטַאעט-ישטשָאװָאננ רעװעשרַאװ ןיא יווער רעשידיי רעד ןיא

 ןקיבלעז ןיא -- ךָאנרעד ,(רעדניוו ןוא רַאמטשָארק-עיצקעריד)

 עקירעמַא ןופ ןרָאיטקַא עשידיי עקידנרילָארטסַאג יד טימ רעטַאעט

 טעדנירגעג .ב טָאה 1928 ןיא .ןָאסבָאקיישזד ימייה ןוא ןיסערק םירמ

 קילאומש ,סַאלגנייר בקעי ,םיובנריב דוד טימ ןעמַאזוצ) ענליוו ןיא
 רתסא ןוא ןַאמרעטוּפ עשַאמ ,ןָאק לטָאמ ,רעּפיש עלהיח ,ןײטשדלָאג

 טָאה סָאװ ,ןעדײנעגַאלַאב רעטַאעט-טסנוקניילק סָאד (רעבורג
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 רעטַאע ט ןשיריי

 טָאה רעטַאעט סָאד .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ בײהנָא ןזיב ןטלַאהעגנָא
 ןוא גרעבמעל ,ענווָאר .,קָאטסילַאיב ,ענדָארג ןיא טליּפשעג ךיוא
 .שזדָאל ןיא טקידנערַאפ

 עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשַאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 :ױזַא םיא טריזיר

 קרַאטש שירעליּפשיוש רָאי רַאּפ ַא ופ ךששמ ןיא ךיז טָאה רעא
 -אעט ןעידיי ןיא טרָא סענעעזעגנַא ןַא ןעמונרַאפ ןוא טלקיווטנַא
 -רעטקַארַאכ רעטבַאגַאב ַא ןעוועג זיא ןַאמגרעב לאוי .רעטר
 רעד ףיוא ןוא ןבעל ןיא ,רָאמוה רַאפ ליפעג סיורג ַא טימ ,רָאיטקַא !

 ,רענעזעלַאב ,רעטנעגילעטניא ןַא רעיײז -- שטנעמ סלַא .עניב
 -נעירָא טוג ךיז ןוא ןכַארּפש עשיעּפָאריײא עקינייא ןסעזַאב טָאה
 עסירג ַא טַאהעג טָאה רע רעכלעוו וצ ,קיטילַאּפ ןיא טריט
 ןוא רבח רעקיצרַאה ןוא רעטוג א רעייז ןעוועג ;טּפַאשנדייל
 -קַארַאכ ןכעלרע ןַא טַאהעג טָאה רע .עלַא יב טבילַאב קרַאטש
 ןײרַא ןגױא יד ןיא ןגָאז וצ םענעי ךיז טמעשעג טשינ ןוא רעט
 םיא טָאה רעצעמע ןעו .טכַארטעג םיא ןגעו טָאה רע סָאװ
 טרָא ןפיוא לָאמניק רע טָאה ,טצעביקעג רעדָא טגָאזעגנײירַא
 ןוא.. גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ ןָאטעג סע טָאה רע .טריגַאער טשינ
 קורדסיוא ןטסנרע ןַא טימ דימת יװ סע רע טָאה טדערעגסױרַא
 טימ טישעג ללכב טָאה רע .ץיוו ַא טימ טקידנערַאפ םינּפ ןפיוא
 ןציוו

 םיא ןבָאה םירבח יד ןעװ טַאהעג טנייפ טָאה ןַאמגרעב
 רעד ןיא רעטסטלע רעד ןעוועג זיא רע תויה .ילאוי ירי ןפורעג
 וצ ןבעגוצ ןטימ זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה ,יטַארַארַאג ןופ עּפורט
 -רעטנוא טימרעד םירבח ענייז ןליוו ,ירי םעד לאוי ןעמָאנ ןייז
 "טורַא זיא רע ןעוו ןַאמרעגניי ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןכיירטש
 ךיז טַאהעג ביל רע טָאה ,דנַאלסיוא ןיא יטַארַארַאי ןטימ ןרָאפעג
 -ערסיוא לוק ןפיא ךיוה ןוא לָאמקנעד ןדעי רַאפ ןלעטשוצּפָא
 -טסנידרַאפ יד ןופ עטכישעג עצנַאג יד ןוא סעטַאד עלַא ןענעכ
 -קנעד יד טלעטשעג טָאה ןעמ קנעדנָא סנעמעוו ןיא ןשטנעמ עלופ
 .עידעּפָאלקיצנע עקידנעײג ַא ןעוועג תמאב זיא רע .ןלָאמ

 רע .רעקנַאלש ַא ןוא רעכױה ַא ןעוועג זיא ןַאמגרעב לאוי
 -פױרַא עציילפ ןייא טימ ןייג וצ טייהניווועג ַא טַאהעג רעבַא טָאה
 טנעה יד טימ ןוא ןטניה ןופ טקוררַאפ שעולעּפַאק םעד ;ןגיוצעג
 ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפש טְּפָא טגעלפ רע .ןטניה ןופ טגיילרַאפ
 רע סָאװרַאפ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ןײלַא ךיז וצ ןדער ןוא
 טָאה רע.. 'ךיױה טכַארט ךיאי :טרעפטנעעג רע טָאה ,סע טוט
 טימ ןדער םייב ךיז ןענילכרַאפ וצ טייהניווועג ַא טַאהעג ךיוא
 / ,ײזָאנ רעד ךרוד זדלַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,יײכפי ַא

 טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא
 | ;וָאקרוט סַאנָאי

 זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ ן{-טלעוו עטיױוצ} יד ןעוו
 טימ ןעמַאװצ ןפָאלטנַא זיא רע .עשרַאװ ןיא ןעוועג ןַאמגרעב
 ןיק ,רעפיש עלהיח עסירעטקַא יד ,ירפ רעקיטפנוקוצ ןייז
 -וש ןוא ןַאגישזד ןעוו .טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ואוו ,קָאטסילַאיב
 -ַאעט-רוטַאינימ םעד קָאטסילַאיב ןיא טעדנירגעג ןבָאה רעכַאמ
 טָאה רע .טרישזַאגנַא טרָאד ןרָאװעג ןַאמגרעב ךיוא זיא ,רעט
 -סור רעביא יינרוט ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד רעטַאעט םעד טימ
 ןוא דַארגנינעל ,עווקסָאמ ןיא ,ערעדנַא ןשיווצ ,קידנליפוע ,דנַאל
 ןיא טּפַאכרַאפ ייז טָאה המחלמ עשיטעיווָאס-שטייד יד .סילפיט
 טרױקַאוװע עּפורט רעד טימ ןַאמגרעב ךיז טָאה סעדָא ןוֿפ .סעדָא
 ןענייז טנעקשַאט ןופ .טנעקשַאט ןייק טרָאד ןֹופ ןוא ווָאקרַאכ ןייק
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 דנַאב םישודק

 -ןַא עּפורט יד ןיא טרָאד .(עינמעקרוט) דַאבַאכשַא ןייק ןרָאפעג ייז

 ךיוא יו ,ןעמליפ עשיסור-שיליופ עכעלטע וצ ןרָאוװעג טרישזַאג

 עטצעל יד -- דַאבַאכשַא ןיא .שיסור ףיוא ָאניק ַא ןיא טליּפשעג

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןַאמגרעב זיא -- גנורערנַאוו ןייז ןיא טָאטש

 ,ברָאטשעג רע זיא 1942 רַאורבעפ ןט17 םעד .סופיט-ךיוב

 ַא וא -- רעפיש עסירעטקַא יד -- יורפ עגנוי ַא קידנזָאלרעביא

 ןברָאטשעג ךיוא םורַא טייצ ַא ןיא זיא רעכלעוו ,ןוז ןקירָאי-יירד

 ןטבילַאב רעייז ןבָאה ןרָאיטקַא יד .(ןַאטסיקעבזיא) ןַאגַאק ןיא

 ןיא רבק ןפיא הבצמ ענייש ַא טלעטשעג ןַאמגרעב ?אוי רבח

 -ייב עַנייֵז ןריפוצרעבירַא טגָאזעגוצ ןבָאה ןוא דנַאל ןטייו סעד

 ."עשרַאוו טָאטשמיײה ןייז ןיא רענ

 :טביירש ןַאמלעדונ .מ

 ַא טימ רָאיטקַא רעטריטנַאלַאט ַא.. ןעוועג זיא ןַאמגרעב,

 םשירעלטסניק .עניב-טסנוקניילק רעד וצ טײקכַאווש רעקרַאטש
 -ןַאגישזד ןָאזרעדָארב רעד ןיא טעוועדָאהעגפיא ךיז רע טָאה
 ןוא רעליּפשיױש רעטקַארַאכ ַא ןעוועג זיא רע .עלוש רעכַאמוש

 רָאנ ,עניב רעד ףיוא רָאנ טשינ טײלגַאב םיא טָאה רָאמוה ןייז

 טיג ןַאמלעדוננ ןבעל ןטַאוירּפ ןיא ,עניב רעד רעסיא ךיוא

 ןייז זיא דַאבַאכשַא ןיא. (ךעלטרעוו ענייז ןופ עקינייא רעביא

 םיא טָאה סופיט-ןקעלפ ַא .רָאװעג ןסירעגרעביא רעטכעלעג

 זיא געט עכעלטע .געוו-רעדנַאװ ןקידרעטיױו םעד ןופ טײרּפַאב
 טעינ רעמ ןוש םיא ןבָאה רימ ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעגּפָא רע
 ןגערפכָאנ לָאטיּפש ןיא ןעמוקעג לַאמנייא זיא ןעמ ןעוו .ןעזעג
 וצ רעּפטנע-טרַאדנַאטס םעד ןעמוקַאב ןעמ טָאה ,טכַאמ רע סָאװ
 טנעיצַאּפ רעיא, :דנַאלסוד ןיא ןעוועג טניווועג זיא ןעמ ןכלעוו
 ןופ טייקירעווש יד רעביא טיג ןַאמלעדונ) .ײטקידנעעג ךיז טָאה
 טָאה םלוע תיב םוצ ןרָאפסױרַא ןרַאפ ...(הרובק וצ ןי.ב ןעגנערב
 זױה-רעטַאעט ןופ רעמיצ ַא ןיא טלמַאזרַאפ ךיז עפורג רעזדנוא
 יגנומענרעטנואי ַאזַא ךיוא .םענעברַאטשרַאּפ םעד ןייז וצ דיפסמ
 ,ךורע ןחלוש ןשיטעיװָאס ןטױל רשכ טַאלג ןעוועג טשינ זיא
 -דּפסה םייב .גנוסייהטוג ַא טלעוּפעגסיוא רעירפ ןבָאה רימ רעבָא
 סייח :םיטילּפ-רעביירש ריפ ןעוועג דנזעוונָא ךיוא ןענייז גניטימ
 רימ .ךיא ןוא ווָאלרעּפ קחצי ,ןײטשדלָאג ןועמש-ףסוי .עדַארג
 ןענעייל טעווימ סָאוװ ,דפסה ןדעי 'טפוזעגכרודי טוג רעירפ ןבָאה
 זַא ,ןטיהעגּפָא קרַאטש ןעוועג ןענייז רימ ןוא ,סױרַא ריּפַאּפ ןופ
 ןייק .טרָאו ידעלדעשי ןייק ןּפַאכנײרַא טשינ ייז ןיא ךיז לָאז סע
 -רעד רעבָא .טּפַאכעגנירַא טשינ עקַאט ךיז טָאה טרָאװ ךעלדעש
 יד ןענעייל םייב טקנוּפ ,לַאז ןיא טּפַאכעגנירַא ךיז טָאה רַאפ
 ןוא לטיה:-רעּפָאסילעוו ַא ןיא ןַאמ רעדמערפי-דליוו ַא ,םידפסה
 .לַאנרושז-עדָאמ ןשיטעיווָאס ןטיל קרַאק םענעריױשרַאפ ַא טימ
 רע .ירעיוא ןַאי ןוא יגיוא ןַאי זיא רע זַא ,טנעקרעד ןבָאה רימ..

 .טדער ןעמ סָאו ןרעה ןוא ,ךיז טוט סע סָאװ ןעז ןעמוקעג זיא

 ןפיוא ןעזעג ךױא רעטעפש רימ ןבָאה טסַאג ןבלעז סעד ,בגא

 .םלוע-תיב

 סנַאמגרעב לאוי ףיוא דרע עטעּפָאל עטצעל יד ןטישרַאפ ןכָאנ..

 סע רע טשינ קנעדעג ךיא .שידק ַא ןעגנולקעגּפָא טָאה ,רבק

 רעד ןעוועג זיא רעכַאמוש זַא ,ךיז טכַאד .שידק טגָאזעג טָאה

 .ךַאז אזַא ןָאט וצ עקיזיר ַא ןעוועג זיא סע שטָאכ ,רעגָאז שידק

 תיב רעדַאבַאכשַא ןפיוא זיא רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ.

 .עגסיוא זיאיס רעכלעוו ףיא הבצמ ןייא ךָאנ ןעמוקעגוצ םלוע
 ןרעדנַאו רימ ןוא ,רעביא ָאד ךיד ןזָאל רימ .ןרָאלרַאּפ ךיד רימ ןבָאה געוורעדנַאו ןפיוא ,לאוי רערעיײט, :טפירשפיוא יד טצירק
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 יי =

 י'םירבח עפורגי ענעבירשעגרעטנוא יד ".םירבח עּפורג ַא .רעטייוו

 ."ןעוועג טיטילּפ רימ ןענייז סָאד

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ןרעטש עגעשָאלרַאפ,; -- ּװָאקרוט סַאנָאי
 ,273-277 .וז ,סנייא

 ,1964 .צעד 20 .י .נ ,"ש" זאמ-גָאט , ,םערוטש ןיא רעטכעלעג -- ןַאמלעדונ .מ

 םירמ ,טַאטשנעוייא

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1922 .בעג}

 -ָאפ .ןלױּפ .עשרַאװ ןיא 1922 ןריובעג

 -רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד -- רעט

 ,עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןופ טנעגיריד

 רדסכ ךיז קידנעניפעג .טַאטשנעזיײא דוד

 טָאה ,גנַאזעג ןןא קיזומ ןופ הביבס ַא ןיא

 -עגסױרַא ןרָאי-רעדניק עריא ןיא ךָאנ יז

 ריא .ןטייקיעפ עשילַאקָאװ עסיורג ןזיוו
 זַא ,ןענַאטשַאב סיוכרוד רעבָא זיא רעטָאפ

 -לַא עקירעהעג יד ןעמוקַאב רעירפ זומ יז
 ךָאנרעד טשרע ןוא גנודליבסיוא עניימעג

 | ,גנודליב-םיטש ןעמדיוו ןענָאק ךיז יז טעוו

 רעד ןופ ךָארבסױא ןרַאפ ץרוק זַא ,טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 יב םיטש ריא ןדליב ןביוהעגנָא יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 רעד בילוצ רעבָא ,ןירָאסעּפָארּפ-גנַאזעג רעשיליוּפ רעטנַאקַאב ַא

 עלעירעטַאמ יד .ןרָאװעג ןסירעגרעביא םידומל יד ןענייז המחלמ

 ךיז טָאה עילימַאפ ריא עכלעוו ןיא ,המחלמ רעד תעב .,ןעגנוגנידַאב
 ןטלַאהסיױא טזומעג יז טָאה יז זַא ,וצרעד טריפרעד ןבָאה ,ןענופעג

 -עזייּפש-טּפיױה יד קידנרעוו ,ןטערטפיוא ךעלטנפע םעד בילוצ ןוא
 ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןיפ ןיר

 רעלוּפָאּפ קידלַאװג ןרָאװעג יז זיא ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ לַאגיטכאנ רעד' ןפורעג יז טָאה'מ ןוא

 טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןוא ָאטעג ןיא ןטרעצנָאק עריא ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ,םיטש-ערעּפָא עסיורג ַא טַאהעג טָאה טַאטשנעזייא םידמי
 ,ןיזע ַא טַאהעג ,שילַאקיװמ ךעלטינשכרוד-טשינ ןעוועג זיא
 טָאה יז .גיא-תימלוש ,עצרַאוװש עסירג טימ ,םינפ טנחַאב
 -סיטרַא ערעּפָא ןַא ףיױא ןסקַאו וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טַאהעג
 -רַאפ ריא טימ ךיז טָאה ָאטעג ןיא .םענרַאפ ןטסטיירב ןיא ןיט

 -ַארּפ גָאגַאדעּפ ןוא טסינַאיפ רעטמירַאב רעד טריסערעטניא
 וצ ןביױהעגנָא ריא טָאה רעכלעוו ,םוָאבנעזָאר יצַאנגיא רָאסעּפ
 ריא טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ יױזַא זיא רע .סעיצקעל ןבעג
 טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעגניז טרַא ןוא םיטש רעקיטכערפ
 ייר ןייא ןיא ,טייצ רעד טימ ,יז ןלעטשוצקעוװוַא עבַאגפיוא ןַא רַאפ
 זיא ,טלעוו רעד רָאג ןופ רעקיזמ ןוא רעגניז עטסערג יד טימ
 -ירעלטסניק ןוא רערעל סטַאטשנעזיײא םירמ רָאנ טשינ ןרָאוװעג
 .רעטיילגַאב-קיזומ רעקידנעטש ריא ךיוא רָאנ ,רעזייוגעוו רעש
 -וטלַאטשנַארַאפ עשירעלטסניק יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו
 ,טַאטשנעזײא ַאשירַאמ-סירמ טָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעג
 רעד ןיא טרָא עטשרע סָאד ןעמונרַאפ ,דלעפנעמולב ַאנַאיד ןבענ
 -סױרַא זיא יז יצ .ָאטעג רעוועשרַאוװ ןֹופ טלעוו רעשירעלטסניק
 עטכַאמרַאפ ןיא יצ ,עפַאק ןיא יצ ,עדַארטסע רעד ףיוא ןטָארטעג
 -רָא ןשינָאפמיס ןשידיי ןטימ ןיטסילָאס סלַא רָאג יצ ,ןלַאקָאל
 -מוא-עיגַארט רעטעפשש יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,רעטסעק
 יז טָאה ,ךייטיונ ןַאירַאמ ןוא ןַאמלופ ןועמש ןטנעגיריד ענעמוקעג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 סעירַא ןעגניז קיטכערּפ ריא טימ םוירָאטידיױא סָאד ןסירעגטימ

 טָאה גלָאפרעד ןרענעלק ןייק טשינ .סערעּפָא ענעדיישרַאפ ןופ

 .רעדיל עשידיי ןעגניז סייב ךיוא טַאהעג יז

 םייב קיניױו ױזַא יד ייב ןביילברַאפ טעװו ךעלסעגרַאפמוא
 -סיוא ריא ןשטנעמ-ָאטעג רעװעשרַאװ ענעבילבעגרעביא ןבעל
 ליפ ױזַא ,ץרַאה ליפ ױזַא .י'ינתבזע המל ,ילא ,ילאי ןופ גנוריפ
 ,דיל ןרעלוּפָאּפ ןקיזָאד םנופ ןעמוקַאבסױרַא יז טָאה טּפַאשקנעב
 -ָאטעג יד ןופ רעצרעה ענרענייטש יד וליּפַא טרירעג טָאה יז זַא
 ױזַא ןעגנַאגרעד זיא םור ריא .םילודג-ייצילָאּפ ןוא ןרָאטינגיד
 ןיא טקישעגנײרַא ןבָאה םינילת עשישטייד יד ןעו זַא ,טייו
 סָאד ןעמענוצפיוא עיציזעפסקע-סליפ עסױרג ַא ןיירַא ָאטעג
 יד יו טקנֹופ ,טַאטשנעזיײא םירמ זיא ,ָאטעג ןיא ןדיי ןופ יטגעלי
 ןעגנואווצעג ,רעלטסניק-ָאטעג עשידיי עטסנעעזעגנַא עקירעביא
 רעד) . ..יילא ,ילאי דיל סָאד םליפ ןקיזָאד ןיא ןעגניז וצ ןרָאװעג
 טינ ,טכיל זעיצנעדנעט ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא זיא םליפ
 טימ ןַארָאטסער ַא טשרמולכ ;ןדיי וצ עיטַאפמיס ןייק ןפורוצסיורַא
 ןוא דיי ענעסעגעגנָא עקידנעײגסױרַא ,ןשיש עטריוורעס-ךייר
 ןוא ןשטנעמ ענעלָאוװעעג ,עטרעגנוהעגסיוא ןעייטש ןסיורד ןיא
 -עסערפעגנָא עכייר יד רעבָא ,טיורב לקיטש ַא םימחר ךיז ןטעב
 ןַארָאטסער םעד ןיא טָא ןוא ,ךיז ןופ ּפָא יז ןסױטש ןדיי ענ
 טָאה טַאטשנעזײא םירמ ןעוו ... {ירעגניז ַא יו .א ףיוא טערמ
 -עג םלוע רעצנַאג רעד טָאה ,יילא ,ילאי דיל סָאד ןעגנוזעגּפָא
 זיא ץלַא סָאד .יסיבי ןעיירש ןוא ןרידָאלּפַא שימרוטש טחמ
 ןבָאה עלַא ייב רעמינּפ יד ןוא ןטייז עלַא ןופ ןרָאװעג טמליפעג
 ןרעטלע ןַא ןופ םינפ ַא ףיוא ךיז טָאה רעמָאט .ןלַארטש טזומעג
 ןכױה ַא ןבעגעג טָאה רע רעדָא קורדסיוא-רעיורט ַא ןזיוַאב דיי
 זַא ,ּפעלק עכלעזַא טּפַאכעג ןשטייד-סליפ יד ןופ רע טָאה ,ץפיז
 םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טקירדעגסיוא ןיוש טָאה םינפ ןייז
 .טגנַאלרַאפ

 -לעוו ,ןטסיטרַא יד ףיוא טכַאמעג טָאה סָאד קורדנייא רעסָאוו
 רעווש טשינ זיא ,קערש-טיוט ןייא ןיא ןענַאטשעג ךיוא ןענייז עכ
 ,סָאד זיא םעלַא םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ .ןלעטשוצרָאּפ ךיז
 זיא םליפ ןקיזָאד םנופ רָאטַאמרָאפניא ןוא רעבעגטַאר רעד זַא
 עדָאר טַאגענער רעד ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ תענייא ןעוועג
 .(קעווַאלצָאלוו ןופ)

 ךרוד ןרָאוװעג טּפַאכעג לָאמנייא טשינ זיא טַאטשנעזייא םירמ

 ןוא ןריט ,ןליד ןשַאװ וצ ןעגנואווצעג יז טָאהימ ןוא ןשטייד יד

 ערעדנַא ןייק ןצונַאב טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה יברעד .רעטצנעפ

 ךיוא ןעמ טָאה סםעד טימ .שעוורעטנוא ענעגייא יד יװ ,ןכַאז

 רעקיזָאד רעד ןופ .רעטרע ענעשַאוועג יד ןענעקירטסיוא טזמעג

 ַא ןעמוקמיײהַא טַאטשנעזײא םירמ טגעלפ טעברַא רעקיצזנש
+= 

 -רעביא יד ןקיורמואַאב וצ טשינ ידכ ,ערעטנומ ַא ,עכעליירפ

 -לעז םעד ךָאנ יז ןיא טפָא ןרעטלע עטגרָאזרַאפ ,ענעקָארשעג

 ןעגניז ריא טימ ןוא סעיזערּפמיא ףיוא ןטָארטעגפיוא טנווָא ןקיב

 -עגסױרַא טפָא ךיוא זיא יז .סלועדָאטעג םעד ךיירפ טפַאשרַאפ

 -רָא-ָאטעג עמייהעג יד ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ יד ףיוא ןטָארט

 .סעיצַאזינַאג

 עשידיי ַא ָאטעג ןיא ןריפוצפיוא טנַאלּפעג טָאה ןעמ ןעוו

 ןופ) סקַאז .י רָאסעּפָארּפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ערעּפָא

 -רַאּפ-טפיוה יד ןעגניז טלָאזעג טַאטשנעזיײא םירמ טָאה ,(שזדָאל

 רָאסעּפָארּפ ןיא ןיטסילָאס סלַא ןטָארטעגפיױא ךיוא זיא יז .עיט
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 רע טאטע ט ןטשידיי

 ץרא ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיי קידנעגניז ,רָאכ סישיוזיפ .י

 טוג טליפשעג ךיוא טָאה טַאטשנעזײא םירמ .רעדיל-לארשי

 | .ָאנַאיּפ

 ןייא .ָאטעג רעוועשרַאו ןברוח רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 טימ ןעגנַאגעג זיא ץלַא .רערעדנַא רעד ךָאנ 'קעווַאי זיא סַאג

 -ןעזייא םירמ ףױא ייר יד ןעמוקעג זיאיס .יגנולדיזסיואי רעד

 ןפיוא טריפעגסױרַא יז טָאהימ ןעוו .החּפשמ ריא טימ טַאטש

 וצ יז ידכ ןעלטימ עלַא טדנעוועגנָא ןעמ טָאה ,יץַאלּפ גַאלשמואי

 דעוט רעשידרע-רעטנוא רעכעלדימרעדמוא רעד ןעוו .ןעוועטַאד

 סלַא יץַאלּפ-גַאלשמואי ןפיוא יטריטמַאי טָאה סָאװ ,ָאבונער םוחנ

 -ןעזייא םירמ זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ,רעטקָאד רעטשרמולכונ

 טָאה .החפשמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ץַאלּפ ןפיוא ךיז טניפעג טַאטש

 זיא רעדייל .טרָאד ןופ ןגירקוצסיורַא ייז ידכ ןָאטעג ץלַא רע

 ,גנוי סלַא ,טַאטשנעזיא םירמ ןעו .ןעגנולעג טשינ םיא סע

 ,ןרעטלע עריא טימ ןדיישעצ טלָאוועג ךיז טלָאװ ,לדיימ קידנעילב

 ַא ףױא) ןרעוו טעוװעטַארעגּפָא טנַאקעג ךָאנ ,ןייז ןָאק ,יז טלָאװ

 וצ ןזנובעגוצ קרַאטש ױזַא ןעוועג רעבָא ןיא יז .(טייצ עצרוק

 יד ןעו .ןבעל טלָאװעג טשינ יז טָאה ייז ןָא זַא ,ןרעטלע עריא

 ןוא ,טלייטעגרעדנַאנופ יץַאלּפ-גַאלשמואי ןפיוא ייז ןבָאה ןשטייד

 רָאטיזָאּפמָאק רעשידיי רעלופטסנידרַאפ רעד ,טַאטשנעזייא דוד

 -עג טפוטשעגניײירַא יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ זיא -- טנעגיריד ןוא

 טָאה עכלעוו ,םירמ טָאה ,ןָאגַאו-יש ןטלופרעביא ןַא ןיא ןרָאװ

 םגה .ייז וצ ןסירעג ךיז ,ָאגַאוו ןטיױוצ ַא ןיא ןירַא טפרַאדעג

 -בערט ןייק ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טרָאּפסנַארט רעצנַאג רעד

 ןענָאגַאוו עלַא ןופ לרוג רעד ןוא ןיירַא ןרעמַאק-זַאג יד ןיא עקניל

 ,טמיטּועַאב סיורָאפ ןופ ןוא רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןעוועג זיא

 טלָאװעג טשינ ךיוא ךיז ןטונימ עטצעל יד ןיא וליפַא םירמ טָאה

 דַאוו ןופ גנַאגניירַא עמַאס םייב ןיוש .עטסטנעָאנ עריא טימ ןדייש

 לױק עשישטייד ַא טָאה ,ןעוועג ןענייז ןרעטלע עריא ואוו ,ָאג

 ןבעל קידנגָאזװצ-ליפ ,קידנעילב ,גנוי ריא וצ טכַאמעג ףוס ַא

 רעוועשרַאוו ןופ לַאגיטכַאני רעד טָאה טייצ רָאי ןייא ןצנַאגניא
 רעקילדנעצ ןופ רעצרעה יד טיירפרעד ,טמערַאװרעד יאטעג
 טַאטשנעזײא ַאשירַאמ םירמ טָאה טייצ רָאי ןיא ןדיי רעטנזיוט
 טנָאזירָאה ןרעטצניפ ןפיוא ןרעטש רעקיטכיל ַא יװ ןטכיולעג
 עמַאס טייב ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא יז זיב ןרעױמ-ָאטעג יד ןיא
 ןופ לַאגיטכַאני רעד טָאה רָאי 19 ייב .ילבפיוא ריא ןופ בײהנָא
 -רַאפ -- טַאטשנעזיא ַאשירַאמ-םירח -- יָאטעג רעוועשרַאוו
 | ." ...דיל טצעל ריא טקיזנע

 -רַאװ רעד ןופ רעקינָארכ רעד ,רעקירָאטסיה רעטנַאקַאב רעד
 ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, ענייז ןיא ,םולבלעגניר לאונמע ,ָאטעג רעוועש

 :ףוס ןשיגַארט ריא שרעדנַא לסיבַא טרעדליש

 -כָאט יד ,ןירעגניז עטריטנעלַאט עקירעי-20 םיוק ,עגנוי ַאי

 ,לווש רעקצַאמָאלט רעד ןופ טנעגיריד ןטנַאקַאב םעד ןופ רעט

 טימ .המחלמ רעד תעשב ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא ,טַאטשנעזיײא
 טועפ יז טגעלפ שידיי ןוא שיערבעה ,שיליופ ןיא רעדיל עויא

 עיצקַארטַא טפיוה יד ןעוועג זיא יז .עשרַאװ ץנַאג ןרעבױצַאב
 יד .ןעגנומענרעטנוא שירעלטסניק-שירַארעטיל עטױרג יד ןופ
 -ופָאּפ יד ןעוועג זיא עשירַאמ עקידונח-ץרַאווש ,ענייש ,עגנוי
 -נרע ןַא זיא רַאוטרעּפער ריא .עשרַאוו ןיא טלַאטשעג עטסרעל

 .רעטכיד עשיערבעה ןוא עשיליופ ,ששידיי עטסעב יד ןופ רעטס
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 "מוא ןפיוא טּפַאכעג ןשטייד ריא ןבָאה (1941) טסוגיוא ןיא

 עלופטרעוו יד ןופ רעטער םעד ךרוד זיא יז ואוו ,ץַאלּפ-גַאלש

 -ןטױט םעד ןופ ןרָאוװעג טעוועטַארעגסיױרַא ,ןַאבמער ,ןטנעמעלע

 -עג ןבירטעג ןרעטלע עריא טימ ןעמַאזװצ זיא יז ןיהואוו ,ָאגַאוװ

 טָאה רעכלעוו ,ןַאמ-.ס.ס ַא טקרעמַאב טָאה ילגומשי םעד ,ןרָאװ
 ןיא ןבירטעגקירוצ פעלק עטסעפ טימ טַאטשנעזיײיא עילימַאפ יד

 ךָאנ ָאבמער טָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ .ןירַא ןָאגַאװ

 יד טימ ןעשירַאמ ןעוועטַאר וצ ןשטנעמ ענייז טקישעג לָאמַא

 ךָאנ ,טלמוטעצ קרַאטש וצ ןעוועג רעבָא זיא עשירַאמ .ןרעטלע

 זיא יז .קילג ןוואורפ וצ לָאמַא ךָאנ ,םפעלק ענעטלַאהרעד יד

 "עג טָאה יז תעשב ץַאלּפיגַאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד
 .".ס.ס יד דנַאטשרעדיװ ַא טלעטש

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 | ,68:73 .זז ,סנייא

 .ײװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , -- םולֿבלעגניר לאונמע
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 עביוט-עלייקו

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 2 ,בעג}

 .עיצילַאג ,יבישזג ןיא 1892 ןריובעג

 -לרעּפ ַא -- רעטומ .רחוס ַא -- רעטָאפ

 "ומ -- רעדירב .םידירי ףיוא ןירעלדנעה

 טימ ,1905 ןיא .הנותח רעד ךָאנ .,ןטנַאקיז

 ןוא ןירעגניז א ןרָאװעג ,רעססעד ףעזָאי

 -עטעירַאװ עשידיי ןיא טקילײטַאב ךיז

 טימ ןרָאפמורַא טגעלפ .ד ,ןעגנולעטשרָאפ

 ,עיסעצנָאק רעד בילוצ סעּפורט ענעגייא

 שידיי ףיוא טַאהעג טָאה ןַאמ ריא סָאװ

 . .רעטַאעט

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .גרעבמעל ןיא סיצַאנ יד
 ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,568 ,ז ,1931 קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 רוד:םייח ,לעירַא

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1881 רעבמעװָאנ 15 .בעג}

 ןיא 1881 רעבמעווָאנ 15 ןריובעג

 "עג ןוא רדח ןיא טנרעלעג .ןלױּפ ,שזדָאל

 .לוש סטַאטשנָאק ןופ ןסַאלק 3 טקידנע

 עג טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,םעד בילוצ
 ןרָאיטקַא עשידיי ואוו ,ןַארָאטסער ַא ןטלַאה

 טייהנגעלעג ַא טַאהעג רע טָאה ,ןסע ןגעלפ

 קידנבָאה ןוא .ייז טימ ןענעקַאב ֹוצ ךיז

 סוילוי םיא טמענ .ןצנַאט וצ ןטייקיעפ
 סלַא ,םירבח יירד ךָאנ טימ .,ןיירַא רעלדַא

 ,דלעפסייוו ןופ עּפורט רעד ןיא ,רעצנעט
 1899 ןיא ,רָאכ ןיא רעבירַא רע טמענ ,ןעגניז םיא טרעה רעלדַא ןעוו
 םיא טמענ 1904 ןיא ,ןגרעבדנַאז וצ רָאכ ןיא ןיײרַא לעירַא טערט
 ואוו ,עּפורט סייסבַאס ןיא ענליוו ןייק רעקוצ םולש רָאיטקַא רעד
 -רַאה ייב רע טליּפש --- 1910 .ןלָאר עניילק ןליּפש ןָא טבייה רע
 -ירעטַאקעי ןיא ןָאזשיפ ייב ,גושטנעמערק ןיא ַאקסװעינַאק-ּפמַאל

 וצ ןײרַא טערט רע ןעוו ,1916 זיב ,סעדָא ןיא ךָאנרעד ,װַאלסָאנ
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 דנַאב -םישודְס

 ןייק ןליּפש טרָאפ ,עזיורק .ס וצ רעביא רע טייֵג םיא ןופ .ןלעּפַאר
 רע ואוו ,סעדָא ןיא קירוצ רעדיוו ,עינעמור ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ט'מ ךָאנרעד ,ןַאמזעב רסיא ןוא ץיװגנָאי זעוב וצ טרישזַאגנָא טרעוו
 .שזדָאל ןייק ןעמוק ייז זיב ,וועשטידרעב ,וועיק ןיא ןענַאמזעב

 יו ןבילברַאפ ןיוש .א זיא ,טָאטש-םייה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ
 ןיא ןליּפש ןגעלפ עכלעוו ,סעפורט ענעדיישרַאפ ןיא דַילגטימ ַא

 רעייז ןוא לחר יורפ ןייז .סעּפורט-םירבח יד ןיא סרעדנוזַאב ,שזדָאל
 ןזיא .א .עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא ןבָאה יראה ןוז

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַאובעגמוא

 ןאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,96'95 .וז ,1931 ,קרָאי ויג ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,

 השמ ,שטיוװָאניּפרַאק

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 188... .בעג}

 ,קסױהַאל ןיא 188... ןרָאװעג ןריובעג

 -- רעטָאפ ,דנַאלסורי-סייו .בוג רעקסנימ

 רעבָא ,רוחב-הבישי ַא ןעוועג .בר רעקיטרָא |

 ,ןטניוו עיינ' יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא

 "ידיי רעד ןיא ןזָאלב ןעמונעג ןבָאה סָאװ

 -מורפ יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ,סַאג רעש

 :טעברַא ןופ ןבעל וצ ןסָאלשַאב ןוא טייק

 -יל ַא ,שזַאּפָארטעמ ַא ,רעצעז ַא ןרָאװעג

 -רעד ױזַא םיא טָאה סָאד ןוא ,ףַארגָאט

 ךָאנ זַא ,טלעוו-סגנוטייצ רעד וצ טרעטנענ :

 ןוא יירעקורד עשידיי א ענליוו ןיא טנפעעג רע טָאה 1905 ןיא

 רענליוו, גנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טרָאד

 מטעיזנעצער ןביירש ,'עלהשמ' ּפ'א ,טגעלפ רע ואוו ,!טַאלבגָאט

 קסנימ ןיא ןבעגעגסיורַא רֶע טָאה רעטעּפש .רעטַאעט ןשידִיי ןגעוו

 -טייל יד ןבירשעג ןבָאה לָאז רע רעכלעוו ןיא גנוטייצ עשידיי ַא

 .ןעלקיטרַא
 רעביא רוט סמכילע-םולש ןופ רעמענרעטנוא רעד ןייז ןכָאנ

 -ָאטַאזינַאגרָא רעד רעביא ךיז רע טיג ,עטיל ןוא דנַאלסור-סייוו

 רע זיא טיבעג םעד ףיוא .רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טעברַא רעשיר

 רָאטַארטסינימדַא ןוא רעריפנָא ,רָאטקעריד רעד ןעוועג גנַאל-ןרָאי

 ,ווָאקרוט טנומגיז .ַאקסנימַאק ַאדיא ,לחר רתסא טימ סעּפורט זופ

 רעבָא ,,לעזאזא' ןוא 'ןויטבמס' ,ַאקצָאטָאּפ ַאידיל ,גרעבמַאס קיזייא

 ,יקסווערָאמ םהרבא טניירפ ןקירָאי-גנַאל ןטימניא ןייז טימ סרעדנוזַאב

 ,וינעּפמעטס' ןַאמָאר סמכילע-םולש טריזיטַאמַארד ךיוא טָאה ,ק

 ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ

 -ַארבַא שריה רעביא טיג טייקיטעט עשירַארעטיל ס'.ק ןגעוו

 | :שטיוװָאמ

 זיא ,רָאטקעריד-רעטַאעט רענליוו רעד ,שטיווָאניֿפרַאק השמ;

 -רעטַאעט ןייז ןביױוהעגנָא טָאה רע רעדייא רוחב הבישי ַא ןעוועג

 ,קסױהַאל לטעטש ןיא בר ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .עדעירַאק

 ץרופ רעבָא טָאה שטיווָאניּפרַאק רעגנוי רעד .עינרעבוג רעקסנימ

 ןופ ףוס ןיא טיילעגנתי ןופ רעגײטש םעד טױל ,שושג רדג

 ,רעצעז ַא ןרָאוװעג ;טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בײהנָא ןוא ןקירָאפ

 רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא ןַא ,ףַארגָאטיל ַא ,שזַאּפָארטעמ ַא

 .ענליוו ןיא ןוא קסנימ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ -

 ןבעגעגסיױרַא טָאה שטיוָאניּפרַאק סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןיאי

 ַא ןזיועגסױרַא ,רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ַא יװ ,רע טָאה

 -ַארעגּפָא זיא סָאװ ,ָאוויי ןופ וװכרַא רענליוו ןיא .טומ ןשבכיה

 עכעלטע ןענופעגּפָא ךיז ןבָאה ,סיצַאנ יד ןופ ןוָאװעג טעוועט

 ג
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ןגעוו ןדער סָאװ ,רָאטַאנרעבוג ןופ ןוא טכירעג ןופ ןלָאקָאטָארּפ

 -ַאב ןיא רע עכלעוו רַאפ יסיאטח-עסערפי סעשטיווָאניּפרַאק

 .יןרָאװעג טפָארטש

 30 ןופ ןידיקסּפ ַאזַא ןופ גוצסיוא ןַא טגנערב שטיווָאמַארבַא)

 500 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא .ק ןכלעוו טיול ,1911 רעבמעטּפעס

 -סערַא יד זַא ,ןביירש רַאפ טסערַא ןכָאװ ייווצ רעדָא ףָארטש לבור

 ןגירק ,ןעגניז ,ןרעכיור טינ טסערַא ןיא ןרָאט (?עשיטילָאּפ עטריט

 ןופ ןגוצסיוא ךיוא טגנערב רע .טפול עשירפ ןעמעטָא ,רעכיב

 ןיא ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא רַאפ 'תורבע' ענייז ןגעוו ןלָאקָאטָארּפ

 -רעמַאב רעד טימ טקידנערַאפ ןוא ,1912 ןיא 'טָאלבנכָאװ' רעקסנימ

 ןיא ייס ,ןעגנוטייצ סשטיוָאניּפרַאק זַא ,ךיז טייטשרַאפ' זַא ,גנוק

 .ן'ןריטסיזקע טנָאקעג טינ ןיוש ןבָאה ,ענליוו ןיא ייס ןוא קסנימ

 סַאנָאי טלייצרעד ,רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקעגוצ זיא .ק ױזַא יזו

 ;ווָאקרוט

 עיצקַאער רעשירַאצ רעטקרַאטשרַאפ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא

 ענליוו ןיא ןבעגסױרַא טלָאוװעג שטיווָאניּפרַאק טָאה 1905 רָאי ןיא

 ןגעוו טימַאב ךיז רע טָאה קעװצ סעד וצ .גנוטייצ עשידיי ַא

 רענלױו רעד .יירעקורד עשידיי א ןענעפע וצ שינעביולרעד ַא

 קידנעעזרעד .ןשטיוָאניּפרַאק ךיז וצ ןפורעג טָאה רָאטַאנרעבוג

 עקידרעייפ עסיורג רָאּפ ַא טימ רוחב ןרַאד ,טנוי ַא ךיז רַאפ

 -וצ ןייק םיא וצ טַאהעג טשינ רָאטַאנרעבוג רעד טָאה ,טױא

 טועינ יירעקורד רעד ןיא ןשטיווָאניּפרַאק ייב טעװ ןעמ זַא ,יורט

 םיא טָאה רע .(רוטַארעטיל ענעטָאברַאפ) עלָאמַארק ןייק ןקורד

 ַא ןעוועג רעבָא זיא שטיווָאניּפרַאק .טגָאזעגּפָא שינעביולרעד יד

 -ער וצ טשינ םעד ןופ ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ןשקע רעסױרג

 ,רעבָאהטכַאמ עשיסור יד ןופ ייורטוצי ןעניױוװעג ֹוצ ידכ .ןרינגיז

 ַא ..,דרָאב ַא ךיז ץזָאלרַאפ וצ ןַאלפ ַא ןלַאפעגנייא םיא זיא

 ףיױא :ינעביולרעד יד ןעמוקַאב עקַאט רע טָאה דרָאב רעד קנַאד

 רענליוי ניא גנוטטייצ עשידיי עכעלגעט ַא ןוא יײרעקורד ַא

 ןוא רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד קידנעייז .יטַאלבגָאט

 ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ןגעוו סעיזנעצער קידנביירש

 -רעד ןבױהעגנָא ךיז רע טָאה ,(יעלהשמי םינָאדוועספ ןרעטנוא)

 -ןָא ןײלַא רע טָאה זיױוכעלסיב .רעטַאעט ןשידיי םוצ ןרעטנענ

 -ןירַא רע זיא םורַא ױזַא ןוא סעּפורט ןריזינַאגרָא וצ ןביוזעג

 טימ רָאטקעריד ַא יו ,טלעוו רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג

 ,דרָאב ַא

 סמכילע-םולש ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא שטיווָאניּפרַאק

 רעביא יינרוט םעד םיא רַאפ קידוריזינַאגרָא ,ָאירַאסערּפמיא

 -רע רעד ךיוא טָאה שטיװָאניֿפרַאק .עטיל ןוא דנַאלסור-סייוו

 -עג טליּפעעג ןיא סָאוו ,יוינעּפמעטסי ןייז טרינעצסניא רעטש

 .סעּפורט עששידיי ייר ַא ןופ ןרָאװ

 ךַאּפ ןייז ייב ןביילברַאפ ןעוועג טלָאו שטיווָאניּפרַאק ןעוו
 ץנַאג ןֿבָאה טנָאקעג רע טלָאװ ,ףַארגָאטיל רעדָא ,רעקורד סלַא
 ,טוג ַא החּפשמ רעכײרלָאצ ןייז ןרעכיזרַאפ ןוא הסנרּפ ןייש
 ,קיורמוא םעד וצ ןגױצעג אקוד רעבָא טָאה םיא בעל קיױר
 -ָאמע טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאד .ןבעל-רעטַאעט ןרעכיז-טשינ
 .טבעלעגסיוא סעד ןיא ךיז טָאה רע ןוא סעיצ

 ןטַארעטיל ןשידיי ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא שטיווָאניּפרַאק
 -עּפ רענליוו ןייז ןיא םגה ,ענליוו ןיא ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא
 טעמכ ,ןציטָאנ ןוא סעיזנעצער-רעטַאעט רעסיוא ,רע טָאה דָאיר
 רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאּפ ,ןבירשעג טשינרָאג
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 יו -- ןוא גנוטייצ ַא ןבעגעגסױרַא (דנַאלסור-סייו) קסנינ ןיא

 ןעלקיטרַא טייל טרָאד ןבירשעג -- טגָאועג טָאה ןעמ

 ,שטנעמ רעלַאסרעווינוא ןַא ןעוועג זיא שטיווָאניּפרַאק השמ

 -ַארגָאטיל ַא ,רעצעז ַא ,רעקורד ַא ,רעקיטירק ַא ,רעביירש ַא

 רָאטקעריד ַא ,רעלפוס ַא ,רעריפ-טפעשעג ַא ,רעלָאמ ַא ,טסיפ
 : סָאװ ,ךַאז ןייק ןעוועג טשינ זיאיס .רָאיטקַא ןַא -- וליפֲא ןוא
 רע טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא ,ןענעק טשינ לָאז שטיווָאניפרַאק
 ךרוד שטנעמ-רעטַאעט ַא ןעוועג זיא רע ןוא רעטַאעט טַאהעג ביל
 טעברַא ןַא רַאפ סָאװ םיא ייב ןעוועג קיטכיוו טשינ .ךרוד ןוא
 טָאה שטנעמ רעד .רעטַאעט םייב ןייז וצ רָאנ יבַא ,זיא סָאד
 -וקעגניהַא רעטשרע רעד זיא רע .רעטַאעט ןיא טניווועג שממ
 ביל קידנעטש טָאה רע .קעװַא םיא ןופ רעטצעל רעד ןוא ןעמ
 -ירעד ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי ןופ הביבס רעד ןיא ןייז וצ טַאהעג
 טעּפע ױזַא זיא רע ןעװ זַא ,רעדנואוו ןייק טשינ ךָאד זיא רעב
 ןעוועג רעדניק יד ןוא זיוה ענעגייא סָאד םיא זיא ,ןעמוקעגמייהַא
 ןוא ןַאמ רעטוג ַא ןעוועג רע זיא ,טגָאז ןעמ יו ,םגה .ךעלדמערפ
 .רעטָאפ רערַאבליפ ַא

 ןטיוא ןטייקיינ ענעדיישרַאּפ טַאהעג ביל טָאה שטיווָאניּפרַאק
 ןייז ןעוועג זיא סָאד .םירישכמ-זוה עשירטקעלע ןופ טיבעג
 -רַאפ יד ןעוועג ןענייז בוטש ןיא םיא ייב .טײקכַאװש עסיורג
 -ייר ,רישעג ךיק ,סרעריזַאר ,סרעדניצ עשירטקעלע עטסנדייש
 ןכַאז עלַא יד .ףצנוקי עשירטקעלע עלַא טימ ןטַארַאּפַא-סגנוקינ
 סָאװ ,טסעג יד ןזייוו ,האנה רעטסערג רעד טימ ,רע טגעלפ
 ןופ קורדנייא סעד טכַאמעג טָאה זה ןייז .ןכוזַאב םיא ןגעלפ
 -ַאב טנָאקעג טשינ ןפוא םושב טָאה ןעמ .הינסכא רעסױרג ַא
 -םיוא ןעלטימ ליפזַא שטיוואניפרַאק טמענ ןענַאװ ןופ ןפיירג
 .זױה ױּפָאי ןַא ןוא החפשמ עסיורג ַאזַא ןטלַאהוצ

 ןעמ טגעלפ ,רעטַאעט רענליוו ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ
 -ַאב (ַאיסוא ףלָאוװ סעקפלעוו ןיא ןציז ןפערט ןקידנעטש םיא
 ןעקפלעוו ייב .., .סַאג רעשישטייד רעד ףיוא ןַארָאטסער ןטמיר
 טימ טלגנירעגמורַא ןפערט קידנעטש ןשטיווָאניּפרַאק ןעמ טועלפ
 ןציז טגעלפ רע .רעלטסניק ןוא ןשטנעמ-סגנוטייצ ,סרעביירש
 -ביילג ןציו ,תוישעמ ענעדיישרַאפ ןלייצרעד ,טימ רעד ןיא
 ,רעטכעלעג ןופ ןכייק ייז ןופ ןגעלפ עקימורַא יד ןוא ,ךעלטרעוו

 יו ,םינפ טרענייטשרַאפ ַא טימ ןסעזעג זיא ןיילַא שטיווָאניּפרַאק !
 ןגערפ ךיז טגעלפ ןעמ .ןבעגעג טשינ לכײמש ןייקיןא דימת

 ּפָא רע טציז טכַאנ עצנַאג ַא זַא ,שטיווָאניּפרַאק טפָאלש ןעוו

 רע ןעוו ןייז גונעג טגעלפ ןשטיווָאניּפרַאק רַאפ ?ןעקפלעוו יב

 ..למירד ַא טּפַאכעג ,לשיט ַא ייב לוטש ַא ףיוא קידנציז ,טָאה

 ןוא טקעלקעג םיא רַאפ ןיוש ןבָאה יךעלמירדי עכלעזַא רָאּפ ַא

 ."ףָאלש םעד םיא ןטיברַאפ

 רע .עניב רעד ףיוא ןליּפש טוואורּפעג לָאמנייא ךיוא טָאה .ק
 לָאר רעד ןיא טוג רעייז ןעוועג זיא רע זַא ,ןטלַאה .טגעלפ ןיילַא

 -נַא .טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,'קוביד' סיקסד ֹנַא ןיא ,,חלושמ' ןופ

 !וָאקרוט סַאנָאי ןינע םעד רעבָא טרעדליש שרעד
 שטיווָאניּפרַאק סָאוו ,סָאד ןעוועג רעבָא זיא עטסגרע סָאדי

 ווי :םיא וצ ןעמ טיירש .רעטַאעט ןליפש טלָאוועג ןײלַא טָאה
 ךָאנ וצרעד ןוא םינּפ טלַאק ַאזַא טימ רעטַאעט ןליּפש ןעמ ןָאק

 ךָאנ ןעמ טעוװ ,לדרעב סָאד ּפָארַא שטָאכ טמענ ?לדרעב ַא טימ -

 -- שטיווָאניּפרַאק טרעפטנע -- ...רָאגי .ףדער םעד ןגעוו ןענָאק

 טליוו ,לדרעב ןימ ןיא ךָאד טגי י רעניימ טנעלַאט רעצנַאג רעד

 .י?טנעלַאט ןיימ ןדײינסּפָא לָאז ךיא ריא

 טי
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 דנַאב םישודהק

 ץיק ענליוו ןופ טרָאפ עפורט יד זַא ,לַאפוצ ַא ךיז טכַאמ
 יד ןעוועג לָאמעלַא זיא סָאװ ,יקסנַא ןופ יקובידי ןטימ ענדָארג
 טלָאזעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד .עסעיפ-עסַאק עטסקרַאטש

 ןעמוקַאב טָאה ,ַאדנַאל לאומש .יחלושמי ןופ לָאר יד ןליפש
 .ןטערטפיוא טנָאקעג טשינ ןפוא ןיאב ןוא ןפמערק-ךיוב עקרַאטש
 -רָאפ יד ןפורוצּפָא יו הרירב ערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע
 -סיוא ןעוועג זיא ירעטַאעט-טָאטשי עסיורג סָאד תויה .גנולעטש
 יד ייב גנולפייוצרַאפ יד זיא ,ץַאלּפ ןטצעל ןזיב טפיוקרַאפ
 -רַאק וצ טמוק טנעמָאמ םעד ןיא .רעשל ןיא ןעוועג ןרָאיטקַא
 ,עפורט רעד ןופ רעריפ-סטפעשעג ןעוועג זיא סָאו ,שטיווָאניפ
 רימ טיג !רָאג ?גנולעטסרָאפ ַא ןפורּפָאי :טלַאק ץנַאג טגָאז ןוא
 .ילדרעב ןיימ טינ ךָאד טרעטס לָאר רעד וצ .יחלושמי ןופ לָאר יד
 ירעסַאוװ יו ,רָאגי .לָאר יד ןעק רע יצ טגערפעג םיא טָאה ןעמ
 -סַאק סעד ןָאטעגנָא םיא טָאה ןעמ .שטיווָאניּפרַאק רעפטנע --
 ךָאד טעז רע :םיא ןופ ןלָאװקעג טושפ ןוא 'חלושמי ןופ סויט
 טסעינ וליפַא ךיז ףרַאד רע .יחלושמי רענעריובעג ַא יו סױא
 -רַאק ןוא גנולעטשרָאפ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ...ןרימירג
 רעד ךיז ןבָאה גנילצולּפ .ןדער וצ ןבױהעגנָא טָאה שטיווָאניּפ

 טזעינ טדער !רעכעה !רעכעה !רעכעהי לָאז ןיא ןפורסיוא טרעה
 רעטַאעט ןיא רעטכעלעג ַא ןָארבעגסױא זיאיס .יזיימ יד וצ
 ויא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ זיא יקובידי רעד .עניב רעד ףיוא ןוא
 יחלושמי רעד ,שטיווָאניּפרַאק ןעוו לָאמ סעדעי ...עידעמָאק ַא
 .לַאז ןיא רעטכעלעג ַא ןכָארבעגסיױא זיא ,ןדער וצ ןבױהעגנָא טָאה
 םיוק טָאהימ .טכַאלעג ךיוא ןבָאה עניב רעד ףױא ןרָאיטקַא יד
 ןענייז ןרָאיטקַא יד ןעוו .גנולעטשרָאפ יד טקידנעעג תורצ טימ
 יד ױבָארגַאבי ייז טָאה רע זַא ,ןשטיווָאניּפרַאק ןלַאּפַאב רעטעפשש
 ךַאל ַא ןעד ךיא בָאה ,רָאגי :טרעפטנעעג רע טָאה ,גנולעטשרָאפ
 | יי . .י?ןָאטעג

 -ַאק סשטיווָאניּפרַאק טקידנעעג ךיז טָאה ,ךיז טכַאד ,םעד טימ
 -רַאפ טשינ רעבָא רע טָאה רעטַאעט סָאד .רָאיטקַא סלַא ערעיר
 -עג רעדָא ָאירַאסערּפמיא ,רָאטקעריד ןעוועג זיא רע .טזָאל
 ."רעריפ-סטפעש

 די טטאלק- חי טטלסה

{ 

 ַא ןיזינַאגרָא זדנוא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןטלַאהרַאפ םיא רע ליװ

 םגה .לַאזטָאטש ןופ ןינב ןסיורג סניא רעטַאעט-סקלָאפ רעלוּפָאּפ

 ןלַארעמַאק רעזדנוא טימ יינרוט ַא וצ טיירגעג ךיז ןבָאה רימ

 .רַאק רַאפ ןרילוטיּפַאק טחװמעג רעבָא רימ ןבָאה ,רַאוטרעפער

 רע טָאה עבט ַאזַא ,ףיורעד ןייגנייא ןוא ןַאלּפ סעשטיווָאניּפ

 -ַאב סעפע רע טָאה :קרַאמסיב-רעטַאעט רענליו רעד .טַאהעג

 -נגעקטנַא םיא ךיז לָאז סָאװ ,חכ רעד ןעוועג טשינ זיא ,ןסָאלש

 -רעביא ,ןגייצרעביא ןלעוו טשינ םיא טלָאז ריא לפיו .ןלעטש

 ריא ןעוו ןוא ןרעהסיוא קיור ךייא רע טגעלפ ,ןקרױװַאב ,ןרַָאּפש

 -רַאפ קיטולבטלַאק רע טגעלפ ,קידנדער ןרָאוועג דימ ןיוש טנעז

 ךיא יװ ,סע טסייה ,סע טביילב ,טוג זיאי :עיסוקסיד יד ןקידנע

 .יענליוו ןיא ןָא טבייה ריא ,טגָאזעג בָאה +

 -עגטימ בָאה ךיא ואוו ,ענליוו ןייק ןרָאפעג עקַאט ןענייז רימ
 -עט-רעטַאעט ןיימ ןיא ןענָאזעס עטסכייר יד ןופ םענייא טכַאמ
 ."טייקיט

 גנודניברַאפ עלַארטַאעט ןייא ךָאנ טנכייצרַאפ ווָאקרוט טנומגיז
 ;,ק טימ/

 (עגיר ןיאנ ןטרַאװ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאוװ ,טייצ יד;
 -ימענרעטנוא רעד טצונעגסיוא טָאה ,עזיוו רעשיווטיל רעד ףיוא
 רעביא יינרוט ַא רימ טימ טכַאמעג ןֹוא שטיווָאניּפרַאק השמ רעש
 ןעגנוטיירגוצ יד .עדיל ןוא ענליוו ןשיווצ ךעלטעטש עניילק יד
 ױסיועג ןופ יירשעג סָאדי עסעיפ רעקינַאזרעפייווצ רעד וצ
 -סױרַא עקיזָאד יד ייב ... .טריצילּפמָאק ןעועג טשינ ןענַייז
 ,עקכלמ ןוז רעגנוי ןייז ןפלָאהעגוצ ןשטיווָאניּפרַאק טָאה ןטירט
 -סינימדַא-רעטַאעט ןופ ןגעוו סנעטַאט ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ
 ."עיצַארט

 ןכירטש ןוא ןדָאזיּפע עקינייא רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז
 :,ק ןופ

 בָאהיכ יװ םעדכָאנ .שזדָאל ןיא ,1921 ןיא ןעוועג זיא סָאד; |

 ןעווס טליּפשעג ,עּפורט רעלענָאיסעּפָארּפ-ימעס ַא טימ טריפעגנָא

 לָאר רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןוא ,יהלילד ןוא ןושמשי סעגנַאל

 גנילצולפ ךיז טָאה שטיווָאניּפרַאק .ירעטיפי לָאר רעד ןופ

 :סעומש ַאזַא טריפרַאּפ ןוא בוטש ןיא רימ ייב ןזיווַאב

 ?ריא טרָאפ עשז ןעוו זיא--

 .ךיא גערפ -- ?ןיהואוו --

 רעטַאעט-'סַאלַאּפ' עשידיי עיינ סָאד ענליוו ןיא ךיז טנפע'ס ןעוו
 טימ ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ עּפורט יד ןטעברַאפ ןיהַא טרעוו
 טביירש רעכלעוו ,ווָאקרוט טנומגיז םעדייא ןוא ַאדיא רעטכָאט ריא
 | :םעד ןגעוו

 ,קיטרַאפ זדנוא ייב ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,יַארָאני טָאטשנָאי
 -עג שטיױוָאניּפרַאק השמ ָאירַאסערּפמיא רענליוו רעזדנוא טָאה
 רע טָאה -- סָאד .עסעיפ רעשידיי ַא טימ ןבײהוצנָא ןטָאר
 -ַאעט םעיינ ַא ןענעפע וצ ףיוא רעסעב ךיז טסַאפ -- ןטלַאהעג
 .םיא טימ קימיטשנייא ןעוועג ןענייז רימ .ענליוו ןיא לָאז רעט
 -וטשנייא ןוא ןכוז וצ ףױא טעּפש וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיאיס
 -וצנָא טכער יו רעמ ןעוועג זיא .עסעיפ עקידנכערּפשנַא ןַא ןריד
 סָאװ .רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ עסעיּפ רעשיסַאלק ַא טימ ןבייה
 ."? ןגרַאקי םנופ רעקיסַאּפ ןייז טנָאקעג טָאה

 טביירש .ק טימ גנודניברַאפ רעלַארטַאעט רעטייווצ ַא ןגעוו ןוא
 :וָאקרוט טנומגיז

 ןדנוא טָאהיס יו עשרַאוװ ןייק ןעמוק וצ ץזיווַאב טשינ בָאהיכ א

 ָאירַאסערּפמיא רענליוו רעד ,טניירפ רעטלַא רעזדנוא טכוזַאב

 ןַא ןעועג ךעלטניױועג זיא ןעמוק ןיז .שטיווָאניּפרַאק השמ

 טלַאה גרעבמַאס :הוה ךכו .גנומענרעטנוא רעיײינ ַא ןופ גָאזנָא

 ,רעטַאעט רענליוו ןיילק ַא ןיא ןליּפשטסַאג ענייז ןקידנערַאפ םייב
= 
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 ןייק זדנוא וצ -- רעביא רע טגָאז -- ןיהואוו טסייה סָאװ --

 .ענליוו

 ךיא גערפ -- ?ענליוו ןייק ןרָאפ סעפע ךיא לָאז סָאװ וצ --

 .טניוטסרעד

 ןָא ךימ טקוק ןוא רע טרעפטנע -- סָאװ וצ טס'ייה סָאװ --
 .יהלילד ןוא ןושמשי ןליפש -- עטַאוועמת ןוא קיור יזזַא

 ןופ קעווַא ןיוש ךָאד ןיב ךיא ,ןייא טינרָאג רימ טלַאפ סע --

 .ךיִא רעפטנע -- עיצקַאדער ןיא טעברַא ןוא רעטַאעט

 יי רעבָא ,רימ רע טרעפטנע -- שירַאנ טשינ ךיז טכַאמ =

 ןיוש ךָאד ןגנעה ענליוו ןיא -- ןָאט ןקיור ןבלעז ןיא ץלַא רעט

 ,ךימ טגלָאפ .יהלילד ןוא ןושמּועי ןליפשש טמוק ריא זַא ,ןשיפַא

 .ענליוו ןייק ןַאב ַא פָא טייג םורַא העש ַא ןיא ,טמוקי

 ןוא ,ןעגנַאהעג טינ ךַאנ ןענייז ןשיּפַא ןייק זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ױו ןפוא רעד ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןרָאפעג טשינ ןיב ךיא
 םיא וצ ןליפש ןרָאפ וצ רעליּפשיױש ןרישזַאגנַא טגעלפ רע ױזַא

 -רַאפ וצ ןעוועג זיא רענייז םעטסיס רערעדנַא ןַא .רעטַאעט ןיא

 טנעמשזַאגנַא ןגעוו ןסעומש ךיוה רעד ןיא ןוא ךעלטנפע ןריפ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאטיססעל

 ןַא רעדָא רעקימָאק ַא רעדָא טסילָאר-רעטָאפ ןסיוועג ַא טימ

 טָאהעג טשינ ?לכ טָאה רע ןכלעוו ,רוַאשז ןרעדנַא ןַא ןופ רָאיטקַא

 ןיא ןָאט קידנעטש סע טגעלפ רע רעבָא ,ןישזַאגנַא וצ העדב

 טלָאװעג ָאי טָאה רע ןכלעוו ,רָאיטקַא םעד ןופ טרַאוונגעק רעד

 םיא עשרַאוװ ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס זיא רע ןכלעוו בילוצ רעדָא

 רע טָאה גטנערוקנַאק ןטימ ןויכב ןזער ךרוד רָאנ ,ןרישזַאגנַא

 ןיא ןביילג םעד טכַאוושעגּפָא טַאדידנַאק ןקיטכיר םייב לייוורעד

 זַא ,טריפרעד אליממ ןוא ןרעוו וצ טרישזַאגנַא ןטכיזסיוא ענייז

 .עגנורעדָאינ ערענעלק ןלעטש לָאז רע

 גנויצַאב עטסנרע ןַא טַאהעג קפס םוש ןָא טָאה שטיווָאניּפרַאק

 ששיניצ טַאהעג ביל טָאה רע רעבָא ,ןרָאיטקַא וצ ןוא רעטַאעט םוצ

 עניב רעד ףיוא ןייגוצפיורַא ,ליּפע וצי זַא ,ןקירדוצסיוא ךיז

 טגעלפ רע ןוא ,יהּפצוח רַאנ ,טנעלַאט ןייק ןבָאה טשינ ןעמ ףרַאד

 ןיילַא ךיא טלָאװ ,הפצוח רעמ בָאה ךיא ןעווי ןקידנערַאפ
 | .יטליּפשעג

 ,רעבעלק-ךןשיפַא יד וצ יורטוצמוא ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע

 טקעדטנַא סענייא ַאזַא ןופ רעלעק ַא ןיא לָאמַא טָאה רע לייו

 -יטכיל יד ןעזעג טינ לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ןשיפַא ןופ גרעב עצנַאג

 טימ טגעלפ רע זַא ,טריפעגנייא רע טָאה רעבירעד ןוא ,ןייש עק

 ןײגמורַא ךָאנרעד ןוא ןשיפא יד ןרירעמונ טנַאה רענעגייא רעד

 סע יצ ןלעטשטסעפ' ןוא טָאטש רעד רעביא ןרָאפמורַא רעדָא

 ,"ןרעוװ טבעלקעגסיוא טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןעיּפַא ןלעפ

 טימ טדניירפַאב טנָאנ סרעדנוזַאב ןעוועג זיא שטיווָאניּפרַאק

 ךיז ןגעלפ ייז .יקסווערָאמ םהרבא רעליּפשיוש םעד ,'ריע ןב' ןייז

 םהרבא בר -- םענעי רע רָאנ ,ןעמענ -עילימַאפ ןייק ייב ןפור טשינ

 ,השמ בר -- םיא רענעי ןוא

 סעשטיווָאניּפרַאק רעטנוא טליּפשעג טָאה יקסווערָאמ םהרבא;

 -עג רע טָאה ,ןעוועג טלָאמעד זיא גהנמ רעד יו ןוא ,עיצקעריד

 ןעגנוגנידַאב עכעלניױועג יד .יסיפענעבי ַא ןעמוקַאב טפרַאד

 ןוא רָאטקעריד רעד טלָאצעג טָאה תואצוה עלַא זַא ,ןייז ןגעלפ

 ןשעיווצ ךיילג ףיוא ךיילג ןרעוו טלייטעצ טגעלפ הסנכה עצנַאג יד

 ךיז טָאה רעבָא יקסווערָאמ .טנַאיציפענעב םעד ןוא רָאטקעריד

 רָאנ ןגירק לָאז ,רע יו ירַאטסי ַאזַא זַא ,טקידײלַאב טליפעג

 ןופ תונעט עלַא .טנעצָארּפ 90 עצנַאג טגנַאלרַאפ טָאה רע .50

 סיכסמ טשינ ןעגנוגנידַאב עכלעזַא וצ ןָאק רע זַא ,ןשטיווָאניּפרַאק

 וצ ןעוועג םיכסמ ךעלדנע רע טָאה ,ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ,ןיז

 יּפרַאק ןוא לופ ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד .גנידַאב סיקסווערָאמ

 עצנַאג סָאד טכַארבעגנירַא גנולעטשרָאּפ רעד ךָאנ טָאה שטיווָאנ

 טרעהרעד ךיז טָאה ןלייצ ןטימניא רעבָא ,ןיקסווערָאמ וצ טלעג

 סע רעוו עגַארפ סיקסווערָאמ ףיוא .למוט רעסיורג ַא ןסיורד ןופ

 סָאד זַא ,טרעפטנעעג קױר שטױָאניּפרַאק טָאה ,ױזַא טלמוט

 ,ןלָאצַאב ייז לָאז ןעמ זַא ,ןליוו עכלעוו ,רעקיזומ יד ױזַא ןעלמוט

 ןגעמ יקסווערָאמ יו רָאיטקַא ַאזַא רַאפ זַא ,ייז וצ טהנעט רע םגה

 יקסווערָאמ טָאה -- טינ ליוו ךיא ,ןייני .טסיזמוא ןליּפש לָאמַא ייז

 רעייא זיאיס ,םהרבא בר .אלימי .יייז טלָאצַאב -- ןעירשעצ ךיז

 ןעמונעגּפָארַא טָאה שטיוָאניּפרַאק ןוא ,יטסייה ריא זַא ,טלעג

 -רעביא ךיז טָאה ענעצס עכעלנע ַאזַא .רעקיזמ יד רַאפ עמוס ַא

 ערעדנַא יד טימ ,ןרָאיטקַא יד טימ ,רעטעברַא-עניב יד טימ טרזח

 ץלָאטש יקסווערָאמ טָאה לָאמ םעדעי .רעטַאעט םייב עטלעטשעגנָא

 -טווערָאמ רַאפ ןטעברַא ןלָאז יז זַא ,טשינ ליוו ךיאי ןפורעגסיוא

 טָאה ששטיווָאניּפרַאק ןוא ,ןלָאצַאב ןסייהעג ייז ןוא ,יטסיזמוא ןיק

 זיב ,טלעג סיקסווערָאמ ןופ לסיב ַא ןעמונעגּפָארַא לָאמ סעדעי
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 רע סָאו ,הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ 10 רשפא ןבילבעג זיא סע

 ,ןטלַאהעג ץלַא טָאה רעכלעוו ,ןיקסווערָאמ ןבעגעגקעווַא טָאה
 ןופ טנעצָארּפ 90 ןגָארקעג טָאה רע לייו ,ןענואוועג טָאה רע זַא
 ,יץנוקי רעד ףױא טּפַאכעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,הסנכה רעד
 תמאב זַא ,טריפרעד ןוא טרינעצסניא טָאה שטיווָאניּפרַאק סָאװ

 ."הסנכה רעד ןופ טנעצָארּפ 10 רָאנ 50 טָאטשנַא ןגָארקעג רע טָאה

 :עיסרעוו ערעדנַא ןַא יקסווערָאמ רעביא טיג עטכישעג רעד ןגעוו

 ,ןטָאדקענַא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סיפענעב םעד טָא ןגעוו

 ךיא ומכ .טנכערעגּפָא רימ טימ ךיז טָאה שטיווָאניפרַאק יױזַא יו

 .עמַאנניא רעד ןופ טנעצָארפ 90 ...טרעדָאפעג ןבָאה לָאז

 ןעמוקַאב טנַאה רעד ףיוא בָאה ךיא ןוא ףעוועג םיכסמי זיא רע

 -עניב ןוא ןטנַאקיזמ יד לייו ,טנווָא רעדנַא רעדעי יװ רעקינייװ

 טנווָא םענעי קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טשרמולכ ךיא בָאה רעטעברַא

 רעד ףציוו ץלַא ןענייז סָאד .טלַאהעג ןטלּפָאד ַא ןלָאצוצסיוא

 רעד תויה זַא ,ןדלָאמעג רימ טָאה שטיווָאניּפרַאק זַא ,זיא תמא

 רעד ןייז טעוװ קיטנוז ןוא ,תבש ףיױא טריסנָאנַא זיא סיפענעב

 רעד ןופ לייט ַא ןסײרּפָארַא ןָאק סָאד ןוא ,לקַאטקעּפס-דיײשּפָא

 -ָארּפ 50 ןעמוקַאב וצ רָאפ רימ רע טגייל ,עמאננייא רעקידתבש

 טָאה ןזָאלעגסױא .יירָאבסי ןרעסערג ןופ סיפענעב ןרַאפ טנעצ

 ."טפיוקרַאפסיוא ןעוועג ןענייז ןטנווָא עדייב זַא ,ךיז

 ,וָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד רעטַאעט םייב תואצמה ס'.ק ןגעוו

 ןעמוקעג זיא ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ עּפורט יד ןעוו ,1920 ןיא זַא

 זיא סָאװ ,טָאטש רעד ןיא עגַאל יד ןוא ,ענליוו ןייק דנַאלסור ןופ

 ַא רעייז ןעוועג זיא ,עטיל ןופ טָאטשיטּפױה יד ןעוועג טלָאמעד

 ןטכַאלש ןעמוקעגרָאפ ןענייז טָאטש רעד רעטניה לייוו ,עטנַאּפשעג

 עכלעוו ,יקסוָאגילעשז לַארענעג ןופ ײמרַא רעשילוּפ רעד טימ

 ,גַאלשרָאפ ןטימ ןעמוקעג .ק זיא ,טָאטש יד ןעמענרַאפ טלָאװעג טָאה

 ףיוא ןוא ,רעטַאעט-טָאטש ןיא ןליּפש ןביײהנָא לָאז עּפורט יד זַא

 רַאפ קיסַאּפ טשינ זיא טייצ עקיורמוא ַאזַא זַא גנוקרעמַאב רעד

 זיא סָאד) רָאג' :טרעפטנעעג רע טָאה .,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 -ַאק לחר רתסא ןעז ןעמוק ןלעװ ןדיי .(לטרעוו טבילַאב ןייז ןעוועג

 טָאטשנַא 'ס' ַא טימ שטיװָאניּפרַאק טָאה טדערעג) ןליּפס יקסנימ

 ןליּפס טעוו סע זַא ,טרפב רעטַאעט סידיי ךָאנ ןיוס ןקנעב יז .('ש' ַא

 -רָאפ עטשרע יז .ןדערוצ טוָאלעג ךיז טָאה עּפורט יד .'לחר רתסא

 -עג טינ ןעמ טָאה רעטייו רֶעבָא ,קיור רעבירַא ןענעז ןעגנולעטש

 יד .סַאג ןיא ןײגוצסױרַא הנכס ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,ןליּפש טנָאק

 גנולעטשרָאפ רעד וצ רעבָא ,'ַארָאג' טריסנָאנַא טַאהעג טָאה עּפורט

 ןעוועג עלַא רעבָא ןענייז טשַארעביא יװ .ןעמוקעג טשינ ןיוש זיא

 .-עגּפָא גנוטייצ רעשיסור רעקיטרָא רעד ןיא זיא סנגרָאמוצ ןעוו

 ,"ַארָאנ' ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו עיזנעצער ַא ןרָאװעג טקורד

 סָאװ .ק טגערפעג טָאה'מ ןעוו .ןעמוקעגרָאפ טשינ ללכ זיא עכלעוו

 בָאה סָאד' :טרעפטנעעג קיטולבטלַאק ץנַאג רע טָאה ,טײדַאב סָאד

 ןעזסױרָאפ טנָאקעג טײנ ךָאד בָאה ךיא .קיטירק יד ןבירסעג ךיא

 עגַארפ רעזדנוא ףיוא .'גנולעטסרָאפ יד ןפורּפָא ןוומ טעװ ןעמ וַא

 -עטשרָאפ יד טעז ןעמ רעדייא קיטירק ַא ןביירש ןעמ ןָאק ױזַא יו

 יקסנימַאק יד טינ ןעק ךיא ,סָאװ ...רָאג' :טרעפטנעעג רע טָאה ,גנול

 לָאז קיטירק יד זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא ?ןטסיטרַא ערעדנַא יד ןוא
 יז ךָאד ךיא בָאה ,גנוטייצ רעד ןופ רעמֹונ ןקיטנייה ןיא ןיײרַא ךָאנ

 זיא גנולעטסרָאפ יד ,ייא .גנולעטסרָאפ רעד רַאפ ןביירסנָא טזומעג
 .דלוס רעזדנוא בילוצ טינ ךָאד סע זיא .ןעמוקעגרָאפ טינ

 רעביא טיג סע יװ ,ךעלקיטש ןוא תואצמה ערעדנַא ךָאנ טָא ןוא

 -י ;וָאקרוט סַאנָאי
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 דנַאב םישודבל

 -ליוו' ןופ רָאטקעריד ןעוועג גנַאלנרָאי זיא שטיווָאניּפרַאק;

 -ַאגנַא עשרַאוו ןייק ןעמוק טפָא טגעלפ ןוא ירעטַאעט ןשידיי רענ

 טָאה רע סָאו ,עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא ןַא .ןרָאיטקַא ןחישזי

 ןבעגעגכָאנ רע טָאה ,רעטַאעט ןיא ךיז וצ ןרישזַאגנַא טלָאועג

 יװ ,ּפָארַא טנעצָארּפ ַא ,ףירַא טנעצָארּפ ַא .ןעגנוגנידַאב עלַא

 ןיא) .לָאר ןייק םיא יב טליּפשעג טשינ טָאה ,טגָאזעג טָאה רע

 -ָארפ ףיוא ןליפשש בוריס ןרָאיטקַא יד ןגעלפ עטיל ןיא ןוא ןקיופ

 -רַאק ןזיוועגנָא לָאמַא טָאה ןעמ ןעוו (עסַאק-ָאטורב ןופ רעטנעצ

 ָאט ,ןבַאגסױא טנעצָארּפ 110 ןיוש ךָאד טָאה רע זַא ,ןשטיווָאניּפ

 טלַאק ץנַאג רע טָאה ,ןריטסיזקע טעשזדוב ַאזַא ייב רע ןָאק יװ

 י :טרעפטנעעג

 -עג ַא ןיא טנעצָארּפ ןעצ ןליּפס לָאר ַא רַאפ סָאװ ..רָאג --

 ןעמ ןָאק ,טנעצָארּפ טרעדנה ףױא ןקעלק ןָאק סע זַא ;טפעס

 .טו טנעצַארּפ ןעצ ךָאנ ייב ןטלַאהסיוא

 ןענַאו ןופ רעבָא -- ןעוועג םיכסמ םיא ןעמ טָאה -- טוג --

 ?ןבָאגסיױא יד וצ ןגיילוצ טזומ ריא זַא ןבעל ַא ןכַאמ ריא טעוו

 טעוו סע סָאװ ,סָאד ןקעלק טעוו רימ רַאפ ?סָאװ זיא ,ונ --

 ..טנעצַארּפ ןעצ יד ןסיווצ ןביילב

 רעטַאעט ןיא ךיז וצ טרישזַאגנַא לָאמַא טָאה שטיווָאניּפרַאק

 -עגּפָא םיא טימ טָאה רע .ןעימַאק ףסוי רָאיטקַא ןטנַאקַאב םעד

 -ָאה ןוא רעטנעצָארּפ המכו המכ םיא ןופ טמוקַאב רע זַא ,טכַאמ

 -רַאק םיא טָאה ,ןלָאצסױא טלעג םוצ ןעמוקעג זיאיס ןעוו .לעט

 טלָאצַאב טָאה רע סָאו ,לעטָאה ןרַאפ טכערעגּפָארַא שטיווָאניּפ

 -עגסיוא ןוא טגערעגפיוא קרַאטש ךיז טָאה ןעימַאק .םיא רַאפ

 זַא ,טכַאמעגּפָא שוריפב ךָאד ןבָאה רימ ,ןלזג רעטלַאקי :םפור

 םיא טרעפטנע -- ָאי ,וני .ףלעטָאה ןוא טנעצָארּפ 12 םוקַאב ךיא

 טועינ םיא ייב טיג םינּפ סָאד ןוא טלַאק ץנַאג שטיווָאניּפרַאק

 טמוקַאב ריא זַא ,טכַאמעגּפָא שוריפב ןבָאה רימ -- רעטיצ ןייק

 -ָאה יד רַאפ רימ עשז טלָאצַאב ָאט י..ןלעטָאה ןָא טנעצָארפ 2

 -עג רעטייױו טדער -- ?ןלעטָאה רַאפי .ןעימַאק טיירש -- ףלעט

 ךיא זַא ,טגָאזעג שוריפב ךָאד בָאה ךיא -- שטיווָאניּפרַאק ןסַאל

 -עגּפָא ךייא טימ טלַאוויכ ןעוו .ןןלעטָאה ןָא טנעצָארּפ 12 ךייא ביג

 טנעצָארּפ 12 :טגָאזעג ךָאד ךיא טלָאו ,ןלעטָאה ביג ךיא זַא ,טכַאמ

 ןעו ןופ -- טקוקעגנָא קיטולבטלַאק יז שטיווָאניּפרַאק טָאה --
 ,ןָא טגָאזעג ריד בָאה ךיא ?עקשטיווטיל ַא ןרָאוװעג סע וטזיב ןָא
 לעטָאה ןרַאפ עקַאט טָאה רע ןוא ,ייא ,טא טינ ,סיסור ףיוא זעב

 | . "...טלָאצַאב טשינ

 טריזירעטקַארַאכ "13 עקצַאמַאלט , ךוב ןייז ןיא שטיװָאלַאגעס .ז

 :זַא םיא

 .םַאזגנַאל רעיײז ןא ןטלַאהעגנייא רעייז טדערעג טָאה רע;

 ,טרָאװ ַא סױרַא טדער רע רעדייא זַא ,טגָאְזעג םיא ףיוא טָאה ןעמ

 זַא ,דרָאב רעצרַאווש ןייז יא טיײצ העש ַא רעירפ סע רע טלַאה

 ַאזַא ןעגנַאגעגוצ זיא ,רָאיטקַא ןַא ןרישזַאגנַא ןעמוקעג זיא רע

 . :סעומשש

 יד טגירק סָאװ רעעעדי ןליפס רימ ייב טעעעוו ריא --

 | | ר . .ישטעפ

 רָאיטקַא רעד טגערפ -- ?ןליפש לע ךיא טסייה סָאװ --

 | .טרעדנואוורַאפ

 !ףוס ַא ןוא ןליפס טעעעוו ריא --

 ?טסייה סָאװ --

 ןסיפַא ןיוס ןגנעה ןסָאג רעקָאטסילַאיב ףיוא זַא ,טסייה סע ---י

 .ןעמָאנ רעיא טימ

 : ?ןסיוו ןיימ ןָא --

 גוצ רעד ..ליּפס טפרַאד ריא ,ןסיו טינ טפרַאד ריא --

 .ןיינ בלַאה ןָא ךיז טביה גנולעטסרָאפ יד .יירד בלַאה ּפַא טייג

 .טליפסעג עקַאט ןוא ןרָאפעג עקַאט זיא רָאיטקַא רעד ןוא

 .ענליוו ןיא החפשמ ןייז טַאהעג טָאה שטיווָאניפרַאק השמ

 ענייז ןופ .רָאי ַא לָאמ ירד רעדָא יױוצ ןעמוק רע טגעלפ םיהַא

 ,רעדניק טימ בוטש עלופ ַא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה ןכוזַאב עצרוק

 ?פיוו טסואוועג טשינ טָאה !עטיווָאניפרַאק השמ .רעדניק ךס ַא

 -עג זיא רע ןעוו ,לָאמנייא .ןסייה ייז יו ןוא טָאה רע רעדניק

 עקירעיױרט יד טגָאזעגנָא ביױו סָאד םיא טָאה ,םײה ַא ןעמוק

 ..קנַארק זיא עלעסָאי זַא ,הרושב

 -רעביא ןַא טגערפעג שטיווָאניפרַאק טָאה -- ?טסייה סָאװ --

 ."?ךיוא עלעסָאי ַא ןבָאה רימ ..טינ יטסרַאפ ךיא -- רעטשַאר

 טייקיטעט ס',ק ןצַאשוצּפָא קיטכיר ןעוועג טינ רעבָא טלָאװ'ס

 ײ.ןלעטָאה טימ

 לסיב ַא ןיא גייווצרעבליז ןמלז רעביא טיג דָאזיּפע ןבלעז םעד

 :עיסרעוו רערעדנַא ןַא

 ןופ גרעבסָארג הנח עסירטקַא רעד טימ סע טָאה טריסַאּפ

 ,ענליוו ןיא ןליפש ןכָאו ייוצ עטשרע יד ךָאנ .יוּפ-סערגנָאק

 -ציּפש ענייז ןופ טנורג ןפיוא רָאנ רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טײטַאב ןוא

 רָאטַאזינַאגרָא רעקיטכיט ַא ןעוועג רע זיא ,תמאב .תואצמה ןוא ךעל

 ערעדנַא ןיא ךיוא רעבָא ,ענליוו ןיא בור יּפ לע ,טימַאב ךיז ןוא

 -ּפה לכל רעדָא סעּפורט עשידיי ןטלַאהוצנָא ךעלטעטש ןוא טעטש

 -עטניא ןא יװ ,ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ ענלצנייא ןענדרָאוצנײיא תוח
 "יש ןרעסעב םעד ייס טגוצרָאפַאב רע טָאה ,שטנעמ רעטנעגיל וצ ןבעגעג םיא ,לעטָאה ןופ ןובשח םעד קידנעמוקַאב ,יז טָאה
 בילוצ ,רעבָא קידנעייז ,רַאוטרעּפער ןרעסעב םעד ייס ןוא רעליּפש ןוא) ןלירב יד ןָאטעגנָא טָאה רע .קָאצַאב םיא לָאז רע זַא ק
 וצ ןייז םיכסמ ןעגנואוצעג טפָא ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע יד יד טגעלפ רע לייו .אדבוע עצנַאג ַא םיא יב ןעוועג זיא סָאד
 .ןסימָארּפמָאק ןעוו טלָאמעד טשרע ןָאטנײרַא ייז ןוא רעדנוזַאב ןטלַאה רענרעה

 :זַא ,ווָאקרוט סַאנָאי ןָא סזייוו יױזַא ןובעח םעד טקוקַאב ,(ןלירב יד ףיוא ןקוק ןפרַאד טגעלפ רע

 -עג טָאה רע .םַאזטעברַא רעיײז ןעוועג זיא שטיווָאניּפרַאק, :טלַאק ץנַאג טגָאזעג ,עסירטקַא רעד וצ םיא קידנבעגקירוצ ןוא
 ,רעפלעהסיורַא ענייז ,רעטַאעט םייב זיא רעגײטש רעד יװ ,טַאה רנוייז זיא עכלעוו ,גרעבסָארג הנח .ירעייט טינ ריד ןענעכער ייזי
 סָאװ טגָאזעג ןוא טּפַאכעג דלַאב ךיז טָאה ,עלופטנעמַארעּפמעט ַא
 ןרַאּפ ךָאד טלָאצ ריא .רעיט טינ רימ ןענכער יז ,ריא טניימ
 טדנעוועגּפָא שטיווָאניּפרַאק ךיז טָאה -- ...רָאג ...ךיאי .ײ!לעטָאה
 (עוריפב ךָאד בָאה ךיא ?לעטָאה ןייד רַאפ ןלָאצ ךיא םוק וו --
 טָאה --- ַאי ,וני .ײלעטָאה ןָא טנעצָארּפ ליפיוזַא טכַאמעגּפָא ריד טימ
 טימ ,לעטָאה ןוא -- רענעט עכיוה יד ףיוא ןעמונעג טשרע הנח

 !עזעילױּפ ַא ךָאד טזיב וד ,הנח ,ריד טימ ךיז טוט סָאװי .יולעטָאה
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 ןילַא ץלַא ןוא טזָאלרַאפ טשינ םענייק ףיוא ךיז טָאה רע רעבָא

 םוצ שיפַא םעד טלעטשעגסיוא ןיילַא יירעקורד ןיא :טקידיילרעד

 יו ,ןשיפַא עלעניגירַא ןוא עלופקַאמּשעג עכלעזַא ןוא) ןקורדי

 וצ ןזיוַאב טשינ רענייק טָאה ,טכַאמעג טָאה שטיווָאניּפרַאק
 ,ןעגנוטייצ יד ןופ סעיצקַאדער יד ןיא ןעגנַאגעג ןיילַא ,(ןכַאמ
 רעדייא ,טכַאנייב ןוא ,קַאמשעג ןייז טיול ןסנַאנַא יד טלעטשעגסיוא
 -קַאדער עלַא ןיא ןפָאלעגנײרַא רע זיא ,ןעקפלעוו וצ ןיירַא זיא רע

 טא

2008 



 דנַאב םישודק

 יד ןפרָאװעגסױרַא טשינ טָאה ןעמ יצ ןרילָארטנָאקוצכָאנ סעיצ

 ןקיטירק יד יצ ןוא ,ןבירשעגנָא טָאה ץילַא רע עכלעוו ציטָאנ

 .קַאמשעג ןייז טיול ןענייז רעטַאעט ןייז ןיא עסעיפ רעד ןגעוו

 ירעטַאעט-סקלָאפי רענלױו עסיורג סָאד טגעלפ ןטלעז רעײז

 זיא שטיווָאניּפרַאק .רעכוזַאב עטלָאצַאב טימ טקַאפעגרעביא ןייז

 רעכוזַאב-רעטַאעט לטרעפ-יירד ַא ףבדנ רעטסערג רעד ןעוועג

 ערעיז טימ סרעבײרש עלַא .רעױשוצ עטסיזמוא ןעוועג ןענייז

 ןבָאה ,רעדירב עטוג םתס ןוא ןעניזוק ,םרעטעפ ,סעמומ ,תוחּפשמ

 ואוו ,רעטַאעט סעשטיווַאניפרַאק ןיא טירטניײירַא ןעיירפ ַא טַאהעג

 ןרָאיטקַא עטסריטנעלַאט ,עטסעב יד טליפשעג ,בגא ,ןבָאה סע

 ּפָארַא-גרַאב ןייג םיא ייב ןביוהעגנָא ןבָאה ןטפעשעג יד ןעוו
 ןריפ וצ טיײקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ ןױש טָאװ רע ןוא
 סלַא ןטעברַאפ םיא ךיא בָאה ,רעטַאעט ַא קידנעטשטסבלעז
 א דלעפנעמולב ַאנַאיד רַאּפ ןריזינַאגרָא וצ רעריפ-טפעשעג
 טעטש ייד ַא .ץניווָארּפ רענליוו רעד רעביא יינרוט-ץילב ַא רימ
 רעבָא ןענייז רימ ןעוו .גננדרָא רעטסעב רעד ןיא ךרוד ןענייז
 םעד ןבָאה רימ ואוו ,לטעטש ןפרָאװרַאּפ ַא ןיא ןעמוקעגניירַא
 ייּפַא ערעזדנוא טקרעמַאב טשינ ןוא ןליּפש טלָאזעג גָאט ןקיבלעז

 :ןעטיווָאניּפרַאק טגערפעג ךיא בָאה ,גנולעטשרָאפ רעד ןגעוו ןש
 ץנַאג רע טרעפטנע .י?ןייז טנייה טעװ סָאװ ,שטיווָאניּפרַאק ,וני

 זַא ,ליּפש ןלעו רימ טסייה סָאװי .ױליּפס ןרימי :קיטולבטלַאק

 ,ןסיוו םלוע רעד טעװ ןענַאװ ןופ ?שיּפַא ןייא ןייק ָאטשינ זיאיס
 טרעפטנע םעד ףױא ,י?גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא זיא טנייה זַא
 רימ ןלעוװ ,יינרוט-ץילב ַא ךָאד זיאיס !רָאגי :שטיווָאניּפרַאק

 השמ .יױליפס ןלעוו רימ ןוא ןסיפַא יד ןבעלקסיױרַא לענס-ץילב

 טקריועג טוג טײקיטולבטלַאק ןיז טימ טָאה שטיווָאניפרַאק

 -עגפיוא קרַאטש ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,ןשטנעמ ַא ףױא

 -ַאבמוא ןייז ףיוא קידנקוק ,ןכַאלעצ טזמעג ךיז ןעמ טָאה ,טגער

 טימ ןוא טַאהעג ביל רעייז םיא טָאה ןעמ .םינּפ טלַאק ,ךעלגעוו

 ."םיא טימ טכַארברַאפ ןגינגרַאפ

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוָאמַארבַא שריה ריע-ןב ןייז

 יצָאה סמכילע םולש ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןעועג זיא רע;

 רעדנירג ענעדיישרַאּפ טימ (יױרעטש עדנעשזדנָאלב ידי ןיא) ךַאמ

 טָאטש ַא ןיא ואוו בוא ןוא .סעפורט עשירַארעטיל ערעסעב ןופ

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןרָאי ערעוװע יד ןיא ,ןליופ ןיא

 -ַאעט רעשידיי ַא ,טנענַאמרעּפ טעמכ ,ןריטסיזקע טנָאקעג טָאה

 רע .ןשטיווָאניּפרַאק קנַאד ַא סָאמ רעשביה ַא ןיא סע זיא ,רעט

 קידנעייז ןיוש .רָאיטקַא ןייק וליפא לָאמנייק ןעוועג טינ ןיײלַא זיא

 סָאװ ,טסיטרַא ןַא ןטיברַאפ לָאמנייא רע טָאה ,רעמענרעטנוא ןַא

 חלושמ סםעד שטיווָאניּפרַאק טָאה טליפשעג .ןרָאוװעג קנַארק זיא

 ןיא טדערעג לָאמ עלַא טָאה רע .ןלַאפעגכרוד ןוא יקובידי ןיא

 ןוא ,קימימ ןָא ,עיצַאלודָאמ ןָא -- וויטַאטיזטטער ַא -- ןָאט ןייא

 סינפ ןייז .טירטסױרַא ןקילָאמנייא ןייז תעב ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 טָאה ,רעיריסַא ןשילביב ַא ןופ לדרעב ץרַאוש ךעּפ ןיז טימ

 ןיא .טייקיטליגכיילג וליפא ,טייקיור טקירדעגסיא ךעלרעסיוא

 וצ ןליו רעד טזירבעג םיא ןיא קיניױועניא טָאה ןתמא רעד

 -נעלַאט יד ,סעפורט-לבמַאסנַא עטסעב יד ענליוו ןייק ןעגנערב

 -טערעּפָא וליפַא ןייז טגעמעג ןבָאה סע ;טסיטרַא עטסטריט

 םעד טַאהעג ןבָאה ייז רָאנ בױא ,א .א סניטערבוס ,ןטסיטרַא

 .טנעלַאט ןופ קנופ ןכעלטעג

2009 

 עניילק טימ ,טרעױדעג טָאה טייקיטעט עלַארטַאעט ןייז

 טָאה טייצ רעד רַאפ .(1919-1939) רָאי 20 ךרעב ,ןסייררעביא

 -נעצ ןוא רעקילדנעצ ענליוו ץיק טכַארבעגּפָארַא שטיווָאניּפרַאק

 ,טלעוו-רעטַאעט רעד ןופ ןרעטש עתמא עקַאט ,יסרַאטסי רעקילד

 -ַאב לוֲאּפ ,גרעבמַאס .א ,יקסנימַאק לחר-רתסא ןוּפ קידנבײהנָא

 ןופ ןעלבמַאסנַא עקידנצנעלג יד זיב ַאקבָאטָאּפ ,(יבצ-ןב) ווָאטַאר

 טינ ןבָאה ןשטיווָאניפרַאק רַאפ .א .א 'לעזַאזַאי ,יװיטבמסי

 עטוג ןרישזַאגנַא סייב ןטייקירעווװע עלעירעטַאמ ןייק טריטסיזקע

 ,ןעגנַאלרַאפ עלעירעטַאמ ערעייז ןבעגעגכָאנ טָאה רע .ןטסיטרַא

 ,טייז רעטרעקרַאפ רעד ןופ יריבגי ַא ןעוועג רע זיא ןיילַא םגה

 סנרפמ זיא רע יױזַא יװ ןפיײרגַאב טנָאקעג טינ טָאה רענייק ןוא

 טָאה ענליוו ןיא רעטַאעט רעד ןעוו החּפשמ עסױרג ץנַאג ןיז

 טָאה רע ןטיציפעד ...ופ הסנכה עסיורג יז טַאהעג טפָא רעיד

 עטוג דָארג ןזיועגסיױרַא ,בגא ,ןבָאה סָאװ ,רעדניק סקעז טַאהעג

 .ןטייקיעפ עשילַאקיזמ ןוא עשיטסיטרַא

 ןעמ .סעדנעגעל ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ןשטיווָאניּפרַאק ןגעוו
 וצ ױגָאזי ענייז ,טייקיטולבטלַאק ןייז ןבירטעגרעביא טפָא טָאה
 -רעטַאעט רעד ייב .טלדנַאהרַאפ טָאה רע עכלעוו טימ ,ןטסיטרַא
 טַאהעג שטיוָאניּפרַאק טָאה םענרַאפ ןטיירב ַאזַא ןופ טעברַא
 .עעילַארָאמ ייס ןוא עלעירעטַאמ ייס ,ןטייקירעוװע עכעלדנעמוא
 ,טלַאהעג רעייז -- ןטסיטרַא יד :טנָאמעג םיא ייב ןבָאה עלַא
 -יוֵל ערעייז --- ועניירַאּפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ,רעטעברַא-עניב יד
 רַאפ םיא וצ תומוערת טַאהעג טָאה טפַאשלעזעג-רעטַאעט יד ,ןענ
 טינ רַאפ רעדָצ טײקשיטַאבעלַאב יעטנוזעג' ןייק ןריפ טינ
 ,רעטעברָא טניב יד .סעּפורט עקיסַאּפ ןייק לָאמ עלַא ןרישזַאגנַא
 ,ןקיירטש טימ טָארדעג ןטלעז טינ רָאג ןבָאה ,ןרָאטַארָאקעד יד
 גזמ סעשטיווָאניּפרַאק השמ קנַאד ַא רעבָא ,סהשועו רמוא טימ
 -רַאפטסבלעז .ןגָארטכרוד טנָאקעג סע רע טָאה טייקיור ןוא בוט
 ןיא .ןףוס ןטוג} ידנע יפעה' ַא טימ לָאמ עלַא טינ ךעלדנעטש
 ןריסַאּפ טינ לָאז סע סָאװ זַא ,טקנעדעג שטיווָאניּפרַאק טָאה ךַאז
 ןטייקירעוװש ןוא תורצ עכעלנעזרעפ עלַא יד ןופ קילבנָא ןיא
 עטיליד סילשורי ןדייל טינ ןופרעז רעטַאעט רעשידיי רעד רָאט
 רעד טימ טגרָאזַאב ןייז ןומ טעטש עשהנכש ערעדנַא ךיוא ןוא
 .טסנוק רעשינעצס

 .עטנעמ רעקיור ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא שטיווָאניּפרַאק
 ךיז ןלָאז רעטַאעט ןיא זַא ןעוועג דיפקמ קרַאטש טינ טָאה רע
 -מוא ףיױא טכער ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןגירקניירַא טגנ
 -ַאעט רעד טגעלפ ,געט עקידעכָאו יד ןיא ,טפָא ןטעליב עטטיז
 ןלָאצ טינ ןגעלפ סָאװ ,םרעיושוצ ןופ רָאנ ןײטשַאב םלוע-רעט
 טטברַאעג שטיווָאניּפרַאק טָאה רעפַאטט סורַא .ןטעליב רַאפ
 יד ןבירשעג ןיײלַא טָאה רע .תעל-תעמ ןיא העש 24 טינ רעיש
 רעטקַארַאכ םעז ןגָארטעג ןטלעז טינ ןבָאה סָאװ ,ןעגודלעמ
 ןיא ןײגנײרַא ןײלַא רע טגעלפ טכַאנייב טעּפש .עיזנעצער ַא ןופ
 -תוטייצ ע(שידיי יד טקורדעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,ןעיירעקורד יד
 ןײרַא ןענייז ,תועדומ ,ןציטָאנ ,ןעגנודלעמ עלַא יד יצ ןעזכָאנ ,ןעג
 -עפער ףיוא ןייזייב -- גָאטייב .גנוטייצ רעקידנגרָאמ רעד ןיא
 -קער םעד ןטיירגוצ ,סעיצַארָאקעד ףיוא ןבעג גנוטכַא ,סעיציט
 יד ךָאנ .גנולעטשרָאפ ַא רַאפ ךיז טרעדָאפ סָאװ ,ץלַא ןוא ,טיזיוו
 ןיא ןטסיטרַא יד טימ ןייג טפרַאדעג ןעמ טָאה ןעגנולעטשרָאּפ
 ."ןעקפלעוו וצ ןַארָאטסער

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
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 םיטודדצ

 -ערעטניא יד ןופ ענייא ןעועג זיא שטיווָאניּפרַאק השמי
 ןטלַאטשעג עטסכיירנברַאּפ ןוא עטסששיטסירעטקַארַאכ ,עטסטנַאס
 יד טלעטשעג רימ ךיא בָאה לָאמנייא טשינ .רעטַאעט ןשידיי ןיא
 טלָאװעג דיי רעשיטַאבעלַאב רעקיזָאד רעד טָאה סָאװ עגַארפ
 יד ?רעטַאעט ןיא ןייג וצ ןבירטעג םיא טָאה סָאװ ?רעטַאעט ןופ
 בָאה ךיא ןעוו ןרָאוװעג טרעפטנערַאפ לענש רעבָא זיא עגַארפ
 עזנידיי יד ןופ םענייא ןייק ןגעוו .טנעקַאב רעטנענ םיא טימ ךיז

 ליפוזַא ןעגנַאגעגמורַא טשינ ,ךיז טכַאד ,ןענייז ןשטנעמ-רעטַאעט
 ןגעו יו סעדנעגעל ליפזַא טבעוועג טשינ ךיז ןוא ןטָאדקענַא
 יעקזעיימי ןפור םיא טגעלפ ןעמ יװ רעדָא ,שטיווָאניּפרַאק השמ
 ַא ,הרות-לעב ַא ,םכח ַא דיי ַא ןעוועג זיא סָאד .שטיווָאניּפרַאק
 -נייא םעד טכַאמעג רע טָאה ךעלרעסיוא םגה ,רעלציוו רעסיורג
 ןייז סָאװ ,ץלַא רעבָא ןזיי םענעּפָאלשרַאּפ ,ןטלַאק ַא ןופ קורד

 םיא ןגעו טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ,טגָאזעג טָאה טייקכעלרעסיוא
 סעּפע טָאה רע ןעוו .טרעקרַאפ דָארג ןעוועג זיא ,טכַארטעג
 יצ ,טסנרע סע טניימ רע יצ טסואוועג טשינ ןעמ טָאה ,טגָאזעג
 ןעמ טָאה ,םינפ ןיז ןפ קורדסױא םנופ לייו ,ּפָא טקחח רע
 ןענעייל טנָאקעג טשינרָאג

 ךעלגנעל א טימ ,רערעגָאמ ַא רעייז ,דיי רעקיסקואוו-לטימ ַא
 ןעמ) גדרעב ץרַאוװע ַא טימ טקידנערַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,םינפ
 רָאּפ ַא ןוא (ילדרעב סָאדי ןפורעג ךױא ןשטיוָאניּפרַאק טָאה
 ןפרָאוועגנָא ריד ףױא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עצרַאווש-ליוק עסיורג
 טפרַאדעג טשינ ןעמ טָאה ןשטיווָאניּפרַאק רַאפ רעבָא .ארוח ַא
 ןטוג ַא טימ ,לָאג ַא ןָא ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד ןבָאה ארומ
 םענייק ,ןָאטעג טשינ סטכעלש ןייק םענייק טָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ
 טָאה ,לַאפ ַאזַא ןעוועג לָאמַא זיאיס בוא ןוא ,טקידיײלַאב טשינ
 טוט רע זַא ,ובשחו ןיד ןייק ןבעגעגּפָא טשינ ןופרעד ךיז רע
 ,טנכערַאב טשינ ןָאטעג רע טָאה ןכַאז ךס ַא .ייוו טימרעד ןצעמע
 .טוג טלדנַאה רע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג רע זיא לָאמעלַא רעבָא
 .מגערעגפיוא טשינ ךיז לָאמניײק ,ןסאלעג טדערעג דימה טָאװ רע
 ףיוא .טכיוועגכיילג ןופ ןריפוצסױרַא םיא ןעוועג רעווש זיא סע
 ןיז בילוצ עקַאט ןוא ,לכיימש ַא ןזיווַאב ןטלעז ךיז טָאה םינּפ ןייז
 -מיס) 'חלושעמי ןפורעג ךיוא םיא ןעמ טָאה ,םינּפ ךעלגעווַאבמוא
 .וויאיא ױלזג רעטלַאקי ,(יקובידי ןופ טלַאטשעג שילָאב

 ןיע ןיק -- ןוא ױרפ ַא טַאהעג טָאה שטיווָאניּפרַאק השמ
 ,ךיז טכַאד .ןגָאז וצ רעווש ,לפיוו .רעדניק ךס ַא רעייז -- ערה
 .טַאהעג טָאה רע רעדניק לפיוו טסואוועג טשינ טָאה ןײלַא רע זַא
 -עגמייהַא זיא רע ןעוו זַא ,ץיוו ַא עקַאט םיא ןגעוו ןעמ טלייצרעד
 ,בוטע ןיא ןפיטשמורַא ךעלרעדניק יד ןעזעג ןוא סַאג ןופ ןעמוק
 א רעדניק ערעטלע יד ןופ סנייא ךיז וצ ןפורעגוצ רע טָאה
 ױזַא -- טָאה רע .ײ"?סניימ ךיוא ,סָאד זיא סנעמעוו ןוא, :טגערּפעג
 יד טקנעדעג טשינ -- ןובשח ןייז ףיוא טלציוועג ךיז ןעמ טָאה
 זיא דניק סעכלעוו טסואוועג טשינ ןוא רעדניק יד ןופ ןעמענ
 ךס ַא רעיײז טזמעג טָאה שטיווָאניפרַאק ןרעדנַא סנופ רעטלע
 גונעג ,רעצנַאג רעד רַאפ הנויח ףױא ןענידרַאפ וצ ידכ ןטעברַא
 לָאמָא ףןטייצ ענעדיישרַאפ טַאהעג טָאה רע .החפשמ ,רעסיורג
 ןעוו .דרעפ ןרעטנוא -- לָאמַא ןוא דרעפ ןפיוא ןסעזעג רע זיא
 ןבױהעגנָא ייז ןבָאה ,ןסקַאוועגרעטנוא ןענייז רעדניק ערעטלע יד
 .ײןפלָאהעגסױרַא ךס ַא עקַאט םיא ןוא ןטעברַא וצ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסווערָאמ םהרבא ריע-ןב ןייז ןוא
 .חקיּפ ַא ,ןדמל ַא דיי ַא ןעוועג זיא שטיווָאניּפרַאק השמ,

 ןענייז ענליוו ןיא רעטַאעט שידיי רָאי 20 עקידרעטייו {עניימו
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 דנ ַא בר

 ןפיט ןוא טייקטקישעג ,עיגרענע ,ןעמָאנ ןייז טימ ןדנוברַאפ גנע

 ןופ ןעמיוז ךיז זיא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ץלַא וצ דובכה תארי

 טנידעג טָאה רע ןכלעוו ,טיבעג ןפיוא טייקכעלרע ןוא טסנרע

 טַאהעג טָאה רע זַא ,ןרעוו טנַאטַאב זומ ייברעד .תוחוכ עלַא טימ

 ןעמָאנ ןייז ןרעה טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,םיאנוש ענעסיברַאפ

 ,םעד רַאפ תוירחא רעלופ טימ .שינעצירק-ןייצ ןוא תוללק ןָא

 יד זַא ןקרעמַאב וצ רימ ךיא ביולרעד ,טגָאזעג טרעוו ָאד סָאװ

 טינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ טמַאטש ןשטיווָאניּפרַאק וצ האנש

 סָאװ טכוזעג עיסעּפָארּפ רעד ןופ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןגָארטרַאפ

 טגרָאזעג טינ ןוא ,ןבעג וצ סָאוו קידנבָאה טשינ ,ןעמענ וצ רעמ

 -ַאבמוא ,טייקנסיררַאפ יד טָא .גנולקיווטנַא וא סקואוו רעייז ןגעוו

 טימ ןגלָאפרַאפ ןוא ןסַאה רע טגעלפ ,טייקיריג ,הואג עטקיטכער

 ןפַאשַאב םיא טָאה סָאוװ ,טייקיטולבטלַאק רעקירעהעגנָא םיא רעד

 .ןלזג ןטלַאקי ַא ןופ עיצַאטוּפער יד

 רעקילדנעצרָאי יױוצ יד רַאפ גנורַאפרעד ןיימ ןופ ןָאק ךיא

 רעטסקידנליפנייפ רעד ןעוועג זיא שטיווָאניּפרַאק זַא ,ןרעכיזרַאפ

 טייהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא ןכלעוו ,שטנעמ רעטסרעביוז ןוא

 ןיא ףױא טינ ןוא ,ןדנעטשמוא ענעדיישרַאפ ןיא ןוואורּפוצסיוא

 וצ גנויצַאב ןוא יורטוצ ןיימ ןיא טשױטנַא זיא סע ןעוו ךיז עגר

 ַאזַא זיא רע זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג ...םיא

 ךיא בָאה רעטעּפש רעבָא ,רימ וצ גוצַאב ןיא לעיצעּפס יקידצי

 -ןייפ ןוא טיקטסנרע רעקיבלעז רעד טימ זַא ,טגייצרעביא ךימ

 ןיפ רעיטשרָאפ ערעדנַא עלַא וצ ןגױצַאב ךיז רע טָאה טייק

 ןגױטפיוא ערעייז טול טצַאשעגּפָא טָאה רע עכלעוו ,ךַאפ רעזדנוא

 -רוט טנומגיז וצ ןגרעבמַאס וצ ,ןרענטוק וצ :ןטייקידוועעזנַא ןוא

 טָאה ,טײל-רעטַאעט עשידיי יד ןופ ערעדנַא ךס ַא וצ ןוא ןווָאק

 ,סיוועג ןיימ טיול ,םיא טכַאמ עכלעוו ,גנויצַאב יד טַאהעג רע

 .ײּפַאטע םענעי ןופ רָאטַארטסינימדַא ןטסלופטסנידרַאפ ןרַאפ

 ןעוועג ןענייז רעדניק עקינייא ןוא יורפ ןייז ,שטיװָאניּפרַאק השמ

 ,שטנעמ ןייק ןעוועג טשינ ענליוו ןיא זיא'ס םגה ןוא ,ָאטעג רענליוו ןיא

 ןעװעטַאר טנָאקעג טשינ ךאד רע טָאה ,ןענעק טשינ םיא לָאז סָאװ

 יד ךרוד ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענייז סָאװ ,ןבעל סיורפ ןייז ןוא ןייז

 ,סיצַאנ

 ןוא רעטַאעט טימ ןדנוברַאפ ריפ ךיז ןבָאה רעדניק ערעייז ןופ

 -יּפשיוש עשידיי ַא ,(עלהרובד) ַארָאד ,רעטכָאט עטסטלע יד :עסערּפ

 בייל רָאיטקַא ןגנוי רענליוו ןטימ טַאהעג הנותח טָאה עכלעוו .ןירעל
 ךיוא .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עדייב ןענייז ,רענייוו

 יַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ,ןירעליּפשיוש ַא ַא ,עלהכלמ

 ץיװָארָאה עלחר רעטכָאט סנעמעוו) ןירעליּפשיוש ַא ,ַאטיר .סיצ

 ריא טימ טעװעטַארעג ךיז טָאה ,(רעטַאעט שידיי ןיוש ךיוא טליּפש

 רעד .עקירעמַא ןייק ,רעליּפשיוש .וועג ַא ,ץיװָארָאה ןאמראנ ,ןַאמ
 טעברַא רע ואוו ,לארשי תנידמ ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה ,ךלמ ,ןוז

 -קעס-עיצקַאדער זיא ןוא 'סעיינ עטצעל' גנוטייצ רעשידיי רעד ןיא

 -רעלייצרעד ַא זיא ,םהרבא ,ןוז רעד ,'טייק ענעדלָאג יד' ןופ רַאטער

 ןשינַאמרַאהליפ לארשי ןופ רָאטַארטסינימדַא:טּפיױה ןוא רעביירש

 יד טימ קינכעטָארטקעלע טּפױה זיא ,והילא , ןוז רעד ,רעטסעקרָא

 ןוז רעד ןוא לארשי תנידמ ןיא ןרעלָארטסַאג ןוא סעּפורט עשידיי

 .'סעיינ עטצעל' ןיא טעברַא דוד

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש
 ,110 .ז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,/12 עקצַאמָאלט , --- שטיװָאלַאגעס .ז

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש טנעשַאלרַאפ , --- וװָאקרוט סַאנָאי
 ,186-196 .וז
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסצעל

 ווָאקרוט סָאנָאי טיג הביבס ס',ר ןגעוו דליב רעדנַא ץנַאג ַא ,1958 ,סערייא סָאנעוב ,'ןטלַאטשעג ענעדנוװשרַאפ , --- שטיװָאמַארבַא שריה

 "ורב ס'.ר ןופ טנורג ןפיוא| .'ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא : ,151'147 .זז
 :|עיצַאמרָאפניא סרעד ,1961 ,סערייא סָאנעוב , הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומניז

 7 | ,332 ,155 ,58 ,וז

 סָאװ ,זיוה ַא ןעוועג טנַאקַאב שזדָש? ןיא זיא ערעדנַא ןשיווצי ,דנַאב רעטרעפ ,1963 ,עשרַאװ ,'קירוצ ןוא ןיהַא, --- יקסװערַאמ םהרבא
 טָאה יףיוה סשופאכי -- 635 עקסרָאבלָאװ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה .177:179 ,1127114 .ז = |

 ןענייז סע רעכלעוו ןיא ירעבעוו ַא ןעוועג זיא טרָאד .ןסייהעג סע
 ןבָאה יירעבעוו רעקיזָאד רעד ןופ .ןלוטש-בעוו 200 'ןעגנַאגעגי ןתנ ,גרעבנעכייר

 -ַאעט םוצ קעווַא ןענייז סָאוװ ,רעבעוו ייר עצנַאג ַא ןסירעגּפָא ךיז
 רעטּפָא ןַא. .סרעליפשיוש עשידיי עטנַאקַאב ןרָאװעג ןוא רעט {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבע עג) סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1894 ילוי 7 .בעג

 וי טלָאמעד ךָאנ רעד ןעוועג ךיוא זיא ףיוה סשעוּפַאכ ןיא טסַאג ,קסישזדָארג ןיא 1894 ילוי 7 ןריובעג
 -עגי טרָאד טָאה רע .גייווצרעבליז ןמלז רעשיטסַאיזוטנע ,רעג רעשידיסח רעייז ַא ןיא .ןלױּפ ,עשרַָאװ ייב
 -ַאגרָא טָאה רע עכלעוו ,ןעגנולעטשרָאפ ענייז וצ יתומשנ טּפַאכ רדח ןיא טנרעלעג רָאי 7 זיב ,עילימָאפ
 -רעבליז .שזדָאל םורַא ךעלטעטש יד ןיא ןוא שזדָאל ןיא טריזינ .תיב ןשיטָאטשטלַא ןיא ךָאנרעד ןוא
 טָאה החּפשמ יד וואו ,שזדָאל ןיא שרדמה

 -עג ךיוא רעטעּפש ,ןגָארטעגרעביא ךיז

 ,הבישי ַא ןיא טנרעל
 ,,ר טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 ןענופעג טשינ ךיז טָאה החּפשמ ןייז ןיא זַא

 זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא ,הכאלמ-לעב ןייק

 רע .טַאהעג טשינ תוכיש םוש ןייק ייז ןבָאה רעטַאעט ןשידיי םוצ

 רעייז סע טגעלפ ןוא רעטַאעט שידיי טַאהעג ביל רעייז טָאה רעבָא

 טָאה וצרעד ןעלטימ עלעירעטַאמ ןייק יװ ױזַא רעבָא ,ןכוזַאב טּפָא

 סָאװ ,ץלַא ןוא ,'טלעג ןָא ןרַאננײרַא  ךיז רע טגעלפ ,טַאהעג טינ רע

 ןוא ןעמונעגרעביא טכייל רעייז רע טָאה ,ןליּפש ןעזעג טָאה רע

 ַא טקעוװרעד םיא ןיא ךיז טָאה סע זיב ,ןכַאמכָאנ יונעג סע טגעלפ

 רפוס ַא -- ווָאקרוט סַאנָאי טיול| רעטָאפ ןייז .עניב רעד וצ ליפעג

 רע טָאה ,טבױלרעד טשינ לָאמנייק םיא סע טלָאװ |דיגמ ַא ןוא

 ַאזַא ףיוא ןלַאפעג ןוא םירבח ענייז ןופ עקינייא ןעמונעגנעמַאזוצ

 -הלכ םערָא ןַא ןענופעג ךיז טָאה זיוה ןיא ייז ייב יו תויה ;האצמה
 // /ז

 תעדה ץעא סגיררָאג ןיא רעווליס ייבאר ,רדע ןיא ַא ןכַאמ ייז ןלעװ ,טלעג ןָא ןבָאה הנותח טשינ ןָאק עכלעוו ,לדיימ
 ךָאד זיא סָאד יו ױזַא ןוא ,הלכ רעמערָא רעד תבוטל גנולעטשרָאפ

 סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ-בלַאה ןֹופ סרעריפנָא ערעדנַא ןוא גייווצ ןיא זיא ױזַא .ןגעקַא ןלעטש טינ ךיז רעטָאפ רעד טעװ ,הווצמ רבד ַא

 רעדָא ירעליּפשי ַא ןלעפרַאפ ייז טעוו סע ביוא זַא ,טסואוועג ןבָאה / גינעק רעשידיי' ןופ גנולעטשרָאפ יד ןרָאװעג טריזינַאגרָא 2

 ַא ןעד זיא .ףיוה סשעוּפַאכ :סערדַא רעטוג ַא ָאד זיא ,רעגניז ַא ןופ ישזער רעד רעטנוא 'רעטַאעט רעשיליופ' רעשזדָאל ןיא 'ריל

 ךיױא ןעניז זה ןקיזָאד םתפ רעניװונייא יד סָאװ שודיח 'יאמש' לָאר יד טליּפשעג טָאה .ר רעכלעוו ףיוא ,גייווצרעבליז ןמלז

 ןענייז ןוא יערעפס ןטסיטרַאי רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניירַא .גלָאפרעד ןטסערג םעד טַאהעג דלַאב ןוא

 רעטָאּפ סגרעבנעכייר ?השעמ רעד ףיוא ןרָאוועג טּפַאכעגי ןיילַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה .ר זַא ,טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 ןרָאיטקַא עשידיי הרבח רעד ןופ דיסח רעסיורג ַא ןעוועג ןײלַא זיא ןדנוברַאפ ןעוועג שילַארטַאעט ייז .ןענייז שיטקַאפ .דימלת ַא םענייז

 רעטַאעט שידיי טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע .רעטַאעט שידיי ןוא -רעבליז ןטעברַאפ ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא .טייצ עצרוק ַא רָאנ

 רָאפ טמעשעג טינ ךיזי טלָאװ רע ןעוו זַא ,ןרָאיטקַא עשידיי ןוא ,(טולאב) שזדָאל ןופ לייט ןעמערָא ןיא רעבָאהביל עּפורג ַא וצ ןגייווצ

 .רָאיטקַא רעשַידיי ַא ןרָאװעג ךױא ןילַא רע טלָאװ ,יטָאג -רָאג ןופ גנוריפפיוא ןא טיירגעגוצ טָאה טכורפ ןַאמרעגנוי ַא ואוו

 .ךלמ ןוא ןתנ יז ענעטָארעג יױוצ טַאהעג טָאװ גרעבנעכייר ,טלעטשעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה'ס ,'ריל גינעק רעשידיי רעד' סניד

 רעד .,רָאיטקַא עשידיי ןרעװ וצ טבערטשעג יי ןבָאה עדייב -עג טינ עפורג רעד ןופ רענייק דעלבַאטשכוב טָאה רָאנ טשינ זַא

 ןייז ףױרעד ןבעגעג טָאה גרעבנעכיר רעטלַא רעקיטומטוג טנָאקעג טינ טושּפ טָאה ןעמ רָאנ ,ןלָאר יד ןליּפש וצ ױזַא יו טסואוו

 -ןירַא טפָא ןגעלפ בוטש ןיא סגרעבנעכײר יד וצ .המכסה רעד הליחתכל ןרעוו וצ טקיליװעגנייא טָאה .ז .ירבע יד ןגָאזכָאנ

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיי עקיטפנוקוצ עלַא ןעמוק רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ רעד ןופ רעסישזער רעד ךָאנרעד ןוא ,רעלפוס

 ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרָאיטקַא יד ךיוא יו ,זיוה סששוּפַאכ ןיא - ןוא ךעלריטַאנ רעייז ןעוועג ןוא ,'יאמש' סלַא טליּפשעג טָאה .ר

 רפוס רעטלַא רעד ייז טָאה .ידעלתויתוא ענבָארדי יד טימ הריתס ןעגנַאגעגרעביא .ר זיא ךָאנרעד דלַאב .לָאר רעד ןיא לופסקורדנייא

 טַאהעג ביל ןבָאה ןרָאיטקַא .ןפלָאהעגסױרַא לָאמעלַא דיגמ ןוא דָארּפ ַא ןרָאװעג רע זיא ףיורעד ץרוק ןוא ,'אדיל' עּפורג ס'.ז ןיא

 עצנַאג רעייז טרָאד ןסעזעגּפָא עקַאט ייז ןענייז ,ןדיי עכלעזַא ןיא ןַאמסקַאװ .ד .מ ןופ ד'א קידנביײהנָא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפ

 ערעייז טימ החפשמ-גרעבנעכייר יד ןעוועג הנהמ ןוא טייצ עיירפ ךָאנרעד ,ןליוּפ רעביא סעּפורט ענעדיישרַאפ טימ רעטעּפש ,שזדָאל

 -םַאטש ןוא םינתוחמ-טּפיױה יד וצ .רעדיל ןוא ןגָאלָאנָאמ ענייש ,עטיל רעביא
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 דנ ַאב -םישודסכל
 טי : עאקיאפ ומקט פאה .יוה ויבא ן האה אה ןהנס או היד יח = =

 רענטוק החמש טנכערעג ךיז טָאה סגרעבנעכייר יד ייב טסעג
 :ךעליירפ ןוא רעלציו רעסיורג רעד -- באוודעי לשרעה ןוא
 בילוצ ,זיא ןכלמ ןוא ןענתנ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיאיס .רעכַאמ
 -הרבח רעז טימ טפַאשרעדורב-טוג ןוא טפַאשטנַאקַאב רעד
 .רעטַאעט ןיא ןעמוקוצנָא ןעועג רעווש טשינ ןיוש ,ןרָאיטקַא
 { רעדורב ןייז יו} טַאהעג טשינ לָאמנייק טָאה גרעבנעכייר ןתנ...

 ןענוגרַאפ ערעדנַא טָאה רע .רָאטקעריד ַא ןרעוו וצ עיציבמַא יד
 ןליּפע וצ ןבױהטגנָא טָאה רע ןשינעײרדי-ּפָאק יד ןוא דובכ םעד
 ןוא שזדָאל םורַא ךעלטעטש יד ןיא ןרָאיטקַא רעשזדָאל יד טימ
 טָאה רעכלעוו ןרענטוק המלש ןוא ינָארטַאּפ אלאל טימ ךָאנרעד
 זיא רעטעפש .רעטַאעט סנַאמרעּפוק .ש ןיא ,ןעוועג ברקמ םיא
 -שעג טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-יַארַאלפי ןיא רעבירַא גרעבנעכייר
 עקירעהעג ַא ןעמונרַאפ ןיוש טַאהעג ןוא טייצ ערעגנעל ַא טליפ
 ."עיציזָאּפ

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ערעירַאק-עניב רעקידרעטייוו ס'.ר ןגעוו

 ןעמַאװצ ןטעברַא וצ ןעמוקעגטיוא רימ זיא 1921 רָאי ןיאא
 -נעכייר .ענליוו ןיא ןווָאלָאקָאס דינָאעל ייב ןגרעבנעכייר ןתנ טימ
 ַא ,רָאיטקַא רעטרינילּפיצסיד ,רעדילָאס ַא ןעועג זיא גרעב
 ביל רעייז טָאה רע .רבח רעטֹוג ַא ןוא שטנעמ רעקיצרַאהביל
 רעטסערג רעד טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןוא רעטַאעט טַאהעג
 ידי ןעמַאװצ טליפשעג ןווָאלָאקָאס ייב ןבָאה רימ .טייקטסנרע
 יףָארטש-טיױטי ןוא ייבלירטי ,רעליש ךירדירפ ןופ ירעבױר
 יקנַאדעג רעדי ,אמויד רעדנַאסקעלַא ןופ ױןיקי ,עג ירָאגירג ןופ
 | י /  .א .א ועעדזנַא .? ןופ

 דָאקַאס טימ ןעמַאזצ קעװַא ענליוו ןופ זיא גרעבנעכייר ןתנ
 ענעדיישרַאּפ רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע ןכלעוו טימ ,ןווָאל
 ןייז טימ ןעמַאװצ טליפשעג ךױא טָאה רע ןליופ ןיא טעטש
 ןופ עפורט רעד טימ ..טַײצ ערעגנעל ַא גרעבנעזָאר אבויל יורפ
 רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע רעכלעוו טימ ,המחנ-שידַאק-שַאכ
 -סָאכעשט ןיא טליּפשעג ךיוא רע טָאה טייצ עצרוק ַא .ןלױֿפ ץנַאג
 -רעטקַארָאכ ןוא ןרָאינָאזער :ןעוועג זיא ַאולּפמַא ןייז .ײקַאווָאל
 ןטלעז .רָאיטקַא ןכעלצונ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .ןלָאר
 ןקיטומטוג ןוא ןלעדייא ,ןליטש  ַאזַא ןפַארטעג טָאה ןעמ ןעװ
 ַא טַאהעג טָאה רע .טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא שטנעמ
 ןבעל ץנַאג ןייז טעמכ טָאה רע עכלעוו טימ טניירפ עטנעָאנ רָאּפ
 .י סרעליּפשיװע יד ןעוועג ןענייז סָאד -- ןעמַאװצ טעברַאעג
 ךָארבסױא םייב טדיישעצ ייז טימ ךיז טָאה רע .הרענ ןוא ווָאקַאר
 טַאהעג טָאה גרעבנעכייר ןתנ םגה.. .גירק-טלעוו ןטיױוצ סנופ
 -עגּפָא טשינ רעבָא ךיז רע טָאה ,ןלָאר עטוג ןליפש וצ סעיציבמַא
 טָאה ןעמ .ןבעגעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,לָאר םוש ןייק ןופ טגָאז
 -ַאנ רעד תעב.. .עפורט ַא ןיא טרישזַאגנַא ןרעג רַאּפרעד םיא
 ןעמוקעגמוא יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ רע זיא עיצַאּפקָא רעשיצ
 ."ףוס ןשיגַארט ַא ףיוא

 -דָאל רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעװאלוּפ השמ
 :?ָאטעג ַא זיא ןעוועג , ךוב ןייז ןיא טביירש .,ָאסעג רעשז

 סָאד טכַאמרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1940 ײמ ןט11 סעדא

 ףלעווצ ןענופעג ךיז קריצַאב-ָאטעג ןיא ןבָאה ,ָאטעג רעשזדָאל

 רעד טימ ןוָאקַאר .ןשטנעמ-רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי

 -ַאפ ןייז טימ שטיווָאקשרעה ,יױרפ רעד טימ גרעבנעכייר ,יורפ

 ןוא טלמַאזרַאפ ןרָאיטקַא עלַא ךיז ןבָאה 1942 ןיא|.. ,עילימ

 ןעוועג ןענייז עלַא טינ ליױו ,עסעיפ ַא ןריפפיוא טלָאזעג טָאהימ

 ןסָאלשַאב טָאהימ ןוא ,טסנוקניילק ןליפש וצ רעטיײיװ טגיינעג
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 -עג טָאהימ ליױו םעד בילוצ רעבָא ,יקובידי םעד ןריפוצפיוא
 זיא ,גנוריפפיוא יד ןביולרעד טי'נ טעוו ןשטײז יד זַא ,טנכער
 א גרעבנעכייר |ןטסנוקניילק ןליפש וצ רעטייו ןבילבעג
 יז .ליפש ַא טּפַאכעג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה שטיווָאקשרעה
 -רַאק ןבעגעגסיורַא ןבָאה סָאװ ,יסעקשישי יד ייב טעברַאעג ןבָאה
 רעריפ יד ןבָאה .רעניווונייא-ָאטעג רעשזדָאל יד רַאפ לּפָאט

 -קַא עדייב ןוא גנולעטשרַאפ .ַא טייצ וצ טייצ ןופ טנזרַאעגנייא
 ןבעל לייוו ,שירָאיטקַא ןבעלסיוא לסיבַא טנָאקעג ךיז ןבָאה ןרָאיט
 רעשזדָאל ןופ ןרָאיטקַא עלַא.... טפרַאדעג טשינ יז ןבָאה םעד ןופ
 יד ןופ רעביירש רעד -- רענייא ץוח ,ןעמוקעגמוא ןענייז ָאטעג
 -שיוא ןייק טקישעגקעוװוַא ןעמ טָאה עלַא .רעווַאלֹוּפ השמ ,תורוש
 רעטַאעט ןליפש לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד ןוא ,ץיוו
 -יואכלַאק ןוא סעירָאטַאמערק יד ןופ טייו טשינ -- ץיוושיוא ןיא
 ."פנערברַאפ ןרָאװעג ןענייז םירבח עניימ ואוו ,סנוו

 .גייוצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,121'117 .זז ,יײװצ

 ,61'59 .וז ,1963 ,ביבא לת ,"ָאטעג ַא זיא ןעװעג , --- רעװאלופ השמ

 ירנעה ,רעניטכאל

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 רַאונַאי 18 .בעג)

 -ָאלדיש ןיא 1888 רַאונַאי 18 ןריובעג

 (ןליוּפ) םָאדַאר ןופ טייו טשינ .ץעיוו

 רדח ןיא טנרעלעג .םירחוס -- ןרעטלע

 ןיא קיטייצכילג ,שרדמה:תיב ןיא ןוא

 ןוא ןזח א ייב ןעגנוזעג ,לוש-סקלָאפ ַא

 ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא ךעלדיל ןבירשעג

 רעדָא ןעגניז ןײלַא טגעלפ רע עכלעוו

 -רָאפ ייז ןגעלפ סָאװ ,םינחדב וצ ןבעג

 ווָאקרוט סַאנָאי .תונותח ףיוא 'ןלעטש

 זַא ,טביירש

 רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,קינהבישי ַא ךָאנ קידנעיז

 יד רעביא רעדיל עלעיוטקַא קידנביירש ,יטעברַא רעשיטסיטרַאי

 -ַאט טָאטש יד ןופ טקזחחעגּפָא ,לטעטש ןייז ןיא ןשינטלעהרַאפ

 ,ענעדיישַאב ענייז תוּרצ ענעטָארבעג טימרעד ןָאטעגנָא ןוא סעט

 רעגיטכַאל .ץעיווָאלדיש ןיא רעלדנעהניילק י- ןרעטלע עמֹורפ

 "עגי ןוא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןופ יעפורטי ַא טריזינַאגרָא טָאה

 טרעידעג טָאה סָאד .בוטש ןיא ןטַאט ןייז ייב ירעטַאעט טליפש

 טעוועטנובעצ ךיז ןבָאה לטעטש ןופ ןדיי עמורפ יד זיב גנַאל ױזַא

 לבעמ יד קידנרילַאמעד ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַאזַא ןלַאּפַאבי ןוא

 םיוק ךיז ןבָאה ױןטסיטרַאי יד .ןרעטלע ענייז ןופ ןכַאז-בוטש ןוא

 ,רעטסנעפ יד ךרוד קידנגנירּפש ,רענייב יד טימ טעוװעטַארעג

 -ףױא ןוא ץַאלּפ-ףמַאק םנופ ןטערטּפָא טזומעג טָאה רעגיטכַאל

 ןיווש רעבָא זיא רע .לטעטש ןיא ךיז ייב יןרעטסעלי וצ טרעהעג

 ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ,השעמ רעד ףױא טּפַאכעג ױזַא ןעוועג

 *,ןעק ,רעגיטכַאל ,רע סָאװ ,ןזייװַאב ןוא טלעוו רעד ןיא ןייג וצ

 14 ןופ רעטלע ןיא זַא ,.ל טלייצרעד עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא

 יז טימ ןוא 'רעבָאהביל' ןופ זיירק ַא טעדנירגעג רע טָאה רָאי

 -ייו יד ןוא ןעגנולעטשרָאפ יד .'אבכוכ רב' סנדַאפדלָאג טליּפשעג

 תומוערת עקידלַאװג סױרַא ןפור זיירק םעד ןופ ןוואורּפ עקידרעט

 ןיא ייז ייב םָארגָאּפ ַא ךָאנ ,זומ רע ןוא ,םיא ןגעק לטעטש ןופ
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 דנַאב -םישודדצ

 עגנַאל יד ןעמונעגּפָארַא רע טָאה ָאד .שזדָאל ןייק ןפיולטנַא ,בוטש

 -יּפש' סלַא ןדלָאמעג ךיז ןוא עלעטיה ןשידיי-שילױוּפ ןטימ עטָאּפַאק

 טרעוװו רֶע רעבָא .ןָאזשיפ-יקסווָאקַאוװיפס ןופ עּפורט רעד ןיא 'רעל

 קיטייצכיילג ךיז טמענרַאפ ןוא ,טסירָאכ סלַא רָאנ ןעמונעגניײרַא

 ,םייה רעד ןופ ךָאנ טנעקעג טָאה רע סָאװ .ךַאפ ַא ,יירעלשיט טימ

 ןעמונעגסיוא רעייז ןוא םיטש ענייש רָאג ַא טָאהעג טָאה רע םגה
 ןופ יירעלשיט ןופ ןבעל ַא טכַאמעג רעבָא רע טָאה ,טסירָאכ סלַא

 "ַאש ןיא ןירַא זיא ןוא טלעג לסיב ַא טרָאּפשעגּפָא טָאה רע סָאװ
 -ײטַאל ןיא 'םילעס' סלַא טריטויבעד רע ואוו ,עּפורט סרענוװַאר

 ןקירדינ ןופ ןעוועג זיא רֶע -- רוגיפ ןייז םגה .'הער השא' סרענ

 רע זיא ,ןלָאר:רעבָאהביל רַאפ קיסַאּפ ןעוועג טשינ זיא --- סקואוו

 רעד וצ ףתוש רעליטש ַא ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,םעד בילוצ ,רעבָא

 טימ עּפורט רעד ןופ טסילָאר-רעבָאהביל רעד ןרָאװעג ,עיצקעריד

 ןוא רעשילױּפ רעד רעביא רָאי ַא ןרָאפעגמורַא זיא רע רעכלעוו

 ייב םישדח 3 טליּפשעג .ל טָאה 1905 ןיא .ץניװָארּפ רעשיסור

 רע רעכלעוו ןופ עּפורט-םירבח ַא ןיא רָאי בלַאה ַא ךָאנרעד ,ןקיזוג

 ,רָאטקעריד רעד ןרָאװעג ,םישדח 4 ןופ ךשמ ַא ןיא ,רעטעּפש זיא

 זיא ףיורעד ,עפורט-םירבח ַא טימ רָאי בלַאה ַא רעדיוו ךָאנרעד

 ןיוו ןיא רעטַאעט שידיי טליּפשעג ןוא ,דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעגּפָא רע

 -וװַארַאש ןיא טליּפשעג רעדיוװ רע טָאה וויזירּפ ןכָאנ .זירַאּפ ןיא ןוא

 ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,דנַאלשטַײד ןיא רעדיוװ ךָאנרעד .עּפורט סרענ

 רעדיוו ןוא (יקסווָאקַאװיּפס בקעי טימ) ץייווש .זירַאּפ ,טשעּפַאדוב

 -ָאקיזייא ןַאטיײנ טימ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעכ ןוא ,זירַאּפ

 ןלױּפ ןיא שטיוו

 טָאה געוװ-רעדנַאװ ןייז ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ ענייא תעב

 סױרַא טעו רע זיב ןטרַאוװוצרעביא טָאטשנָא ןוא טליקעגוצ ךיז .ל

 -רעבָאהביל עלַא טליּפשעג רעטייוו רע טָאה ,גנוליקרַאפ רעד ןֹוט

 רע זַא וצרעד טריפרעד טָאה סָאד .ןעגנוזעג רעטייוו ןוא ןלָאר

 ןפיוא קירעזייה ןבילבעג זיא רע ןוא םיטש ןייז ןרָאלרַאפ טָאה

 "עג טשינ ןלָאר-רעבָאהביל ןייק ןיוש רע טָאה רעמ .ןבעל ןענַאג

 עשימָאק-רעטקַארַאכ ףיוא ןעגנַאגעגרעביא זיא רע ןוא ןליּפש טנָאק

 ,ןלָאר

 עּפורט עשידיי ַא םָאדַאר ןיא טריזינַאגרָא רע טָאה 1915 ןיא

 .-טסע יד רעביא יינרוט ַא טכַאמעג ךָאנרעד טָאה רע רעכלעוו טימ

 ןעגנַאגרעד וליפַא ןוא ןטיבעג-עיצַאּפוקָא עשישטייד ןוא עשיכייר

 ךיז ךָאנרעד .ןענָאזעס ייווצ טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ןרַאגנוא זיב

 ןטימ טריפעגנָא רָאי ַא ןוא ןלױּפ ןיא טרעקעגקירוצ רעדיוו

 ןופ .(ןַאמסקַאװ .ד .מ טימ ןעמַאזוצ) שזדָאל ןיא רעטַאעט-/ַאלַאקס/

 :סילַאיב ןייק עּפורט רעסיורג ַא טימ ןרָאפעגסױרַא .ל זיא ָאד

 . ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןוא םישדח 4 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,קָאט

 טרָאד ןסָאלשַאב ןוא םייה ןייז רַאפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,זירַאּפ

 1931 ןיא רע טָאה ױזַא .רעטַאעט שידיי קידנעטש ַא ןרילבַאטע +-

 עשידיי טימ טריפעגנָא ךָאנרעד ,'יגיבמַא} רעטַאעט סָאד טנפעעג

 -1932 ןָאזעס םוצ ןוא ,ץניװָארּפ רעשיזיוצנַארפ רעד רעביא סעפורט

 טכַארבעג ןוא 'עטילַאוטומ' רעטַאעט עסיורג סָאד טנפעעג 1

 ידַא סוילוי יװ ןרעלָארטסַאג עכלעזַא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,זירַאּפ ןייק

 טנומגיז ,ןַאמסעק ילענ ,ןָאקיּפ ילַאמ ,ילסװַאלסַאז ףלָארור ,רעל

 .א'א דלעפנעמולב ַאנַאיד ,ןאזשיפ עשימ .,ַאקסנימַאק ַאדיא ,ווָאקרוט

 ןטקורדעג ןשידיי ןופ קעטָאילביב עסיורג ַא ןסעזַאב טָאה .ל

 ןבירשעגנָא ןילַא טָאה ןוא ,רַאוטרעכער-ועטַאעט םענעבירשעג ןוא

 "ירבַאפ םעד' עקסַאמ רעד רעטניא' !ןסעיּפ יד טעברַאַאב רעדָא

 יצרַאװש םולש" ,!סילייב לדנעמ' ,'דניק ריא רַאפ' ,'רעטכָאט סטנַאק

 ( יי
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 ןייז סלַא ,טרעבליז בקעי ךרוד קרָאי וינ ןיא טריפעגפיוא) 'דרַאב

 ךיױא יו ,טעָאּפ רענעגושמ רעד' ,'דנַאלסור עייג סָאד' ,(עסעיּפ

 'טכַאל לווייט רעד ןעוו טצעזרעביא ךיוא ןוא ,סרעטקַאניײא עקינייא

 טליּפשעג עלַא ןענייז עכלעוו ,'טַאדלָאס רעטנַאקַאבמוא רעד' ןוא

 .ךיירקנַארפ ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג

 :טקרעמַאב גייווצרעבליז ןמלז

 -ַאפ ןיא ןכוזַאב עניימ תעב טנעקַאב ךיא בָאה ןרעגיטכַאל;

 טימ לכ םדוק רָאיטקַא ןַא ןעז וצ ןעוועג טניווװעג ןיב ךיא .זיר

 ןקיטכיזצרוק ַא טנגעגַאב ךיא בָאה ָאד ןוא ,םיטש עלעה ַא

 ןַא ,ױרפ ערעגנוי ַא טימ ,קירעזייה קרַאטש ,ןַאמ ןקירָאילטימ

 יו ,קירעזיה טדערעג ךיוא טָאה סָאוו ,וז ַא טימ ,עסירעטקַא

 ןיא עילימַאפ יד טָאה טניוװועג .רעטָאּפ םעד טריּפָאק טלָאװ רע

 ןיא ןטנַארגימיא עשידיי עקיטלַאמעד עלַא יו ,גנוניוװ רעגנע ןַא

 -ַאעט רעסיורג ןייז ןופ ןדישעג טשינ ךיז טָאה .ל רעבָא ,זירַאּפ

 רָאנ .טריצלָאטש רעייז טָאה רע רעכלעוו טימ קעטָאילביב-רעט

 טָאה רעטַאעט ןשידיי םורַא ןוא ןרַאפ טעברַא ןייז טימ יװ רעמ

 ענעדיישרַאפ יד טימ -- ךַאפ ןייז טימ טריצעג רעבָא ךיז רע

 -עּפס ,עטכַארטרַאפ-שירעלטסניק תמאב ,ןעגנוטעברַאסיוא-לבעמ

 סרעדנוזַאב ןעועג זיא רע ןטלעװ ףיױא ,שיטביירש ַא לעיצ

 ןעוטפיוא עסיורג ענייז ןגעוו טדערעג רדסכ טָאה רע ,ץלָאטש

 -ָאיּפ ַא יװ טכַארטַאב ךיז ןוא ןירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ

 ןַא קידנעטש קידנכוזסיוא ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןופ רענ

 -עטשרָאּפ עשידיי ןבעג ןענָאק לָאז ןעו ואוו לַאז רעטַאעט רעדנַא

 | ,ײןעגנול
 -קַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :ױזַא םיא טריזירעס

 -עג עטסקידוועריר ןיא עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא

 סָאד .רעגיטכַאל ירנעה ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטלַאטש

 ןבע2 ךס ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאו ,שטנעמ ַא ןעוועג !יא

 ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןליופ ןיא רעטַאעט ן;עידיי ןיא

 ןעוועג רעגיטכַאל זיא סָאװ .ךיירקנַארפ ןיא -- ךעלכַאזטּפױה

 ןיא רע טָאה לָאד ַא רַאפ סָאו ןוא רעטַאעט ןששידיי םעד רַאפ

 עלַא טליּפשעג) רָאיטקַא ףעוועג זיא רעגיטכַאל ?טליּפשעג םיא

 -עג ,רעסישזער ,רעגניז ַא ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא סַאולּפמַא

 ,ןסעיפ ןופ רעצעזרעביא ןוא רבחמ .רָאטקעריד ,רעריפ טפעש

 רָאטַאטקיד -- ףוסל ןוא ,רעלפוס ,רעטעברַא עניב ,טנעגיריד

 -כאל טָאה זירַאּפ ןיא .... .זירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי סנופ

 עשידיי טָאטש ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ ןיא טריזינַאגרָא רעגיט

 -עג טלָאמעד זיאיס .ךָאוו ַא לָאמ יירד ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 טזמעג ןעמ טָאה רעטַאעט שידיי זַא ,זירַאּפ ןיא טריפעגנייא ןעוו

 עטקַאּפמָאק ןיא טניוװועג ןבָאה ןדיי ואוו רעטרע יד יא ןליפש

 ,טנגעג ןייא ןיא ןליפש טזמעג ןעמ טָאה ךָאו ַא לָאמ ןַײא ןסַאמ

 .ו .א .א טנגעג רערעדנַא ןָא ןיא לָאמ טייױוצ ַא

 ןזיױוַאב טנָאקעג טייקידוועריר ןייז ייב טָאה סָאוו ,רעגיטכאל

 -ָאמַא ןייז ייב טעברַאעג קיטייצכיילג רעבָא טָאה ,םיסנ שממ

 טָאה טיבעג םעד ףיוא ןוא ,רעטעברַא לבעמ טלַא ךַאפ ןקיל

 רעלטסניק ַא ןעוועג זיא רע .םיסנ ערעסערג ךָאנ ןזיוַאב רע

 טנידרַאפ טָאה רע ןוא ,ץנערוקנַאק ןָא -- טושּפ ,ךַאֿפ ןייז ןיא

 ענייז וצ טגיילעגוצ בוריס רע טָאה רעטלעג יד .רעטלעג עסיורג

 טנָאקעג טשינ רעטַאעט ןָא רעבָא טָאה רע ןטפעשעג-רעטַאעט

 -עג טָאה רע רעכלעוו טימ טפול יד ןעוועג זיא רעטַאעט .ןבעל

 ןביירש וצ טײקכַאוװש ַא טַאהעג ךױא טָאה רעגיטכַאל .טמעטָא

 יי

2038 



 ןופ ןָאטיסקעל

 ןרָאװעג טריפעגפיוא וליפַא ןענייז יז ןופ עקינייא -- ןסעיפ
 ךילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא םורַא ױזַא ןוא -- עניב רעד ףױא
 ןופ טָאה רע תויה .סרעביירש עשיזיוצנַארפ ןופ דנַאברַאפ ןופ
 טשינ ןױש רע טָאה ,רַארָאנָאה-רעביײרש ןגָארקעג ןסעיפ ענייז
 -פיוא ןענייז סָאװ ,ןסעיּפ עלַא ןוא ,רבחמ ןרעדנַא ןייק טנעקרענָא
 -עגנָא םיא ךרוד ןענייז ,סרעטַאעט ענייז ןיא ןרָאוװעג טריפעג
 -כַאל .ה ןופ ירעגרַאק רעדי .ענעגייא ענייז סלַא ןרָאװעג ןבעג
 ןכערברַאפי ,רעגיטכאל .ה ןופ ױטייק ןיא רובג רעדי ,רעגיט
 טירו ױזַא ךיז טָאה רע .וו .א .א רעגיטכאל .ה ןופ יףָארטש ןוא
 זירַאּפ ןיא זַא ,סעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה רע זַא ,טריּפָאלַאגרַאפ
 -קיוו רעדָא ףגראקי סועילָאמ ןבעגוצנָא שילַאקיזיר רעייז זיא
 -נופַאש ,סרעגיטכַאל ,ענייז סלַא ױןטייק ןיא רובגי סָאגוה רָאט
 -עגניידַא ,ןלָארטנַאק יד ןופ רענייא תעשב .עקַאט זיא רע .ןעג
 טָאה רעגיטכַאל ..רעקיזעבעל ַא ןופרעד סױרַא םיוק ןוא ןלַאפ
 -עגרעטנוא ןטנערוקנָאק ענייז םיא ןבָאה סָאד זַא ,טגָאלקַאב ןיז
 -יבלעזסָאד ןָאטעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,ייז רע טָאה .לסיפ ַא טלנטש
 -נָא ךיז טָאה סע ..ע:גטמ רעקיבלעז רעד טימ טלָאצעגּפָא עק
 ןוא םיא ןשיווצ ץנערוקנָאק עטרעטיברַאפ ַא זירַאּפ ןיא ןביוהעג
 ןגיולפעג ןענייז תוריסמ ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשידיי ערעדנַא
 טכַארבעג טשינ סטוג ןייק טָאה סָאד ןטייוצ םוצ טמַא ןייא ןופ
 טַאהעג רעבָא טָאה רעגיטכַאל .וירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי סעד
 .טײרדעגסױרַא לָאמ עלַא ךיז טָאה רע ןוא דצ ןרעקרַאטש ַא
 טרירָאקעד גנוריגער .רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ וליפַא זיא רע
 - .טָאז וצ רעווש -- ?סָאװרַאפ .ןדרָא ןַא טימ ןרָאװעג

 -רַאפ עסיוועג טַאהעג ךָאד רעבָא רע טָאה ,תונורסח עלַא יב
 טימַאב ךיז טָאה רע .זירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטסניד

 ןבעג ןוא זירַאּפ ןייק רעליּפשיוש עטסעב יד ןעגנערבוצּפָארַא
 טימ ןזיא ןרעגיטכַאל. .ןעגנולעטשרָאפ עטוג םורַא יזזַא
 ןעגנולעטשרָאּפ רעשידיי רַאפ ןעמוקַאב וצ ןעגנולעג טייצ רעד
 ,איא יעטילַאוטימי יו ,זירַאּפ ןיא סעדייבעג-רעטַאעט עטסנעש יד

 ןגָארטקעװַא ױזַא טזָאלעג טשינ ךיז טלָאװ רעגיטכַאל ןעוו ...
 ענייש ןייק-טשיו ןָאטּפָא ןוא ןטלעוו ןסיירנייא ,סלוּפמיא ןייז ןופ
 -נערב וצ ןדָאש ןצעמע יו סיעכהל וצ ףיוא רעמ רשפא -- ןכַאז
 ,זירַאּפ ןיא ןבעלסיוא קיור טנָאקעג ןרָאי ענייז רע טלָאװ -- ןעג
 ףירגַאב רעד ןעוועג דמערפ ,טסייג-ורמוא סעד ,רעבָא םיא זיא
 יד ןגױצעגרעביא טָאה רע ןוא טיײקדילָאס ןוא טייקיױר ןופ
 טָאה רע טכער סנעמעוו ,םירבחמ יד טימ רָאנ טשינ ,ענורטס
 ךיױא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ רָאנ ,ןענעקרענָא טלָאיעג טשינ
 סָאװ ,ןרעייטש-הכולמ ,למשל יװ ,ןצעזעג ערעדנַא טצעלרַאפ
 טזעינ ,ןרעגיטכַאל טָאה ןעמ ..ךיז רַאּפ טריסַאקנייא טָאה רע
 ,ןטסנידרַאפ ןוא ןעגנונעכייצסיוא הכולמ ענייז ףיוא טקוקעג
 ןרַאפ ץרוק ןעשעג זיא סָאד .ןלױּפ ןייק ּפַאטע ןטימ טקישעגסױרַא
 / ."גירק-טלעוו ןטייווצ) ןטצעל סנופ ךָארבסיױא

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא
 :וָאקרוט

 -עגמורַא ךיז טָאה רע ואוו ,עשרַאוװו ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע,
 טזעינ זיא רענייא ןייק עכלעוו ןופ ,רענעלּפ עסיורג טימ ןגָארט
 ענייז ןגיטשעגרעביא ןענייז רענעלּפ יד .ןרָאװעג טריזילַאער
 .עלַאמינימ ןעוועג ןענייז ןטייקכעלגעמ ענייז ןוא .ןטייקכעלגעמ
 ףיױא עּפורט ַא ןריזינַאגרָא ןופ ,ןדײשַאב ןבױהעגנָא רע טלָאװ
 דלעפ ַא ןעניפעג רשפא טנַאקעג ךָאנ רע טלָאװ ,ץניווָארּפ רעד
 רעטַאעט ַא ןפַאש טלָאװעג רָאנ רעבָא טָאה רע .טייקיטעט רַאפ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
- 

 רע טָאה .םענרַאפ ,טגָאזעג טָאה רע יו ,ןסיורג ןפיוא עשרַאוו ןיא

 יד ..זיב ןָאטעג טשינרָאג ןוא עשרַאו ןיא טײרדעגמורַא ךיז

 סע זַא ,קידנליפרעד .עשרַאוװ ןעמונרַאפ לייוורעד ןבָאה ןשטייד

 -רָאוו םנופ ןויפנייא ןרַאפ ךָאנ ,רעגיטכַאל ןיא ,יסייה' וצ טרעוו

 ,ץעיווָאלדיש לטעטש-םייה ןייז ןיא ןרָאפעגקעוװַא ,ָאטעג רעוועש

 טציא .רָאװעג ןבירטרַאפ טנגוי ןייז ןיא זיא רע ןטנַאװ ןופ

 טרָאד סיפ ענייז רעטנוא ןדָאב רעד טעוו ,טּפָאהעג רע טָאה ,רעבָא

 -ָאלדיש ןיא טריפעגנייא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .רעקרַאטש ןייז

 רע זַא ,טניילגעג ץלַא ךָאנ רעגניטכאל טָאה ,ָאטעג סָאד ץעיוו

 ןעײרדסױרַא ךיז טעוװ רע זַא ןשטייד יד ןבעלרעביא ךָאנ טעװ

 | .רַאפעג רעד ןופ

 וצ טוואורפעג רע טָאה ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ יװ

 -ַאי רעטַאעט ןליּפש ןוא זיירק-רעבָאהביל ַא טרָאד ןריזינַאגרָא

 ןעוו ,לָאמַא יו טקנופ ,םיא רַאפ רעבָא זיא ץעיווָאלדיש ,יזירַאּפ ַאל

 .-רעבָאהבילי ןטשרע סעד ןריזינַאגרָא וצ טוואורּפעג טָאה רע

 טָאה ןשטייד יד .קידלזמ ןעוועג טשינ לָאמסָאד ךיוא ,יזיירק

 ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא ירעזירַאּפי ענייז טרינַָאּפמיא טשינ

 -עג טלדנַאהַאב ייז ןופ זיא רע .שטייד ןוא שיזיוצנַארפ ןדער ןייז

 -ָאװערי רעקילָאמַא רעד .ןדיי רעצווָאלדיש עלַא יו טקנופ ןרָאװ

 רָאטַאטקיד רעלידרעטעפש ןוא ץעיוװָאלדיש ןופ רענַאיצול

 -עג טָאה ,רעגניטכַאל ירנעה ,זירָאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי םנופ

 ,ײז יװ טקתפ ,ןא ,טײלטדנַאל ענייז ןופ לרוג סעד טלייט

 ,"ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא ןעמוקעגמוא

 ,טסואווַאב טינ זיא יורפ רעטשרע ןייז ןופ ןוז ס',ל ןופ לרוג רעד

 עניגער עסירעטקַא עשידיי יד ,יורפ רעטייווצ ןייז ןופ ינאר ןוז ןייז

 ךוזַאב ַא תעב 1963 רַאורבעפ 5 םעד ןברָאטשעג זיא עכלעוו) רעניוו
 -ַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא ,(איבמולָאק ןיא ,יליל ,רעטכָאט ריא ייב

 .טנעה עשיצַאנ יד ןופ ןעוועט

 .רעלדנעהנרַאק .י ,וָאקַאילַאּפ אטוינא ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש
 .9917992.וז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,294"289 ,זז

 לאומש .,יוקעלק ן ַאדנַאל ןייודנַאל

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1882 טסוגיױא 9 .בעג)

 -ַאלצָאלװ ןיא 1882 טסוגױא 9 .בעג

 -נעעג .םירחוס -- ןרעטלע ,ןלױּפ .קעוו

 "יש סלַא ךָאנ ןוא ,עיזַאנמיגָארּפ ַא טקיד

 .רעבָאהביל' טימ שיליוּפ טליּפשעג רעל
 ןטָארטעגנײרַא 'יקסלַאטס' ּפ'א 1900 ןיא

 ןיא עּפורט-ןטערעּפָא רעשילױּפ ַא ןיא

 ףױא ןליּפש רעבירַא רעטעּפש .שזדָאל

 .ריד) רעטַאעט ןשטייד ןקיטרָא ןיא שטייד

 רעד ףיוא קירוצ טרָאד ןופ (לַאטנעזָאר --

 ןוא (יקצערָאמ -- .ריד) עניב רעשילױּפ

 ןיא עּפורט רעשיטַאמַארד-ןטערעּפָא סיקסניבורג ןיא ךָאנרעד

 ר .עשרַאוװ

 .ריד) רעטַאעט -'יווָאדול רעװעשרַאװ ןיא טליּפשעג -- 5

 רע ואוו ,ערעּפָא רעשילױוּפ רעד ןיא םעדכָאנ ןוא (יקסווָאקשימ --

 ןשידיי ןיא רעביא רע טייג ךָאנרעד .ןלָאר-טּפיױה עקינייא טגניז

 -עד רע ואוו ,(סָאג ַאקסוועלורק ףיוא עשרַאװ ןיא 'יָווָאנ') רעטַאעט

  .,'לעַארזיא ןוא הדוהי' ןיא טריטויב
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 -רעביא ןייז ןוא ללכב עניב רעד ףיוא טירט עטשרע ענייז ןגעוו

 ;ל טלייצרעד רעטַאעט ןשידיי םוצ ןייג

 רעד ףיא ןעוועג ןענייז טירט עשיטסיטרַא עטשרע עניימ,
 ןעמ .רָאיטקַא רעשיליוּפ ַא ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .עניב רעשיליופ
 ןעוועג ןַאד זיא סָאד זַא ןעניימ ןוא תועט ַא ןיא ןלַאפניירא ןָאק
 -ורט-רעדנַאװ עשיליוּפ יד .החּפשמ-ןרָאיטקַא עטריגיליזוירּפ ַא
 ןייק ןיא טבעלעג טשינ שימָאנַאקע ןבָאה טייצ רענעי ןיא סעּפ
 טינ-רעגנוה עבלעז יד .עשידיי יד יו ןעגנוגנידָאב ערעסעב
 ןָא ךיז ןגָאלּפמורַא עבלעז סָאד ,טשרעהעג טרָאד לָאמטּפָא טָאה
 .ֿפָאק ןרעביא ךַאד ַא

 ןיא טליששעג ןַאד בָאה ךיא .1906 ןיא ןעוועג זיא סָאֹו .
 גנולצולפ .(עגַארּפ ןיא ןוא עשרַאוו ןיא) רעטַאעט-סקלָאפ ן יליוּפ
 -סקלָאפ עדייב ןסָאלשעג טכַאמ רעד ןופ גנונדרָארַאפ א טיול ןרעוו
 ןופ עדער רעשהכולמ-יטנַא ןַא בילוצ סע זיא ןעשעג .ןרעטַאעט
 ,ןָאזעס-רעטַאעט ןטימ ןיא ןעוועג זיאיס .רָאיטקַא ןַא ןרעזדנוא
 ןעיירד וצ ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ,ןרָאיטקַא םלוע רעד ,רימ ןוא
 ןעוועג זיאיס ואוו ,טלעוו-יינ ףיוא ,עינרעקוצ ןיא ןעכילקילג ייב
 .עועזריב-ןרָאיטקַא יד

 טדַאל ןוא דלעפסייו ןַאמרעגנוי ַא וצ רימ וצ טמוק לָאמנײא
 סָאװ ,רַאטקעריד-רעטַאעט רעשידיי ַא ,ןעטַאט ןייז וצ ןייא ךימ
 .סַאג אקסוועלורק ףױא יײװָאני ןיא רעטַאעט שידיי יינ ַא טנפע
 שידיי ַא ןַארַאּפ זיאיס זַא ,טסואוועג טשינרַאג ךיא בָאה ןַאד זיב
 ןיוש ןיב ןוא ,סעווַאקישט ףיוא ןעגנַאגעגניהַא ךיא ןיב .רעטַאעט
 ,ענעגייא וצ ןגיוצעג ענדָאמ סעּפע ךימ טָאהיס ,ןבילברַאּפ טרָאד

 ( "הּפוחה םויא ןופ ענעצס ַא

 (ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ר"א)
 ןוא יודנאל .ש ,ץעענַאּפמָאק האל ,שטיװעלעטרַאג .י ,אזאלעשז .ל ,רעניוו .ל

 ןיילק .מ (קידנציז)

 -ַאב עשירבח רעייז ,ןרָאיטקַא עשידיי ,ןדיי ןופ הביבס עשימייה
 טימ טעטעיּפ יד ןָאטעג םענ ַא ךא ךימ טָאהיס .רימ וצ גנויצ
 ןגױצַאב ךיז טָאה רָאיטקַא רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד רעכלעוו
 -רַאפ סָאד ,(ןדנואוושרַאפ ,רעדייל ,סע זיא טנייה) רעטַאעט םוצ
 גנולעטשרָאפ עטוטרע ןיימ .ןעמַאמ רעזדנוא -- עניב יד ןקילײה
 ןוא הדֹוהיג טליּפשעג טָאה ןעמ .רימ רַאפ ףמוירט ַא ןעוועג זיא

 טנעקעג ךַאווש בָאה ךיא שטָאכ ןוא (ןטנַאשזרעס יױוצ יד) "לארשי
 ןכָאנ .םייה רעד ןיא ךיז ייב ןיביכ זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,שידיי
 קחצי-סהרבא ,סיקסנימַאק יד רימ וצ ןיירַא ןענייז טקַא ןטשרע
 רַאפ טקנַאדעג רימ ןוא ערעדנַא ןוא טרעביל ,לחר-רתסא ווא
 ףיוא ןביילברַאפ טגנידַאבמוא לָאז ךיא ,טדערעגוצ ןוא ליפש ןיימ
 יס-יוז-ייס רימ רַאפ ןיוש סע זיא ןַאד רעבָא .עניב רעשידיי רעד
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 דנַאב םישודצ

 רעשידיי ַא ןבילברַאפ ןיב ךיא .ךַאז ענעסָאלשַאב ַא ןעועג

 ."רָאיטקַא

 רעטַאעט ןשידיי ןופ דָאירעּפ-ץנַאלג םעד טימ ךָאנרעד טכַאמ .ל

 רע ואוו ,שארב יקסנימַאק לחר רתסא טימ דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא

 םענעי ןופ סעיצַאערק ענייז ןוא ,לבמַאסנַא ןיא ןלָאר עטשרע טליּפש

 עשידיי יד ןופ ןורכז ןיא קידנעטש ףיוא ןייא ךיז ןצירק דָאירעּפ

 ךיוא טכַאמ רע .רעכוזַאב-רעטַאעט ןשידיי םעד ןוא רעליּפשיוש

 ואוו ,דנַאלסור רעביא תועיסנ עריא יקסנימַאק לחר רתסא טימ ךרוד

 ןלױּפ ןופ דעלטעטש יד רעביא ךָאנרעד ,'שטייד' ףיוא טליּפש ןעמ

 ,(גרעבדנַאז .י -- .ריד) "רעטַאעט סעסיורג , רעשזדָאל ןיא טליּפש

 -עּפָא עשיעּפָארייא יד ןיא עשרַאװ ןיא ךיז רע טקילײטַאב 1912 ןיא

 ."אווע , ןופ גנוריפפיוא יד טריסישזער ןוא ,ןטער

 :וָאקרוט טנומגיז טביירש םעד ןגעוו

 -כעלטרַאוװטנַארַאפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה יודנַאל לאומשג

 -יױרג ַא ןיא ןעוועג זיא םיא ןוא ,עסעיפ יד ןריסישזער וצ טייק

 ."גלַאפרעד רעסיורג ריא ןקנַאדרַאפ וצ סָאמ רעס

 -עג ַא .ל טבעל ,ןטנַאּפוקֶא יד ךיז ןטייב עטיל-לטימ ןיא תעב

 יד ןעװ .רעטַאעט שידיי טליּפש רע ואוו ,ענליוו ןיא טייצ עסיוו

 -ליוו ןיא ךיז ןקיטסעּפַאב ןקַאילָאּפ

 ןליּפש וצ טרעוורַאפ טרעװ ,ענ

 .ל טלָאמעד טליּפש ,שידיי ףיוא

 ,ָאניק ןשיליוּפ ַא ןיא יווער שיליוּפ

 רע טערט ָאד .יקסלַאטס ּפ'א קירוצ

 -ָאמ סמכילע-םולש ןיא ףיוא ךיוא

 ןוא ,םיא ןופ טצעזרעביא ,ןגָאלָאנ

 טרָאפ ,רערָאלק טרעוו עגַאל יד ןעוו
 רע ואוו ,עשרַאו ןייק קירוצ רע

 טימ ןעמַאװצ (1921 ןיא) ,טרעוו

 לייז'טנורג רעד  ,ווָאקרוט טנומגיז

 רע ואוו ,רעטַאעט-"לַארטנעצ , ןופ

 -ַאערק עקידנעצנעלג ייר ַא טפַאש
 -רעּפער ןשידיי םעיינ ַא ןיא סעיצ

 יד ךיוא רע טריסישזער ָאד .רַאוט

 עידעמָאק ,"ץילגיטש ר'ד , סעסעיּפ

 ,ץרעג ןוא ןַאמדירפ ןופ ןטקַא 3 ןיא

 (ווָאקרוט טנומגיז טימ ןעמַאזוצ) ןוא

 טייג ,שֵא םולש ןופ "בנג עקטָאמ,
 ואוו ,"טקיוו,, ןיא רעבירַא רעטעּפש

 ןיא ךָאנרעד ,"יבצ יתבש, ןיא "ןַאטלוס , ןופ לָאר יד טפַאש רע

 .סעּפורט עשידיי ערעדנַא ןיא ןוא ?לעזַאזַא, רעטַאעט-יווער

 סַאנָאי --- גנוריפנָא) "טינוו, ןיא טליּפשעג רע טָאה 1929 ןיא

 -סיוא םייב ןוא !רעטַאעט-סקלָאפ' רענליוו ןיא --- 1923 ןיא ,(ווָאקרוט

 ןייק ע'ערַאװ ןופ ןפָאלטנַא המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארב

 ואו .יעטַאעט הכולמ ןשידיי ןקיטרָאד ןיא טליּפשעג ,קָאטסילַאיב

 םעד ,' םרוטש רעד , סריּפסקעש ןופ ערעימערּפ רעד תעב ,טָאה רע

 טקַא ןנשרע ןכָאנ עקַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב ,1940 רעבמעצעד ןט7

 ,בארעדרַאג ןייז ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא

 יקסוָאזַאלעשז ייב טסנוק-רעטַאעט ןוא ישזער טרידוטש טָאה ,ל

 דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ןעוועג לָאמ עקינייא זיא רע .יקסניבורג ןוא

 ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןוא ,ןלוּפ ןיא ןיײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןופ

 | .רעציזרָאפ-עציוו ריא

 ענעגנואווצעג יד , ןיא יודנַאל .ש

 (1907) "הנותח
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ,"אזא אקנאגיצ' סיקסוװעשַארק שידיי ףיוא טצעזרעביא טָאה .ל

 ןרָאװעג טליּפשעג ןוא טצעזרעביא עסעיּפ יד זיא קרָאי וינ ןיאו

 ארטעּפ' ,ספוָאל ןופ 'םיעגושמ לטניב סָאד' ,| ַאקנַאזָאר ארעיוו ךרוד

 -עזרעביא רעד ןיא טקורדעג ךיוא) ,ָאקַארב ָאטרעבָאר ןופ 'אזוראק

 "ביוט ייוצ יד ןוא (1919 עשרַאװ ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ גנוצ

 .ז ןוא .נ ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא טקורדעג ךיוא} אנאָאמ ןופ

 עג ןענייז ןעגנוצעזרעביא ס',ל עלַא .,{1919 עֶשרַאװ ,גייווצרעבליז
 .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפש

 ַא טָאה ןוא רעגניז-ערעּפָא ןַא ןעוועג זיא השמ רעדורב ס';ל

 עיפַארגָאיב ןייז| .עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג טייצ עסיוועג

 ,ן999 .ז ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא עז

 םעד ןופ טקרעמַאב ךיילג טרעוו עיצַאוטקַא עקיטייזליפ ס'.ל

 ַא ןיא ןליּפש ןייז טריטָאנרַאפ רעכלעוו ,יקצולירּפ חנ לָארטַאעט

 ;ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא עטערעּפָא ןַא ןיא ןוא עמַארד

 {"םייהַא ןָא , סנידרָאג בקעי ןיאו
 סע טלעוו ,סיױו פיליפ זיא פיט רעשימָאק רעשילעטבוס ַאי

 רעד טליּפשעג ,טקַאט טימ ,טרישזרַאש טשינ ,טוג רעייז טָאה

 ."עדנַאל יה רעקיעפ רעקיטײזלַא

 | ?ַאװע , סרַאהעל ןיאֹו
 עדרעוו ןוא גנורעטסיײגַאב טימ ,עיצַארג ןוא טקַאט טימא

 ,טסיטרַא רעשידיי רעטשיטנעגילעטניא רעד ,עדנַאל יה טליפש

 ןוַאטקַא גנוי-בעל רעזירַאּפ ןטנאגעלע ןוא טנַאקירבַאפ ןכייר סעד

 -רעד ןוא גנובעלפיוא עכעלרעניא ןַא ,קיטנעק זיאיס .רעבָאלפ
 -רעד ךיז ךעלדנע טָאה סָאוו ,טסיטרַא סעד ןָא טליפ גנורעטנומ

 ."ערעפסַאמטַא ןייז ןיא טליפ

 ןייז ןרָאװעג טרעייפעג ענליוו ןיא זיא'ס תעב ,19233 ץרעמ ןיא

 -ָאיב טימ לכיב ַא ןענישרעד טרָאד זיא ,ייליבוי-עניב רעקירָאיס

 קַאשז ןוֿפ םיא ןגעוו ןעלקיטרַא ןוא רַאליבוי ןופ ןכירטש עשיפַארג

 -ייליבוי ןופ עטכישעג יד ,ןבעל ןייז ןופ ןדָאזיּפע ,קרַאמ זרהא ,יוועל

 טפַאשלעזעג-רעטַאעט ןוא טעטימָאק-לבוי ןופ סערדַא רעד ,טעטימָאק

 םעד דובכל ָאוװ"יי ןיא גנוציז רעכעלרעייפ רעד ןופ טכידַאב ַא ןוא

 ,ןלָאר ןיא ןוא עכעלנעזרעּפ ענייז רעדליב עקינייא ךיוא יוװ ,ראליבוי

 טעטימָאק-לבוי , ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא (.זז 16) טפעה סָאד
 ."רעטַאעט ןשידיי ןופ דניירפ .שלעזעג ןוא

 ;:טרָאד טביירש יוועל קַאשז

 ןייז .רעלטסניק --- ןרָאיטקַא ןַארַאפ ןוא ןרָאיטקַא עטוג ןַארַאּפ,

 ַא ןליוו לסיב ַא טָאה ןעמ ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ןָאק רָאיטקַא ןַא

 ןיטור ךס ַא ייב ...הפצוח ךס ַא ןוא תונשקע לסיב ַא ,טייקיעפ לסיב

 סָאד --- רעבָא טסיטרַא ןַא .רָאיטקַא רעטוג ַא ןרעוו וליּפַא ןעמ ןָאק

 ןריובעג ןעמ זומ רעלטסניק ַא .שרעדנַא סעּפע ןצנַאגניא ןיוש זיא

 .ןטבמו הדלמ רעלטסניק ַא קפס ןָא זיא יודנאל לאומש ןוא .ןרעוו

 -וצ ןייק טשינ זיא טסנוק-רעטַאעט ןופ לכיה םעד ןיא הדובע ןייז

 -ימ ןייז ,תוחילש ןייז זיא סָאד .ןפַאשַאב רע זיא םעד וצ ;טייקילעפ

 ,.עדרעוו טימ תוחילש ןייז טגָארט רע ןוא ,עיס

 טגָאמרַאפ ,טייקנדײשַאב רעסיורג ןוא טנעלַאט ןסיורג ץוח

 טזעינ ,רעתמא רעד קידנעייז .הלעמ עטיורג ַא ךָאנ ױדנַאל לאומש

 לטבמ ןופ ,ױעווערַאטסי ןופ טייו רעייז רע זיא ,רַאטס רעטכַאמעג

 זיא ױדנַאל .ןבייהוצפיוא ךיז ידכ םענעי ןקירעדינרעד רעדָא ןכַאמ

 ןוא ןרַאטס ןָא ,רעטַאעט ןויטקעלָאק ַא ןופ דיסח ַא ןרָאי עצנַאג יד

 -לעוו ,רעלטסניק רעקיטייזליפ ןוא רעקיטפַאז ַא ןיילַא.. .ןגינעק ןָא

 ןפימ עקידנצנעלג ןופ ײרעלַאג עסיורג ַא ןפַאשעג טָאה רעכ

 טשינ ,עשירעפעוש סָאד םענייא ןדעי ןיא ךָאנ רע טצעש..
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 רעט ַאעט ןשידיי

 לאומש ןענעק עכלעוו יד .טלַא רעדָא גנוי זיא רע יצ קיגנעהּפָא
 -רַאפ ענַייז ןיא ןעזעג םיא ןבָאה ןוא טסיטרַא סעד ןוא ױדנַאל
 .רַאפ טשינ לָאמנייק ןטלַאטשעג ענייז ןלעוו ,ןלָאר עקיטרַאנזייש
 ףיוא ןיוו ןיא יץילגיטש רידי ,רעגייטש ַא ,ןעזעג בָאהיכ... .ןסעג
 -רעד םיא בָאהיכ ;רעלטסניק רעניוו עטסנעעזעגנָא יד יב שטייד
 ןוטיליוּפ ןטּפַאהרעטסיימ ַא טימ רעטַאעט ןשיליופ ןיא ןעזעג ךָאנ
 עכעלטע טימ בָאה ךיא .ץילגיטש ןטלַא ןופ לָאר רעד ןיא רָאיטקַא
 ןוא -- לָאו רעבלעז רעד ןיא ױדנַאל לאומש ןעזעג קירוצ רָאי
 זיא סָאז .ןסעגרַאּפ טשינ לַאמנייק ןצילגיטש טשרע לעװ ךיא
 עסיורג ַא ןּפַאשעג ןעוועג זיא סָאד .טליּפשעג יװ רעמ ןעוועג
 ."עיצַאערק

 :יֹזַא םיא טריזירעטקַארַאכ קרַאמ ןרהא

 טצינעעעג עטנַאסערעטניא ןַא ;רוגיפ עצלָאטש ,עקיטפערק ַא;

 קורדנייא סעד ?ָאמטּפָא טכַאמ סָאוװ ,קורדסיוא ןפרַאש ַא טימ םינפ

 טועינ ןפַאשטַאב זיא סָאװ ,םיטש עקיטכעמ עטיירב ַא ;הזגור ןופ

 ןופ סעמַאג ןוא רענעט ענעדיישרַאפ רָאנ ,ױלָאר ןגָאזי רַאּפ רָאנ

 לאומוע טסיטרַא רעד זיא סָאד -- ןדיירפ ןוא ןדייל עכעלשטנעמ

 ,ודנַאל

 ןייז ןיא ,גנוטלַאה ןייז ןיא ,טייקכעלרעסיוא ןייז ןיא ןַארַאּפ
 ןופ גנוצַאשּפָא ןייז ןיא ,רעטַאעט וצ רקיעב ,ןכַאז וצ גנויצַאב
 ,ךיז ןרעזייב ןטּפָא ןייז ןיא .תמא טוצ עביל ןייז ןיא ,ןשטנעמ
 עזשידיי ייב ןרָאװעג טמירַאב זיא סָאוװ ,ישיט ןיא ןּפַאלקי ןייז ןיא
 ,ןָאט ןייז ןופ ,טרָאװ ןייז ןופ טּפַארק רעד ןיא ,ןלױּפ ןיא ןרָאיטקַא
 -- גנומענַאב ןייז ןופ טײקכעלריטַאנ ןוא טייהיירפ רעד ןיא
 ,רָאנ טשינ תודע טגָאז סָאוװ ,סנױזַא סעּפע םעלַא םעד ןיא ןַארַאּפ
 סע סָאו) ךיוא רָאנ ,טנעלַאט ןופ שטנעמ ַא זיא ױדנַאל .ש זַא
 -כעלנעזרעּפ ַא זיא ,ױדנַאל לאומש זַא ,ןופרעד רענעטלעז ליפ זיא
 קילב ןייז רַאפ ןרעטיצ סָאװ ,ןרָאיטקַא ךס ַא ןעק ךיא .טייק
 -ייא טגָאמרַאּפ רע תמחמ רָאנ ,לַאטורב יוװַא זיא רע תמחמ טשינ
 ןוא ץלָאטש ,טייקידוועגיובמוא ,טייקטסעפ ,רעטקַארַאכ םענעג
 -מָאק ןופ שטנעמ ןייק טשינ עבטב זיא רע תמחמ ןוא ,תובישח
 ןלייצרעד וצ ןסייו ,טוג םיא ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ .ןסימָארּפ
 ןופ טרָאװ ןייק םיא ןופ טרעהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ייז זַא
 .ךס ַא םיא ןופ טרעהעג רעבָא ןבָאה סירובד עברַאה .הפינח

 גנויצַאב ןייז ױדנַאל .ש רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע
 -ַאטס םענעפורעג-וזַא סוצ טרפב ןוא ללכב רעטַאעט ןשידיי םוצ
 טלעטשעג זדנוא טָאה... דנַאל ןופ רעגריב רעוויַאנ ןייא טשינ .םזיר
 יױדנַאל לאומש זיא עשז-ןיוש טשינ, :אישק-ץָאלק עקידתומימת יד
 ?רָאיטקַא רעקידנצנעלג ןגָאז רימָאל ,רעטוג ַא יװ רעמ סעפע
 ,עפורט א טימ ןריפנָא לָאז רע ,טרעהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה רימ
 ,טרעהעג טשינ לָאמנייק ךיוא ןבָאה רימ .גדא רעטַאעט ַא טימ
 ברועמ ַא ,שטנעמ רעכעלטפַאשלעזעג-קרַאטש ַא ןייז לָאז רע
 עקיזָאד יד ייב רעגיטש רעד יו ,טסימעהָאב ַא ,תוירבה ןיב
 ןייז טגיל "תונורסח, יד טָא ןיא אקוז זַא ,רָאלק זיא סע .ײטייל
 -רעפ סלַא ױדנַאל לאומש ןופ טרעוו יעוויטיזָאּפ רעד טגיל ,חוכ
 קפס םווע-ילב רע טלָאװ ,טנעלַאט ןסיורג ןייז טול .טייקכעלנעז
 ןרעוו היד ,רעטַאעט רעדָא עּפורט רעטוג ַא טימ ןריפנַא טנָאקעג
 ענעפורַאב-טשינ ךס ַא סע ןעוט ןטייצ ערעזדנוא ןיא .רַאטס ַא
 עסיוועג םעדכרוד קידנעניוועג ,ןטייקיאעפ עניילק טימ ןשטנעמ
 ןופ רענגעק ַא רעבָא זיא ױדנַאל לאומש .סעיציזַאּפ עלעירעטַאמ

 .םישעמ טימ ךױא רַאנ ,ןדער ןטימ זיולב טינ -- םעטססס ַאזַא
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 דנַאב םישודל

 "רעגרַאק , סרעילָאמ ןיא
 (ןַאמדירּפ .פ ןופ ןעגנונעכייצ) "ראזיווער , סלָאגָאג ןיא ' ּפיסא,

 "רָאטַאנרעבוג לַארענעג ,

 "טנעגנָאהעג 7 יד, ןיא

 טשינ ,סױרַא ךיז רע טעז ,טליפש יודנַאל .ש ואוו ,םוטעמוא

 טנעלַאט ןייז ןיא טגָאמרַאפ רע ליירו רָאנ ,רַאטס ַא זיא רע לייוו
 ,טּפַאש ױדנַאל סָאװ ,עלָאר עדעי .טייקידנרעק ייט ,טײקיטפַאז ייס

 ,טסטינ לָאמנייק טרישזרַאש רע .קידרעדָאי ,טלָאהניא טימ לופ זיא
 ,ופרעד ךיז טמענ סָאד ןטקעפע עגיליב ןייק טשינ טכוז רע
 ןַא רַאפ יטליּפשי רע זַא ,טשינ לָאמנייק טריפ:ע ױדנַאל סָאװ

 ,יירפ טרָאװ ןופ ןיז ןטסעב ןיא עניב רעד ףױא זיא רע .םלוע

 רע ,עגנוגעווַאב עיירפ טָאה רע זַא ,זיולב טשיו ,טסייה סָאד
 ךס ַא ייב ךיוא טפערט סָאד) .גדא עניב רעד ףיוא טוג ךיז טליפ

 ױזַא ףיא ךיז טליפ רע .(עזָאלטנעלַאט ייב וליּפַא ,ןרָאיטקַא
 -וצ יד ןופ קורד םעד ךיז ףױא טשינ טריּפש רע זַא ,יירפ טייו
 רעיושוצ עקיזָאד יד רַאפ קיטיינ רַאּפ טשינ טלַאה רע ןוא רעיוש
 עניב יד .ךעלריטַאנ סיוכרוד זיא רע .טיוה רעד ןוּפ ועגנירפש וצ
 .טפול ןייז ,טנעמעלע ןייז ,עיכיטס עתמא ןייז זיא

 סױדנַאל טימ סע זיא ױזַא) ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא
 רעד זיא סע ךעלרעה יו (ןסעגרַאּפ טשינ ייז ןָאק ןעמ -- ןלָאר
 הגרדמ עכיוה ַא רַאפ סָאװ ,"המותי יד עיסַאכ, ןופ רכמָאפ רעטלַא
 טיײקכעלריטַאנ רעד טימ טכיירגרעד ַאד טָאה רעלטסניק רעד
 -רעד ױדנַאל טָאה ליפיוו :לַאפ רעטרעקרַאפ ַא ןוא תוטשפ ןוא
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 ייבצ יתבשי ןיא ןַאטלוס ןופ פיט ןטריצילּפמָאק סעד ןיא טכיירג
 רעצימע .עלָאר ַא ןיא ןעגנירדניירַא ןוויטיוטניא ,ןפיט ןייז טימ
 -סַאקרַאס ןייא ןטימ, זַא ,ןַאטלוס סױדנַאל ןגעוו ןבירשעג טָאה
 עצנַאג ַא ןעגנזעגסיוא רע טָאה ןַאטלוס םנופ עלעכיימש ןשיט
 -יפַא ךיז ןקעלפטנַא ןטנעלַאט עתמא זַא ןוא ,ײןליפעג ןופ עמַאג
 ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא קיטירק יד .ײןלָאר עטסנעלק יד ןיא ול
 רעכעה עיצַאערק ַא סױדנַאל טצַאשעג לָאמנייא טשינ טָאה ןליופ
 -יופ עטסנעעזעגנָא יד ייב טָאר עבלעז יד ןופ גנופַאש יד ױוװ

 טָאה ױדנַאל לאומש זַא ,גָאז טימרעד ליוו ךיא .ןרָאיטקַא עשיל
 -ירעלטסניק ןייז טימ זילב גנונעקרענָא םיורג ןברָאוװרעד ךיז
 .ןליּפש ןלופטכַארּפ ןייז טימ ,טעברַא רעש

 גנַאל טשינ רימ טָאה רָאיטקַא רעשידיי רעטנכייצעגסיוא ןַא

 רעד ףיױא ןליפש וצ ןגינגרַאפ ַא זיא ןױדנַאל טימ זַא ,טגָאזעג

 יד זַא ,עקידנרעק ןוא עטסעפ עכלעזַא ןענייז ןפיט ענייז ;עניב

 גנוגערנָא ןַא דנַאנַאכָאנ ןבָאה ןרענטרַאּפ רעדָא רעליּפשטימ

 זיא'ס זַא ,טסעגרַאפ ןעמ .ןפיט ענעגייא ערעייז ןטלַאהוצסיוא

 | .רעטַאעט

 זיא רע סָאװ ץוח ,רָאיטקַא רעקיטייזליפ ַא ךיוא זיא ױדנַאל

 רבחמ רעד .טנעמורטסניא ןַא ףיוא טליּפש ןוא טגניז ,שילַאקיזװמ

 ןוא ,רעקימָאק סלַא ןיודנַאל .ש ןעזעג ןיוש טָאה תורוש יד ןופ

 םענַײק שטָאכ ,רעטכעלעג רַאפ טלסירטעג ךיז טָאה לַאז רעד

 ,רעקימָאק ַא יוװ ןױדנַאל ןענעכייצַאב וצ ןלַאפנייא טשינ טעװ

 טימ טרעּפרעקרַאפ ןימ ןטסעב ןופ רעטַאעט שידיײ קיטש ַא

 רעטַאעט ןשידיי ןופ הפוקת עסיורג ַא ךיוא ןוא ױדנַאל לאומש ךיז

 ."דנַאלסור ןשירַאצ םענעזעוועג ןיא

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 -לע ןופ רעלטסניק-ןרָאיטקַא יד וצ טרעהעג טָאה ואדנַאל;
 ,לָאר ןייק יטגײלעגקעוװַאי טשינ לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,רוד ןרעט
 ןסעזַאב טָאה שטנעמ רעד .טוג רעדָא קידנצנעלג ןעוועג דימת
 -ּפלוקס רעסיורג ַא וו לָאד ַא ןעמרופסיוא ןופ דוס ןסיורג םעד
 סָאװ ,סעיצַאװרעסבָא יד טול ,רע טָאה ייברעד ..קרעוו ןייז רָאט

 -ַאװצ רעקידרעטעּפש ןיימ תעב ןכַאמ וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 ךיז לָאמנייק ,סרעטַאעט ענעדיישרַאּפ ןיא םיא טימ טעברַאנעמ
 -רַאפ טשינ ריא ןיא ךיז לָאמנייק ,לָאר ַא ןיא יטלבירגעגי טשינ
 ןיא ןעמוקעגסיוא לָאר עדעי זיא ךָאד ןוא ,ןרידוטש םייב טפיט
 סָאד .םיטרפ עטסנעלק יד זיב ןפילשעגסיוא יו עיצַאערק ןייז
 זיא רע .טנעלַאט ןשטנעבעג-טַאג ןַײז ןופ דוס רעד ןעוועג זיא
 רעקידנרעק ,רעקיטכערּפ ַא .טסנוק-עניב ןופ רעטסיימ ַא ןעוועג
 ןטכױלעגסױרַא וא טנישעגסױרַא טָאה סָאװ ,רָאיטקַא-לבמַאסנַא

 .טנַאילירב רענייר ַא יו גנולעטשרַאפ-רעטַאעט ַא ןפ

 רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא סיא ייב עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 טזעינ ךיז לָאמנייק ,ירַאטסי ַא ןייז וצ ןסירעג טשינ ךיז טָאה
 ירַאטסי ןייא טשינ טָאה רע םגה ,ןלָאר עסױרג ךָאנ ןסירעג
 ןרעג טשינ זיא ואדנַאל .ןליּפש ןייז טימ טייז ַא ןָא טקורעגקעווַא
 -ַאב זיא רימ יוװ ,ןוא ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןליפש ןרָאפעגסױרַא
 -סיוא ןיא ןליּפש ןרָאפ טלָאװעג טשינ לָאמניײק רע טָאה ,טנַאק
 טָאה רע סָאוװ ,ןגַאלשרַאפ עטסעב יד ףיױא טקוקעג טשינ ,דנַאל
 .טַאהעג

 סלַא ךָאנ ואדנַאל טָאה יערעירַאק-רעטַאעטי ןייז ןבױהעגנַא
 ןריובעג זיא רע ואוו ,קעוַאלצָאלו ןיא לוש-לטימ ןופ רעליש
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 ןופ ןָאקיסלעל

 ,זיא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,רָאי סָאד .רָאוװעג

 טַאהעג טנייפ טָאה רע .דוס ַא ןעוועג ןעמעלַא רַאפ ,ךיא ץיימ

 עטסכַאווש ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד .ןדער וצ סעד ןגעוו

 -נוומ ןטלַאהעג ענייז ןטונימ עטצעל יד זיב ךיז טָאה רע ןטקנופ

 .טנעמַארעּפמעט ןכעלטנגוי ןוא ןבעל טימ לופ ,רעט

 טימ ,טנַאגעלע ,וזיטַאטנעזערּפער ,סקואוו-לטימ ןופ שטנעמ ַא
 ןעזעגסיוא קידנעטש רע טָאה ,רָאה ּפָאק ןצרַאוװש-ךעּפ םענייש ַא
 ליפוצ טשינ ךיז רע טָאה ןבעל-טַאוירּפ ןיא .גתי ןוא שירפ
 -סימ ןעוועג קידנעטש ,ןרָאיטקַא ןגעלָאק ענייז טימ טרבחעג
 ַא טַאהעג רע טָאה רוטַאנ רעד ןופ .ןדירפוצמוא ןוא שירעיורט
 םיא טָאה ןעמ .םינפ ןפיוא קורדסיױא ןשלפָאטסיפעמ ,ןזייב
 טָאה רע ואוו ,סרעטַאעט יד ןיא .ױקָאה רעמורקי ,יקורמי ןפורעג
 -ַאב ןעמ זַא ,ןהנעטניירַא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,טעברַאעג
 טָאה טדערעג) יטרעבנג ןעמי לטרעוו ןייז .ןרָאיטקַא יד טעבנג
 זיא (עיצקיד עקיטכערפ ַא טַאהעג םגה ,ירי ןפרַאש ַא טימ רעי

 .טלעוזרעטַאעט רעזדנוא ןיא טנַאקַאב ןעוועג

 ַא וא רעלציוו רעסױרג ַא ןעועג רע זיא םעלַא םעד יב
 ,סעפע ןלייצרעד ןתעב .רעלייצרעד רעקידנצייר ,רערַאברעדנואוו
 רעוװע זיאיס ןוא ןָאטעג טשינ לכיימש ןייק לָאמנייק רע טָאה
 ַא רָאנ זיא סע יצ ,טסנרע סע טניימ רע יצ ןייגרעד וצ ןעוועג
 עגנַאל .ןרָאיטקַא (ןצעביק) ױעיצוצנָאי טַאהעג ביל טָאה רע .ץיוו
 -מַאס קיזייא טימ ןטעברַאוצנעמַאזװצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ןרָאי
 יז ןופ זיִא סע רעװ ױגױצעגנָאי רדסכ ךיז ןבָאה ייז ןוא ןגרעב
 ,רָאה ּפָאק ןצרַאווש-ךעּפ ןייז ןזיוועג דימת טָאה ואדנַאל .רעטלע
 זיא ואדנַאל .רָאה עיורג ןופ ןכייצ ןייק ןעוועג טשינ זיא סע ואוו
 ליפ ןעזעגסיוא טָאה רעֶבָא ,טרעבמַאס ןופ רעטלע דס ַא ןעוועג
 .םיא ןופ רעגניי

 עלַא ןבעל טרעדנוזעגּפָא ,גנערטש ַא טריפעג טָאה ואדנַאל
 -עג טשינ זיאיס ןוא ןלעטָאה ןיא טניוװעג רע טָאה ןרָאי ענייז
 ןיא ןענדרָאוצנייא ךיז ןגייצרעביא םיא לָאז סָאװ ,חוכ רעד ןעוו
 טשינ לו רע זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ .הריד רעטַאווירפ ַא
 "...טבעל רע ױזַא יו ןסיו לָאז ןעמ

 | :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז
 יווצ ןענופעג ךיז ןבָאה {ילַארטנעצי| רעטַאעט ןיא...

 גרעבמַאס קיזייא.. .עדנַאל ןוא גרעבמַאס :ןוָאיטקַא עקידנצנעלג
 ןוא עטסטריטנעלַאט ייווצ יד ןעוועג ןענייז עדנַאל לאומש ןוא
 עדייב ןופ טייצנשיווצ רעד ןיא ןליופ ןיא ןרָאיטקַא עטסרעלוּפָאּפ
 זיא ,ןעדנַאל ןופ ןעוועג רעגנוי זיא גרעבמַאס .תומחלמ-טלעוו
 -מַאסנ :ןעזסיוא רעייז בילוצ ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ רעבָא סע
 ךעלגנעל טצינשעג ץרַאווש ַא ןברַאש רעטיירב ,רעטַאלג ַא (גרעב
 -עג ןטשרעטנוא ןטקורעגסױרַא קרַאטש ַא טימ טקידנערַאפ ,םינפ
 ,רָאה עצרַאוװעכעפ ּפָאק ַא טַאהעג טָאה ,געקַאד ,עדנַאל .םיב
 ,קידנור ַא ןוא ןעמערב עטכידעג רעטנוא ןגױא עקידנענערב
 טייהנגעלעג רעדעי ייב עקַאט ךיז יז ןגעלפ .םינפ טליפעגסיוא
 .רָאי קילדנעצ עקינייא ןטייווצ םעד דז וייא ןבעגוצ ןוא ןצעביק
 ,יךילפ ןטימ קישטנַאמרעגנויי ןגרעבמַאס ןפור טגעלפ עדנַאל
 .יּפָאק ןטברַאפעג ןטימ קישטיָאבי :ןעדנַאל -- גרעבמַאס ןוא

 ןטימעגסיוא ןוא ךיז ןיא רענעסַאלשרַאפ ַא ןעוועג זיא עדנַאל
 רַאפ ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ,ןרָאיטקַא טימ טּפַאשרעדורב-טוג
 -נַאגעגנָא זיא גרעבמַאס .ךיז ןופ טזָאלב סָאװ ,יטנעגילעטניאי ןַא
 ןַאק ןעמ ןעמעוו טימ יטַארב-שַאני ַא ,שטנעמ-ךמע ןַא רַאפ ןעג
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 עדנַאל .ןטרעפעפעג ַא עקַאט ןוא ץיוו ַא ,סַאּפש ַא ןביולרעד ךיז
 טימ טריטעקָאק טָאה גרעבמַאס ;טדיײלקעג טנַאגעלע ןעוועג זיא
 עדנַאל .טייקכעלמיטסקלָאּפ רעטשרעהַאב-טשינ ןוא טייקשימעהָאב
 -מַאס רעוויסלוּפמיא רעד .ןטלַאהעגקירוצ ,ןסַאלעג ןדער טגעלפ
 -טימ ןייז ןעיירשוצרעביא ןעימַאב ךיז ,ןציה ךיז טגעלפ גרעב
 ,עיצַאלוקיטסעשז רעפרַאש טימ ייברעד ךיז קידנצונַאב ,רעסעומש

 ךָאנ ערעירַאק עשיטסיטרַא רעייז ןבױהעגנָא ןבָאה עדייב
 -יליױּפ ַא יו ,רעירפ עדנַאל ;המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ
 -- גרעבמַאס ,יקסלַאטס םינָאדוועסּפ ןרעטנוא ,רָאיטקַא רעש
 קחצי םהרבא ןופ עפורט רעד ןיא ,רעטעּפש רָאי עקינייא טימ
 ַא ןסעזַאב טָאה עדנַאל םגה-. .בורק רעטיירו ַא סנייז ,יקסנימָאק
 -ורטסניא עקיניײא ףיוא טליּפששעג ןוא עמיטש-ןָאטירַאב עמערַאװ
 קשח רעמ טימ ןרָאי עטשרע יד ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,ןטנעמ
 -ער ןטסנרע ןַא ןיא ןוא סעפורט עשיטַאמָארד ןיא טליּפשעג
 .רַאוטרעּפ

 ,עדנַאל .םלוע ןטיירב םייב רעלוּפָאּֿפ ןעוועג זיא גרעבמַאס..
 טָאה סָאװ ,רעקעמשנייפ םנופ טריזירָאווַאּפ ןעוועג זיא ,ןגעקַאד
 סעדנַאל .רוטלוק-רעטַאעט ןוא 'טייקשיעּפָאריײאי םיא ןיא ןעזעג
 ןוא גנורַאּפרעד ךס ַא ןופ ןרופש ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה ןליפש

 ,רעטַאעט ןשיליופ ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,רוטלוק

 עכעלרעסיוא ןיא ,ןעגנוגעווַאב ןיא טײקמַאזרַאּפש ,טייקלעטבוס
 ןקריווַאב טגעלפ עדנַאל ...ךעלטימעג ןעֶוועג זיא עדנַאל... .ןעלטימ
 רעבָא ןגעלפ ,ןלָאר עבלעז יד ןליּפש טנַאקעג ייז ןבָאה עדייב..
 ,ןגרעבמַאס ןרעוו ןבעגעגרעביא ןלָאר עכעלטרָאווטנַארַאּפ רעמ יד
 ןסַאמ עטיירב יד יב גנַאלקּפָא ןרעפיט ַא ןענופעג טָאה סָאװ

 -טלַאק עסיוועג ַא ןזָאלבעג טָאהיס ןכלעוו ןופ ןעדנַאל וצ ךפיהל..
 ןליפש טפָא טגעלפ עדנַאל םגה. .טייקנטלַאהעגקירוצ ןוא טייק

 (שירעלטסניק ןעוועג ןוליפַא ןוא גרעבמַאס סָאװ ןלָאר עבלעז יד

 טשינ לָאמנייק רעבָא רע טגעלפ ,רעפייר ןוא רענעטלַאהעגסיוא

 עדנַאל , .רעליפש-טסַאג ַא יו דנַאלסיױא ןייק טרישזַאגנַא ןרעוו

 עטסטפַאהנסיוועג ןוא עטסקיעפמענפיא יז וצ טרעהעג טָאה

 .טעברַאעג ןגינגרַאפ טימ ןבָאה ןרעסישזער עכלעוו טימ ןרָאיטקַא
 -רַאפ ןוא רעטלעטשעגטסעפ רעד ןביילב יירט טגעלפ עדנַאל...

 רעמ גנלעטשרָאפ רעדעי טימ יז טגעלפ רע :עיניל רעטריסקיפ

 -ַאע-ק עטקעפרעּפ עכלעזַא וצ ןריפרעד ףוס לכ ףוס ןוא ןפיטרַאפ

 -ָארייא עטסעב יד ןריצלָאטש טנָאקעג טָאהיס עכלעוו טימ סעיצ
 רָאיטקַא-לבמַאסנַא ןַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא רע .עניב עשיעפ
 רימ סָאו ,רעלטסניק רעטסקיטולבלופ ,רעטסקיטפערק רעד ןוא
 -מַאס טימ בױא .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 -נעמַאזװצ סָאד רעבָא טָאה ,ליּפש וצ רעווװש ןייז... טגעלפ ןגרעב
 -עּפוע יד ןיא .חור-תחנ ןתמא ןַא טפַאשרַאפ ןעדנַאל טימ ןליפש
 ,טסנרע ןייק טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז ךיא בָאה ןרָאי עקידרעט

 ןרַאפ זימת .עדנַאל ןופ לײטנָא םענָא רעטַאעט שירעלטסניק
 וצ ןדנעוו לכ סדוק ךימ ךיא געלפ ,ַָאזעס םעיינ ַא ןריזינַאגרָא

 ןופ יירפ ןעוועג טשינ ךיוא ןבעל ןטַאווירּפ ןיא זיא רע םגה .םיא
 ,קיסָארדרַאפ ןעוועג טפָא ןענייז סָאו ,ןעגנומיטש ןוא ןזירּפַאק
 טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו םעד ןיא ןסעגרַאפ רעבָא ךיא געלפ
 ןעועג רע זיא רעלטסניק ַא ןוא ,רעלטסניק סעד עדנַאל ןיא
 -רַאּפ טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,עטסעב יד ןופ רענייא
 | ."מגָאמ



 דנַאב םישודק
 יי

 טריפעגפיוא רעטַאעט-'לַארטנעצ' ןיא זיא 1921 טסוגױא ןיא

 ןגעו ןוא ,'רעגרַאק' סרעילָאמ ווָאקרוט טנומגיז ךרוד ןרָאװעג

 :רעסישזער רעד טביירש םעד

 .עדנַאל .ש טליײטעג ךיוא טָאה טנווָא סנופ גלָאפרעד םעדי

 ןבעגעג רע טָאה קַאשז רעכוק-רעשטוק םעד ןופ לָאר רעד ןיא

 ןייק טָאה סָאװ ,טלַאטשעג עשירעילָאמ עקיברַאּפ ,עקיטולבלופ ַא

 ךיוא טלָאװ רע .טַאהעג טשינ רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיז וצ ןכיילג

 םושש ןייק ףיוא טמעשרַאפ טשינ ךיז עיצַאערק רעקיזָאז רעד טימ

 ."ענַײו רעסיורג

 טנומגיז טביירש 'ראזיווער' סלָאגָאג ןיא ןליּפש ס ל ןגעװ ןוא

 : :וָאקרוט

 -ַאערק עכעלסעגרַאפמוא ןא ןפַאשעג עדנַאל טָאה לָאמ סָאד ךיוא,
 ןשירעילָאמ ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא סָאװ .ּפיסָא רעניד םנופ עיצ

 רעד ןעוועג זיא עדנַאל , :'בנג עקטָאמ/ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו ."קַאשז

 רעדנַא ןַא ןיא ןוא ,"ףייה רעװעשרַאװ ןופ שזאינירעטַאק רעטסשיּפיט

 עטסכַאװש רעזדנוא ןעוועג זיא 'וויזירּפפ סעלעדנעמ , -- :ץַאלּפ

 טנכייצעגסיוא גנולעטשרָאפ רעד ןיא ךיז ןבָאה ס םגה ,גנולעטשרָאפ

 ,"ווָאקרוט סַאנָאי ןוא עדנַאל לאומש

 לחר רתסא ןופ ןליּפש סָאד ןגעװ קינדער ,טרעכייוו .מ .רד

 ,יקסניּפ דוד ןופ 'רעטומ יד' ןוא 'תרפא עלערימ' סלַא ַאקסנימַאק

 ַא .ױדנַאל .ש ןעוועג רענטרַאּפ ריא זיא לָאמ עדייב , :טקרעמַאב
 ןגָאלַאיד ערעייז .רעטריטנעלַאט ַא רָאג זיב ,רָאיטקַא רעקיטפַאז
 סָאד זיולב טשינ קידוװעדערַאב .טרעצנָאק רעטסנעש ןעוועג ןענייז

 -לבמַאסנַא עטסנייפ --- ליּפשפיונוצ רעייז .ןגייווש סָאד ךיוא ,ט וָאװ

 1921 ןיא עּפורט רעשיטַאמַארד רעד ןגעוו קידנביירש ןוא ."טסנוק

 .ז טריסישזער טָאה 'ןגרַאק' .םעד.., :רעטַאעט-'לַארטנעצ' ןיא

 -יפפיוא עדייב .גרעבמַאס ןוא ױדנַאל --- 'רָאזיװער' םעד .,ווָאקרוט

 םעד דובכ טפַאשרַאפ ןבָאה ,ענייפ .ערעביוז ןעוועג ןענייז ןעגנור

 יד קנַאד ַא רקיעב ,םוקילבוּפ םייב גלָאפרעד טַאהעג ןוא רעטַאעט

 ןבָאה... ּפיסָא ןוא קַאשז ןיא ױדנַאל... .ןעגנוכיירגרעד עשירָאיטקַא

 רעד ףיוא ןטלַאטשעג ענעטָארעג-רָאג זיב עירעלַאג יד טרעכיײרַאב

 | ."עניב רעשידיי

 .רד טביירש 'רָאזיװער' סלָאגָאג ןיא 'ּפיסֶאפ ןליּפש ס'.ל ןגעוו

 :טרעכייוו

 ןיא ישטינדַארָאג רעד סָאװ סָאד .שטנעמ עלעטניּפ סָאד א

 סָאוו ,סָאד ןוא ,ןבעג וצ טימַאב ךיז טָאה (גרעבמַאס) ילַארטועצי

 םייב בײהנָא ןיא טשינ .ןבעגעג טָאה (יודנַאל) פיסָא רעניד רעד

 .זיולברַאפ ןוא ךיילב ןעוועג זיא רע ואוו ,טעב ןפיוא גָא ָאנָאמ

 ,ןליטש םענעי טימ ןבעל וצ ןבױהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ַאד ועבָא

 ןקינז ןליטש ַא ןופ טלַארטשַאב ,בעל ןשלָאגָאג ,ןכעל ועניא

 ."קיצרַאה וא ףיט ,רעדלעפ עשיפור יד יװ טייוב ,רָאמוה

 .רד טביירש 'וויזירפפ סעלעדנעמ ןיא ןליּפש ס',ל ןגעו ןוא

 :טרעכייוו

 עטסעפ טימ טַאדלָאס ןקסוועיאלָאקינ ןייז טנכייצ יוזנַאל,

 ."חסונ רעשיטסילארוטַאנ רעטסעב ,לוש עטיג .ןכירטש ערעכיז

 :ןרָאהנײא .א טביירש ןַאטלוס ןופ לָאר יד ןליפ ש ןייז ןגעוו

 רע רעכלעוו ןיא עלָאר ַא טַאהעג לָאמסָאד טָאה ױדנַאל יה;

 ןַאטלוס ןייז זיא ךָאד ןפַאש טנַאקעג טינ ןכַאז עסיורג ןייק טָאה

 -נעירָא רעשיפיצעּפס רעד טימ גנופַאש עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג

 רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ ןוא טייקשיטַאמגעלפ רעשילַאט -

 .ײןַאריט םעד ןופ טייקידוועקערש /
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 ןופ (ענָאּפלָאװ) "דלָאג םורַא ץנַאט רעד , ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו
 :ענזיצַאק .א טביירש ,גייווצ ןַאפעטס-ןסנַאשזד ןעב

 טייקכעלגעמ יד טצונעגסיוא טוג טָאה (ענָאּפלָאוו) ױדנַאל .ש.
 -עּפמעט םענייפ ןייז עלָאר-טפיוה רעד ןיא ןעלקיוװצרעדנַאנַאפ
 םיא טָאה טייקכייוו עלַאטנעמיטנעס ענעריובעגנייא ןייז .טנעמַאר
 םעד ןופ טיײקילנַאק עשיטַאּפמיסמוא יד ןקידנורַאפ ןפלָאהעג
 -מיס ןרָאװעג ? א טסירוטנַאװוַא ןייז .טסירוטנַאװַא ןקיציײג-טלעג
 ןָא ךיז טרעמָא ק ענָאפלָאװ יוו ענעצס רעד ןיא רעבָא .שיטַאּפ
 ןעוועג ױדנַאל 'ה זיא ,לַאנובירט ןרַאפ קערש ןיא דצוא-דלָאג ןייז
 ."קידנגייצ ועביא קיניײװ וצ ,שירָאטַאמַאלקעד ,טלַאק וצ לסיב ַא
 ;ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ,רעטַאעט ןרעסעב ןיא ןליּפש ס'.ל ןגעוו

 -עשרַאוו ןיא לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד םנופ גנודנירג רעד תעבי
 -טּפיוה יד ןופ רענייא וַאדנַאל טרעוו רעטַאעט ילַארטנעצי רעוו
 ,ףיוא טריפ רע .רעסישזער ךיוא יו ,רעטַאעט ןקיזָאד םנופ ןלייז
 (ןלָאר עטסעב ענייז ןופ ענייא) יץילגיטש .רדי ,ערעדנַא ןשיווצ
 סשַא םולש ףיא רע טריפ ןווָאקרוט טנומגיז טימ ןעמַאזוצ ןוא
 -עלסעגרַאפמוא ןַא טפַאש רע רעכלעוו ןיא יבנג עקטָאמי עסעיפ
 .יזעזַאינירעטַאקי םנופ טלַאטשעג עכ

 סיקסווַא !שז ןיא ףַאטלוסי םעד וַארנַאל טליּפש יטקיווי ןיא
 יקסווע-לָאקיני םעד -- יווזירּפי סעלעדנעמ ןיא ,ייבצ יתבשי
 -יוערי סלָאגָאג ןיא ,(קָאשז ףגרַאקי סרעילָאמ ןיא ,יטַאדלָאס
 (ןכדש רעד ןנחוי יר) עלעקרעסי סרעגניטע ןיא (יפיסָאי) ירָאז
 טָאה וַאדנַאל .ווָאקרוט טנומגיז ןופ טריסישזער ןסעיּפ עלַא --
 עטפַאהרעטסיײמ ,עכעלסעגרַאפמוא ןפַאשעג ןלָאר עלַא יד ןיא
 ינרומ ןצנַאג םעד 'טקיווי ןטימ ךרוד טכַאמ רע .סעיצַאערק
 .סעפורט עשידיי ערעדנַא טימ ךָאנרעד ,ןליופ רעביא

 רעוועשרַאו ןטימ טריפעגנַא בָאה ךיא ןעוו ,1929 רָאי ןיא
 רעוועשרַאוו -- יטינווי) רעטַאעט ןכעלטּפַאשטלעזעג ןשידיי ןטשרע
 ןוַאדנַאל ךיוא טרישזַאגנַא ךיא בָאה ,(רעטַאעט רעשידיי רעיינ
 -פיואי סרופצ .ב .רד -- עסעיפ עטשרע יד .עפורט רעד ןיא
 סיוא רעדיוו ךיז טנכייצ וַאדנַאל .ןַאמרעה דוד טלעטש ידנַאטש
 ןופ גנוריפפיוא ןיימ ןיא ךָאנרעד .יאלעשוגי ןופ לָאר רעד ןיא
 טימ גנוצעזרעביא סעציווָארָאה רעב ןיא) יענָאּפלָאװי סנָאסנָאשזד
 -ַאק ףסוי ןופ קיחמ ןוא ענזיצַאק רתלא ןופ ןטסקעט-רעדיל
 .לָארטּפױה יד גלָאפרעד סױרג טימ וַאדנַאל טליּפש (יקסנימ

 ןיא ענליוו ןייק ןוָאדנַאל ךיא טרישזַאגנַא 1933 רָאי ןיא
 טרָאד ריפ ךיא .ָאזעס םעד טליּפש רע ואוו ,ירעטַאעט-סקלָאפי
 וַאדנַאל .קנַארפ דרַאנָאעל ןופ יהביס ידי ,ערעדנַא ןשיווצ ,ףיוא
 ."רערעל -סקלָאפ ןטלַא םעד טליפשעג טָאה

 ;וָאקרוט סַאנָאי טביירש .ל ןופ ּפַאטע ןטצעל ןגעוו

 -טלעוו ןעטיױוצ| עטצעל יד ןכָארבעגסױא זיאיס ןעוו
 ליפ ןוא ןוז ןוא ירפ ןייז טימ ןעמַאזװצ ,וָאדנַאל זיא ,המחלמ
 רע .דנַאלסור ןייק ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא ,ןרָאיטקַא ערעדנַא
 טעדנירגעג ז א סע ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 זיא וָאדנַאל . עטַאעט-הכולמ עשידיי עשיסורסייוו סָאד ןרָאװעג

 -קַא רעטשרע ןַא יו רעטַאעט ןקיזָאד םניא ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 קָאטסילַאיב ןיא ןבעל ןייז ןופ רָאי ןטצעל ןיא טָאה רע .רָאיט
 ןוא יקורמי רעד .עזָאפרָאמַאטעמ עקידלַאװג ַא טכַאמעגכרוד

 רעד ןרָאװעג זיא ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,ףקאה רעמורקי

 לָאר ןייא ןיא רע טָאה רָאיטקַא סלַא .עגעלָאק רעטסשיטַאּפמיס

 זיא רע .טלַאטשעג עקיטכערפ ןפַאשעג רערעדנַא רעד ךָאנ
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 ןופ ןַאקיסספעל

 עלַא ןופ דובכ ןבעגעגּפָא םיא טָאה ןעמ .טבילַאב רעייז ןעוועג
 םנופ רָאיטקַא רעטסעב רעד יו ןרָאװעג טריּמערפ זיא רע .ןטייז
 ,ןעזעגסיוא טָאה רע .(טיוט ןייז רַאפ שדוח ַא ןֶעשעג זיא סָאד) רָאי
 טָאה ןעמ .רעטנומ ןוא גנוי רעיײז ,םיא ייב רעגייטש רעד יװ
 .יקישטנַאמרעגנויי ןפורעג םיא

 ,העידי יד ןפורעגסױרַא טָאה עיצַאסנעס עניילק ןייק טשינ
 -ַאב טָאה רעטַאעט רעקָאטסילַאיב םנופ טּפַאשרעריפנָא יד זַא
 סדניקסיוו ַאיטימ ןיא) יםרוטועי סריפסקעש ןלעטש וצ ןסָאלש
 יָארעּפסָארּפי ןופ לָאר יד ןרילבוד ףרַאד וָאדנַאל ןוא ,'שזער
 טליּפשעג לָאר יד ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןיקסווערַאמ םהרבא טימ
 "יע רעשיטסילַאער ַא ןעוועג זיא וַאדנַאל .עשרַאװ ןיא רעירפ
 יו ,אשמ ערעווש ַא יו ןעוועג םיא רַאפ זיא זרעפ ַא ,רעליפש
 .םעציילפ ענייז ףיוא עדייבעג עצנַאג ַא ןגָארט טפרַאדעג טלָאװ רע
 טײקכעלטרָאוװטנַארַאפ רעד ףױא טגָאלקַאב רדסכ ךיז טָאה רע
 .לָאר יד ןענרעל םייב טָאה רע סָאװ ,ןטייקירעוװש יד ףיױא ןוא
 .טרעטַאמעגסיוא קרַאטש םיא טָאה לָאר רעד םורַא טעברַא יד
 רבוג ןסָאלשַאב ןוא עיציבמַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג רעבָא זיא רע
 |  .ןטייקירעווש עלַא ןייז וצ

 רעבמעצעד ןט7 ןפיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ערעימערפ יד
 ןליפש וצ דובכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא ןעוַאדנַאל ןוא 0
 טרילבוד ןענייז ןלָאר עלַא טעמכ .גנולעטשרָאּפ רעטערע רעד ןיא
 -ַאטשסיױא .,גנוריפפיוא עסיורג ַא טיירגעגוצ טָאה ןעמ .ןרָאװעג
 ױזַא .רעליפשיוש יד רַאפ ןעמויטסָאק טיינעג לעיצעפס ןוא גנוט
 ,ואדנַאל ןופ רעקיד ןוא רעכעה ךס ַא ןעוועג זיא יקסווערָאמ יו
 /  .םויטסָאק ןלעיצעפס ַא טיינעג ןוָאדנַאל רַאפ ןעמ טָאה

 ןגיטשרעביא טלָאװעג ערעימערפ רעד תעב טָאה וַאדנַאל
 ךיז טָאה רע .קָאלג ַא יװ ןעגנלקעג טָאה םיטש ןייז .ןילַא ןיז
 ןעגני ַא ןופ טייקטכייל רעד טימ עניב רעד ףיוא טגעווַאב
 -ַאב ןרָאיטקַא יד ןבָאה טקַא ןטשרע ןופ ןליּפש ןטימ ןיא .עטנעמ
 ךעלקיטש יו סיױוװש סנּפָארט עסיורג םינפ ןייז ףיוא טקרעמ
 ַא טימ ןוא קרַאטש טליפשעג רעטייוו טָאה וָאדנַאל רעבָא ,לגָאה
 | : .טנעמַארעּפמעט ןקידלַאווג

 טליּפעעג טָאה עכלעוו ,רעבליזנייפ הרופצ ןירעליּפשיױש יד
 ךיז ןפורעגפָא ןוא גנוניצערעד יד טקרעמַאב טָאה ,ַאדנַארימי
 טעזי :ױַאבילַאקי טליפשעעג טָאה סָאװ ,ןַאמּפיל השמ וצ ליטש
 -נעעג ךיז טָאהיס .יסינּפ סוָאדנַאל ףיוא סיױוש סנּפָאוט יד רָאנ
 זיא םלוע םייב גנורעטסײגַאב יד ןוא טקַא רעטשרע רעד טקיד
 ןוא ךעלקילג ןעוועג זיא וָאדנַאל .דַארג ןטסכעה םוצ זיב ןעוועג
 יד ןגערפ וצ ןזיוַאב ךָאנ רע טָאה ,עניב רעד ןופ קידנעײגּפָארַא
 רע ןעוו .י?ןעוועג סָאד זיא יו ?ריא טגָאז סָאװ ,וני .רעליּפשיוש
 -יױוצ רעד ,ןרָאװעג טוג טשינ םיא זיא ,בָארעדרַאג ןיא ןיירַא זיא
 -סָארּפי טשינ טליפשש םעד ןיא) רעטייוו ןעגנַאגעג זיא טקַא רעט
 -ירד רעד .ןברַאטשעג וָאדנַאל זיא טייצ רעד ןיא רעבָא ,(יָארעּפ
 ןבילוצ זיא גנולעטערָאפ יד .ןעגנַאגעג טשינ ןיוש זיא טקַא רעט
 .ןרָאוװעג ןפורעגּפָא לַאפ-קילגמוא

 ַאניגנַאי טָאהעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה וַאדנַאל זַא ,סיוא טזייוו
 יו טקנפ ,ןטלַאהַאבסױא עלַא רַאפ טָאה רע סָאװ ,יסירָאטקעּפ
 רע טָאה קַאטַא ץרַאה סעד .ןרָאי ענייז ןטלַאהַאבסיױא טָאה רע
 יד טקרעמַאב ןבָאה םירבח ענייז ןעוו ,ןליּפש ןטימ ןיא ןעמוקַאב
 .םיטש ןייז ןיא גנורעדנע יד ןוא םינּפ ןייז ףיוא סייווש סנּפָארט

 -טקעש ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג רעפרעק ןייז זיא געט ייווצ
 -עג טָאה רע .רעטַאעט ןופ עיָאפ זיא סויטסאק ןוא םירג סריפ
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 רעט ַאעט ןשידיי

 .ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןָאק ןעמ סָאװ ,היוול עטסכעלרעייפ יד טָאה
 ,סעיצוטיטסניא רעקילדנעצ ןופ ץנערק טימ ,רעטסעקרַא טימ
 ןטלַאהעג ןענייז רבק םייב .טעטש ךס ַא ןופ סעיצַאגעלעד טימ
 ..סעדער דס ַא ןרָאוװעג

 רעסירג ַא לטיּפַאק-רעטַאעט ןייז טקידנערַאפ טָאה יױזַא
 יו ױזַא ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה וָאדנַאל ,רָאיטקַא רעשידיי
 רעד ףיוא ןברַאטשעג זיא רע .רָאיטקַא ןַא ןעמולח רָאנ ןָאק טע
 ןשיליופ ןופ ןיטסירָאכ ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה וַאדנַאל .עניב
 ןלָאר-ןזָאזיּפע ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא יז זיא רעטעּפש .רעטַאעט
 טנעלַאט טימ טצנַאלגעג טשינ טָאה יז .עניב רעשידיי רעד ףיוא
 ןַא ןעוועג רעבָא זיא יז .שידיי ןדער טנָאקעג םיוק ייברעד ןוא

 ןטריטּפָאדַא רעייז וצ רעטומ עיירטעג ןוא יורפ ענעבעגעגרעביא

 "סור ןופ טכַארבעג םיא ייז ןבָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב .ןוז

 -עג ;טּפַאשביל ךס ַא טימ ןגיוצרעד םיא ןוא עשרַאוו ןייק דנַאל

 -ןטסילַאנרושז ערעכעה ַא טקידנעעג טָאה רע) ןרידוטש םיא טזָאל
 .שטנעמ רעכעלצונ ַא ןסקַאווסיוא לָאז רע ןָאטעג ץלַא ןוא סוש
 -ערט ןופ ןרעמַאקדזַאג יד ןיא ןבעל ריא טקידנערַאפ טָאה יז

 ןבעל םייב ןבילבעג זיא סָאװ ;רעקיצניײא רעד זיא רע .עקנילב

 ."החּפושמ רעד ןופ

 "דורג"ווָאקרוט קחצי ךיוא טביירש דָאירעּפ ןטצעל ס'.ל ןגעוו

 :גרעב

 ןדנוברַאפ זיא ןעגנולעטשרָאפ-יםערוטשי יד ןופ רענייא טימ,

 -עד ןט7 סעד גנולעטשרָאפ רעד ןטימ ןיא :לַאפ רעשיגַארט ַא

 רָאיטקַא רעקידנצנעלג רעד ןברָאטשעג זיא 1940 רעבמעצ

 לָאר יד טרילבוד טנװָא םעד טָאה רעכלעװ ,ָאדנַאל לאומש

 -עביזיּפַאנק רעד טָאה טקַא ןטשרע ןופ ףֹוס םייב .ָארעּפסָארּפי

 -נָא סיורג ןופ עקַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב ואדנַאל רעקירעי קיצ

 ןשיריּפסקעש ןיא -- ןברָאטשעג םעדכָאנ ךיילג ןוא גנוגנערטש

 .םויטסָאק ןוא םירג

 -עניב רעשידיי רעקידנרעק ,רעקידנצנעלג רעקיזָאד רעד

 -ענעגיַאקסנימַאק לחר רתסא רעד ןופ ןַארעטעװ ַא ,רעלטסניק

 -עגכרוד רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקָאטסילַאיב ןיא טָאה ,עיצַאר

 רע סָאװ ,ןטלַאטשעג יד .עיצַארענעגער עקידנעטשלופ ַא טכַאמ

 סידַאוװָא רעטלַא רעד :רָאי ֿפַאנק ַא ןופ ךשמ ןיא ןפַאשעג טָאה

 ,ירעילָאּפָארטסָא עלעשרעהי ןיא ןמלק .,יסידַאװוָא החּפשמי ןיא

 ןעועג ןענייז ,יסערוטשי ןיא ָארעּפסָארּפ ,'סילויי ןיא סקופ

 -עגרעביא ךיוא טָאה רע .טסנוק רעשירָאיטקַא ןופ קרעוורעטסיימ

 -רַאפ ,רעזייב-קיבייא רעד :טרובעגרעדיוו ןכעלנעזרעפ ַא טבעל

 "טניירפ ןופ גנורעפרעקרַאּפ יד ןרָאוװעג זיא וָאדנַאל רעטרעטיב

 "יוװדניא רעכעלטפַאשלעזעג-יטנַא רעד ;טייקשירבח ןוא טּפַאש

 ויטקַא שיטילָאּפ ןוא ךעלטפַאשלעזעג ןרָאוװעג זיא טסילַאוד

 ןשיטעיווָאס ןסייה ןייז טייהנגעלעג רעדעי ייב קידנריוטסנַאמעד

 .טזיטָאירטַאּפ

 ןקיטולבלופ ןקיזָאד סעד ןופ טיט רעשירָאיטקַא רענייע רעד

 זיא סָאו ,היול ןייז .טָאטש יד טרעדורעגפיוא טָאה רעלטסניק

 ןשירעטילימ טימ ,הכולמ רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןעמוקעגרָאפ

 רעטסכעה רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא ,םידוביכ ןוא דַארַאּפ

 "קַא ןשידיי ַא ןבעגעג טָאה גנוריגער-ןטַאר יד סָאװ ,גנוצַאשּפָא

 ."רעטַאעט ןזעידיי םעד ןוא רָאיט
 .1000"999 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,4 ,עשרַאװ , "רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 ,142 .ז 1 דנַאב ,1921 ,קָאטסילַאיב , "רעטַאעט שידיי, -- יקצולירפ חנ

 .118 .ז ,2 דנַאב

 יא =
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 דנ ַאב -םישודדצ

 ,1924 רַאונַאי 20 ,עשרַאװ ,"טנייה רעיינ , ,ןעציטָאנ עלַארטַאעט --- רענייא
 ,זז ,דנַאב רעטייװצ ,1926 ,ענליװ ,"עמַארד ןוא רעטַאעט , -- טרעכייוו לאכימ

3 29, 
 ,1933 ץרעמ ,ענליװ ,/ױדנַאל לאומש ןופ ייליבוי רעקירָאי-20,
 ,1951 ,עשרַאװ ,'ןלױּפ ןיא רעטַאעט שידיי, -- גרעבדורג -- װָאקרוט קחצי

 ,116'115 ,זז
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,'ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 | : ,1977205 .זז
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 ,418 ,135 ,101 ,98 ,85 ,72 ,65 51 ,49 ,47 ,42 ,27 ,23 .וז
 ,86 ,46 .זז ,דנַאב רעטייוװצ ,1961 ,ביבא לת ,'תונורכז , -- טרעכייװ לַאכימ

7 91, 111, 123, 184, 

 םולש ,רעקוצ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1880 .בעג}

 (1929} עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא |
 ; .צ טביירש

 ןיא 1880 רָאי ןיא ןריובעג ןיב ךיא
 ןיימ .ןרעטלע עשידיסח ייב ןליופ) ששזדָאל
 -עדנַאסקעלַא םייב יאבג ןעוועג זיא עטַאט
 שזדָאל ןיא טקידנעעג בָאה ךיא .ןיבר רער
 ןיב 1898 רָאי ןיא .עלוש רעדנַאסקעלַא יד
 ןרָאפעגסױרַא גרעבדנַאז קחצי טימ ךיא
 -ַאק קחצי םהרבא טימ לָאמ ןטשרע םוצ
 רעטשרע ןעוועג ןיב ךיא .עפורט סיקסנימ

 יד ןסעיפ סנעדַאפדלָאג עלַא ןיא טלָאמעד טליפשעג ,רעקימָאק
 -עג זיא רָאפסױרַא רעטשרע רעזדנא .ָאר עשימָאק עטשרע
 -קַא ןרענָאיּפ עטשרע יד ןופ ןיב ךיא .ווַאלסָאנירעטַאקעי ןעוו
 -סױרַא רעטַאעט ןשידיי ןופ טָאברַאּפ ןכָאנ ןענייז עכלעוו ,ןרָאיט
 ןֵליִפַא ןרָאװעג ,רעטַאעט שטייד עקסַאמ רעד רעטנוא ןרָאּפעג
 -ייטּפָא) סעקטסַאשטוא ייצילָאּפ ענעדיישרַאפ ןיא טרינימַאזקע
 ךימ בָאה ךיא סָאװ .ןזעל ןוא שטייד ןדער ןעק ךיא יצ ןעגנול
 רעד ףיא ןעמוקעג זיא רעטַאעט עשידיי סָאד זיב ןטילעגסיוא
 רָאנ ,ןבײרשסױרַא טינ ךייא ךיא ןָאק ,טציא זיא סע יו ,הגרדמ
 ןוא ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןבירשעג ןדָאזיפע ליפ בָאה ךיא
 ןיא ןענישרע(ד) זיא סָאװ ,יגנוטייצ רעטַאעטי רעד ןיא סנטצעל
 | ,עזערַאוו

 ,ייסבַאס דוד יוװ ,סעפורט ליפ ןיא רעטישזעד ןעועג ןיב ךיא
 קחצי ןיא המחלמ(-טלעוו רעטשרע רעד) וצ זיב ןוא ,ןייטשנרעב
 רעטַאעט ןיא ייר רעד ןיא ןענָאזעס 8 ענליוו ןיא עּפורט סרעפנעג

 טליּפעעג ,ןרָאי ליפ רָאטקעריד ןעוועג ןיילַא ,יעינָאמרַאהליפי
 סע .ןיברַאכ ןיא וליפַא ,ריביס .זַאקווַאק ,דנַאלסור ץנַאג ןיא
 ןבָאה סָאוו ,עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא ליפ טנייה ךָאנ ךיז ןעניפעג
 -ימ ,םיובלעטייט הועדעבעל יו ,ישזער ןיימ רעטנוא טליּפשעג
 ןעוועג טינ לָאמנייק) רענטוק ,יקסווַאלסַאז ,יקסמוש ,ָאקסעלַאכ
 ,דנַאלסור ןיא ןעוועג 1920 זיב .ערעדנַא ליפ ןוא (עקירעמַא ןיא
 -נתוא קסױרבָאב ןיא רעטַאעט ןשיטעיווָאס ןטשרע ןיא טליפשעג
 -ָאפ ןופ ליפ רעייז ןטילעג ,ןיקלע לדנעמ ןופ ישוער רעד רעט
 ,ןרעוו וצ ןסָאשרעד רַאפעג ןיא לָאמ ליפ ןױש ןעוועג ,ןעמָארג
 .הלשממ סלעגנַארוו רעטנוא לָאּבָאטסַאוועס ןיא ןרָאוועג טריבַארעצ
 ךימ רע טָאה ,ןגָאלק ךיז ןעלגנַארװ ייב ןעוועג ןיב ךיא ןעו
 טימ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ךָאנ עירָאטירעט ןייז ןופ טקישעגסױרַא
 -סנָאק ןיא רעטַאעט שידיי טליּפשעג דנַאלסיױא ןיא .יורפ ןיימ
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 ,עיוַאלסָאגוי ,עיקַאוָאלסָאכעשט ,ןיו ,טסעירט ,לָאּפָאניטנַאט

 ןעמונרַאפ םוטעמוא ,ןרַאגנוא ,עיגלעב ,דנַאלגנע ,ןילרעב ,זירַאּפ

 ןעוועג ןָאזעס ןטצעל םעד .סעסקוס סירג טימ ץַאלפ ןטשרע ןַא

 ףיוא טליפשעג בָאה ךיא .עיגלעב ןיא םיובלעטייט רבח טימ

 ,העשטידרעב ,וועיק ןיא ןסעיפ עשידיי עֶלַא עניב רעשיסור רעד

 ןוא טסָאי םליפ ןיא ָאניק ןיא טליפשעג .ענדָאוג ,קָאטסילַאיב

 סירָאמ טימ 'רוכזיי ,ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילַאמ טימ יטסעוו

 ךיוא ןוא ,יגערעב רַאקסָא טימ יהללק ידי ןֹוא עפורט סצרַאוש-

 ."סעידעמָאק ענעדייערַאפ ןיא

 ךָאנ וצ ווָאקרוט סַאנָאי טיג ,ןציטָאנ ס'.צ ןופ טנורג ןפיוא

 :ערעירַאק-רעטַאעט ןייז וצ םיטרּפ רעמ

 רע ןוא רעקיסקואוו-ןיילק ַא ןעוועג זיא רעקוצ םולש םגח

 רע טָאה ןעלטימ עכעלרעסיױוא עטוג ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 יד ךיז ףיױא ןגױצעג ,סיטש-ןָאטירַאב -ןזיר ןייז קנַאד ַא ,רעבָא

 רעניױע ןייז טימ רע טָאה לגניי סלַא ךָאנ .טייקמַאזקרעמפיוא

 -רַאוו רעד ןיא םיללּפתמ יד ןופ רעצרעה יד טקיוװקרעד םיטש

 טָאה רע .. + .רָאכ ןיא ןעגנוזעג טָאה רע ואוו ,לוש שןרעושש

 רעגנוי רָאג סלַא ךָאנ ןוא ,(?) עשרַאוו ןיא זיוה סנטַאט ןייז ןזָאלרַאפ

 ןוא -- ץניווָארּפ רעד ףיױא סרעגניז עּפורג ַא טימ קעווַא רוחב

 ןט-19 ןופ ףוס םייב ןעוועג זיא סָאד .דנַאלסֹור ןייק טרָאד ןופ

 טסשינ ןא ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןעגנוזעג טָאה רע .טרעדנוהרָאי

 עששיסור יד ןופ רָאכ ןיא ךיױוא רָאנ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רָאנ

 עניילק טימ ןביהעגנָא רע טָאה רעטַאעט ןשידיי ןיא .סערעּפָא

 ענעדיישרַאפ ןיא טסילָאר-טּפיוה רעד ןרָאוװעג זיא רע זיב ,לָאר

 סלַא ןעמָאנ ַא ןפַאשרַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,סעּפורט עשידיי

 טועינ רע טָאה ,רוגיפ רעקירדינ ןייז בילוצ .טסילָאר-ןעדַאפדלָאג

 "וצ ןעועג זיא סע עכלעוווצ ,ןלָאר-ןדלעה ןייק ןליפש טנָאקעג

 -ָאק ןעמוקַאב וצ ןבױהעגנָא טָאה רע .םיטש-ןזיר ןייז טסַאּפעג

 -יירגלָאפרעד ַא ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד טימ ןוא ,ןלָאר עשימ

 .רעקימָאק רעטריטנעטַאּפ ,רעכ

 "ילימ ןשיסור םוצ ןעמענ טפרַאדעג ןרעקוצ טָאה ןעמ ןעו

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ךיירטסע ןייק ןפָאלטנַא רע זיא ,רעט

 טליּפשעג רע טָאה ןטסגנעלמַא .סעפורט עשידיי עקיטרָאד יד

 ןוא עשטמַאזדָאּפ סולש ןרָאיטקַא רעניו עטנַאקַאב יד טימ

 טקנוּפ ... .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג רע זיא 1905 ןיא .לעב ףלָאדַא

 טָאה ןעמ ואוו ,טעטש עשיכיירטסע ערעדנַא ןיא ןוא ןיוו ןיא יו

 יב ןקנעש ןיא (רעטַאעט שידיי טליּפשעג טייצ רענעי וצ ךָאנ

 -רַאפ ןיא ןטָארטעגפיױא ךיוא עקירעמַא ןיא רע זיא ,ךעלשיט

 קירביא ןייק .ןלַאקָאל עקיגנַארטירד ןיא ןוא סרעלעקנייוו ענעדייש

 ךָאנ ןוא טַאהעג טשינ עקירעמַא ןיא רע טָאה גלָאפרעד ןסיורג

 "ֹּפָא .ןיוו ןייק ןרָאפעגקירוצ רע זיא ,ךיז ןרעטַאמ רָאי רָאפ ַא

 ןיא גלָאפרעד ןסיורג רָאג ַא טימ טייצ עסיוועג ַא קידנליפש

 עּפורט רעשידיי ַא טימ עזייר ַא טכַאמעג רעקוצ םולש טָאה ןיוו

 םוצ רשפא ןבָאה ייז ואוו ,עיווַאלסָאגוי ,עירָאגלוב ,ייקרעט ןייק

 ,רעטַאעט שידיי טליּפשעג לָאמ ןטשרע

 לָאּפָאיטנַאטסנָאק ןיא טליפשעג עּפורט יד טָאה יײקרעט ןיא

 טרָאד זיא םלוע רעד .לַאז ןטקַאּפעג-לופ ַא טַאהעג קידנעטש ןוא

 רָאנ ,ןטנַארגימ(יאנע עשיסור-שידיי יד ןופ רָאנ טשינ ןענַאטשַאב

 ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה יז .. .ןיי עשילָאינַאּפש ןופ ךיא

 "רָאפ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ךָאד רעבָא ,שידיי טרָאװ ןייק

 וצ טרעהעגוצ ךיז טייקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ ווא ,גנולעטש

 עשידיי ןוא ץנעט עשידיי יד ןופ ןלָאװקעג ןוא רעדיל עשידיי יד
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 מָאה רעכלעוו ,רעקוצ סולש ןעוועג זיא גנילביל רעייז .קיחמ
 ןְליִפַא סָאװ ,ידַארּפשי ַאזַא ןיא ךעליירפ ןכַאמ וצ ייז טימַאב ךיז
 .ןענַאטשרַאּפ ןטלָאװ םיױג

 מלוע רעשידיי רעד טָאה עיװוַאלסָאגוי ןוא עירַאגלוב ןיא
 טרעטשעג טששינ טָאה סָאד רעבָא ,שידיי ןענַאטשרַאפ ךַאווש רעייז
 יד ןופ ןצנַאט ןוא ןעגניז ,ןליּפש ןפימ ןרעטסײגַאב ךיז ןלָאז ייז
 "יו יד ףיוא ןטעליב עלַא ןפיוקסיוא דלַאב ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי
 ןעמעב ןיא ןטירטפיוא ערעיז תעב .ןעגנולעטשרָאפ עקידרעט
 יב ןטעבעג ןדיי עקיטרָאד יד ךיז ןבָאה ,ײקַאווָאלס ןוא ןערעמ
 רעמ לסיבַא ןדער ןלָאז ןטסיטרַא יד זַא ,םימחר עיצקעריד רעד
 -ַאב ָאד חמ ,בגא ...ןײטשרַאפ ןענָאק ןלָאז יז ידכ ,שטיי
 ייס) ןרָאיטקַא עשידיי יד ןבָאה טייצ רענעי וצ זַא ,ןרעװ טקרעמ
 -עכָארבעצ ַא ןיא ,היד ,שידיי ןשירעמשטייד ַא טדערעג (ייו יו
 ןבָאה תורצ עסיורג ...שידיי ןטעשטעלַאקעצ ַא ןוא שטייד טענ
 ןיא טליּפשעג ןבָאה יז ןעוו ןייטשוצסיוא טַאהעג ןרָאיטקַא יד
 (עיצקעריד סרעמַארטש ןָאמָאלָאס רעטנוא) דנַאלסור-ןטַאּפרַאק
 "יע -םירוּפ-סיסרוקיּפַאי יד ןפמעקַאב ןגעלפ םינבר עקיטרָא יד
 יד קידנגײלניירַא ,טעטש יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגניווצ ייז ןוא ירעל
 רעד רעבָא זיא םוטעמוא טשינ ...םרח ןיא יסרעליפש-םירופי
 .רעכיירגלַאפרעד ַא ןעוועג יסרעליפוש-םירופי יד ןגעק ףמַאק
 יד ןגעק ףמַאק ןיא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןטסקרַאטועמַא . .;
 יד יװ סעדכָאנ עיטסַאניד רעשטַאקנומ יד ןרָאיטקַא עשידיי
 -טָאנעשט ןופ .יקובידי סיקסנַא .ש טריפעגפיוא ןבָאה ןרָאיטקַא
 ןייק ןרָאּפעג רעדיױו עּפורט רעד טימ רעקוצ .ש זיא עיקַאווָאל
 ךס ַא טָאה ילַאקלַא .רד רעניבַאר רעקיטרָאד רעד .עיוַאלסַאגוי
 ןעוועג םרוג טָאה סָאד ... ןרָאיטקַא עשידיי יד ןפלָאהעגטימ
 טציא זיב יװ רעמ ךָאנ טָאה םלוע רעשידיי רעד זַא ,וצרעד
 רעד טימ .צ) .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעמָארטש וצ ןבױהעגנָא
 -ווא ,טשעּפַאדוב ןייק שדוח ןייא ףיוא טרישזַאגנַא ןרעוו עפורט
 ןסַאג יד ןיא ןטַאקַאלּפ ןייק ןזָאלצסױרַא טינ גנידַאב ןטימ ,ןרַאג
 -א ןיא רעטקַאניײא ןַא ןליּפש גנולעטשרָאּפ רעדעי רַאפ ןוא
 ןַא טשעּפַאדוב ןיא טַאהעג טָאה עפורט עשידי יד .(שירַאג
 -ַאעט סָאד זיא טכַאנ ייב טכַאנ .גלָאפרעד ןכעלנייוועגרעסיוא
 רעטַאעט ןיא טמָארטשעג ןבָאהיס ןוא טפיוקרַאפסיױא ןעוועג רעט
 ןיא טליּפשעגּפָא טָאה עפורט עשידיי יד ... .גנוי ןוא טלַא
 ןייק שיטקַאפ קידנבָאה טינ רעבָאנ טייצ םישדח ןעצ טשעּפַאדוב
 -רָאפ-ייצילַאּפ רעד טרעוו ,שדוח ַא יו רעמ ןייז וצ טרָאד טכער
 ,סעזיוו ערעייז ןעיײנַאב ןפרַאד םייב ,זייב ױזַא ייז ףיוא רעייטש
 םולש זיא ןרַאגנוא ןופ .(טָאטש ןופ סױרַא ףכית ייז טקיש רע זַא
 -עג טָאה רע ואוו ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טרישַאגנַא רעקוצ
 -םַא טרופקנַארּפ ,גיצּפייל ,ןילרעב ןיא רעטַאעט שידיי טליּפש
 -נַא רעקוצ זיא דנַאלשטייד ןופ .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא ןיימ
 1 רָאטקעריד-רעטַאעט רעזירַאּפ םעד ךרוד ןרָאװעג טרישזַאג
 טָאה רע ואוו ,דנַאלגנע ןוא עיגלעב ,ךיירקנַארּפ ןייק ל.?טנעמולב
 .ןענָאזעס עכעלטע טליּפעעג

 -רַא ןשידיי ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעקוצ
 רָאי 12 ןופ ךשמ ןיא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןיוו ןיא ןײרַאּפ-ןטסיט
 זַא ,טרעטשעג טשינ רעבָא טָאה סָאד .רַאטערקעס (1926-1938)
 טששינ ןרעקוצ ןעמ לָאז ,1938 זיב 1932 ןופ ,טייצ רָאי סקעז
 רע סָאװ ,םעד ןופ טבעלעג טָאה רע .רעטַאעט ןליּפש ץזָאלוצ
 טימ קידנעייג ,ןטעליב-רעטַאעט ןופ רעפיוקרַאפ ַא ןרָאװעג זיא
 ."ןבעל ַא טכַאמעג רע טָאה םעד ןופ .זוה וצ זיוה ןופ יז
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 רע ט ַאע ט ןשיריי ןופ ןַאקיסלעל

 ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא .צ ןופ דָאירעּפ-עניב ןטצעל םעד ןגעוו
 :"ןרעטש ענעשָאלרַאּפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש

 ןייז טימ ןעמַאװצ ,ןרעקוצ םולש ךיא בָאה 1938 רָאי ןיא;

 יא ,גיצנַאד ןץיק טרישזַאגנַא ,רעקוצ ַארַאלק עסירעטקַא יד ,יורפ

 ןיא טעמכ טָאה רעקוצ .. - .ירעטַאעט-דנוב-רוטלוקי ןקיטרָאד

 .םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןוא טליּפשעג וסעיּפ עלַא

 -עג טָאה סָאװ ,גיצנַאד ןשיצַאנ ןיא ןליפש םישדח עכעלטע ךָאנ

 ןעעדק ףיוא ןייג -- ןרָאיטקַא יד רַאּפ ייס ,םלוע ןרָאפ 'יס ןסייה

 זיא ,םַאג ןיא ןיג וצ רַאפעג ַא ןעוועג שממ זיאיס לייו ,םשה

 ואוו ןדיי ףיוא םָארגָאּפ רעסיורג רעד ןכָארבעגסױא גיצנַאד ןיא

 קיטולב ןוא סטוג-ןואיבָאה שידיי טביורעגוצ ןבָאה סיצַאנ יד

 ןירַא רעטַאעט ןיא ןעמוקעג טנווָא ןדעי זיא בגא דיי ןגָאלשעצ

 קרַאטש ןוא ןגױא עטקַאהעגרעטנֹוא טימ רָאיטקַא רעדנַא ןַא

 עקיבלעזיד ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה לַאז רעטַאעט ןיא .ןגָאלשעצ

 "טָאּפמָאק טסע לװלעװ , סלַא "רוכיש חנ, סלַא

 -ַאב ןבָאה רימ ...טרעכוזַאב םלוע םעד ןשיוצ יגנוניישרעדי
 ,טסואוורעד ךיז טָאה סלוע רעד ןעוו .גיצנַאד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלש
 רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא ,ןרָאּפקעװַא ןליוו ןטסיטרַא עשידיי יד זַא
 ךימ . . . .ןביילברַאפ וצ ןעגנואווצעג שממ זדנוא טָאהימ ןוא ,?מוט
 ךָאז טליּפשעג ןוא גיצנַאד ןיא ןבילברַאפ רעטייוו ,ָאזלַא ,ןענייז
 -עעוּױעג עקיטולב יד ןעמוקעג ןענייז סע זיב ,טייצ סישדח יירד
 -ַאנ יד) .רעטַאעט רעזדנוא ןלַאּפַאב ןענייז סיצַאנ יד ןעוו ןשינ
 ,רעטַאעט ןיא רענייטשש ןפרָאוװעגנײרַא ןבָאה סענַאגילוכ עשיצ
 .דנעצ טעדנואוורַאפ ןוא ןײגסױרַא םייב רעכוזַאב יד ןלַאפַאב
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 דנַאב םישודד

 טלָאוועג ייז ןוא ןרָאיטקַא יד טרַאוועגּפָא ךָאנרעד ,ייז ןופ רעקיל
 וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה לַאפ ןקיזָאד םעד ךָאנ ...ןסישרעד
 רעקוצ םולש טָאה ,עשרַאוו ןייק קידנעמוק .גיצנַאד ןזָאלרַאּפ
 ןיז טימ ןעמַאװצ ,רעטַאעט ןששידיי ןקיטרָאד םניא טעברַאעג
 .יורפ

 טשינ םענייק ידכ ,סרעקוצ יד ןבָאה ָאטעג רעוועשרַאוװו ןיא
 ןדעי רעקעב ןטנַאקַאב ַא ייב טגרָאבעגסיױא ,טסַאל וצ ןלַאפ וצ
 "םיױרַא ,סַאג ןיא טפיוקרַאפ סָאד ןוא טיורב טנופ רָאּפ ַא גָאט

 זיא ַאפעג סָאד ןעוו .הנויח ףיוא םיק-םיוק םעד ןופ קידנעיצ

 ,לקיטרַא סוסקול ַא ןרָאוועג זיא טיורב ןוא ,ןרָאוועג ןסָאלשעגּפָא

 ,ףייה יד רעביא יורפ ןייז טימ ןעגנַאגעגמורַא רעקוצ םולש זיא

 "ַאעט ןשידיי םנופ רַאוטרעּפער ןצנַאג םעד טעוד ןיא ןעגנוזעג

 רעביא ןענייז ָאטעג ןיא) רעדיל סנעדַאפדלָאג ךעלכַאזטּפיוה ,רעט

 עשיעּפָארײא שידיי ערעלוּפָאפ ,עטלושעג ןעגנַאגעג ןפייה יד

 ןכיוא טנידרַאפ םורַא ױזַא וא ,סרעקיזומ עטמירַאב ןוא סרעגניז

 ןסירעג ךיז ןבָאה ,עקירעזייה עדייב ,סרעקוצ יד .(טיורב לקיטש

 -סיורַאי ידכ סעמיטש יד ןסירעגרעביא עקַאט ןוא לוק ןפיוא

 .טיורב ףיוא ןשָארג רָאֿפ ַא ףעגניזוצ

 ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ ירעצרעה עשידיי עקידתונמחר-לעבי יד

 ןעגניז ןרַאפ גנונעקרענָא ץיוועגסױרַא רעקוצ ?רָאּפ םעד ןבָאה

 זןטעבטמ עקידנגנילק טימ ןקנָאשַאב ייז ןוא שידיי ןיא רעדיל

 יִד ןופ יגנולדיזסיוא; יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע זיב ,גנַאל יזזַא

 ןדיי רעועשרַאוװ

 -עג ןענייז יגנולדיזסיואי רעד וצ עפורג רעטשרע רעד ןופ

 -ןַא ךיוא ןוא טייל עטלַא ,עזָאלמיײה ,עקנַארק ,רעדניק ןעגנַאג

 טנכעררַאפ ןשטייד יד ךרוד ןענייז סָאװ ,עלַא -- עזָאלסטעב

 רעקיזָאד רעד ןשיווצ ;טנעמעלע ןוװיטקודָארּפ-טשינ ןרַאפ ןרָאזעג

 ןוא סרעגניז ףיוה יד ןרָאװעג טנכעררַאפ ךיוא ןענייז עפורג
 יורפ ןייז ןוא רעקוצ םולש -- ךיוא אליממ ןוא ןטנַאקיזומ-ףיוה

 טלעוו ַא טזײרַאב טָאה סָאוװ ,לרָאּפ-ןרָאיטקַא עקיזָאד סָאד .ַארַאלק

 ןוא םזַאיװטנע ליפוזַא ןפָארטעגנָא ןעגנורעדנַאוו ענייז ףיוא ןוא

 ןרעמאקדזַאג יד וצ ,יינרוט ןטצעל ןייז ףיוא קעווַא זיא ,טפַאשביל

 .עקנילבערט ןיא

 ?ַאמ ןטצעל םוצ ןעזעג יורפ ןייז טימ ןרעֶקוצ םולש בָאה ךיא

 טפעלעעגפיורַא טלַאועג טימ ייז טָאה ןעמ ןעוו ,1942 ילוי ןיא

 טריפעג טָאה ןעמ עכלעוו דיי טימ לופ טּפָאטשעגנָא ,רופ ַא ףיוא

 -ַָארשעגסיוא טימ .ןירַא ןענַאגַאװ יד ןיא 'ץַאלּפ-גאלשמואי םוצ

 וא ,הטיחש רעד וצ טריפ ןעמ סָאו ,ךעלבלעק יו ,ןגיא ענעק

 ףליה יד רעבָא ,ףליה ןפורעג ייז ןבָאה ,סעמיטש עקירעזייה טימ

 ."טירבח ערעייז רַאפ טשינ ,יײז רַאפ טשינ ,ןעמוקעג טשינ זיא

 .צ .ש
 ,(11:12) ,עשרַאװ ,"טצ'טאעט, ,טלעװ רענעי ןופ טסַאג רעד -- רעקוצ םולש

5', 1929, 

 ",וראפ , ,רעטַאעט ןשידיא ןקילָאמַא ןופ תוישעמ עװַאקישט --- גייווצרעבליז .ז

 ,1929 .טקָא 13 ,י .נ

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 | ,1787187 .זז
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 (םייח| קירנעה ,ַאביר

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא --- 1889 ילוי 17 .בעג}

 ,עשרַאװ ןיא 1889 ילֹוי 17 ןריובעג

 ,רעמענרעטנוא-יוב ַא -- רעטָאפ ,ןליױּפ

 ןיא טנרעלעג .עשרַאװ ןיא להקה שאר ַא

 ןָאנרעד ,לוש ַא ןיא טייצ עצרוק ַא ,רדח

 ַא -- ךַאפ ןופ .טקַאדידָאטיױא ןַא ןרָאװעג

 סערעטניא ןַא טַאהעג ,רעמענרעטנוא-יוב

 טנעמיטנעס ַא ןוא רוטלוק רעשידיי רַאפ

 ,1916 ןיא ,רע טָאה ,רעטַאעט שידיי רַאפ

 טיובעגפיוא .ןערב םהרבַא טימ ןעמַאזוצ

 ףיוא עשרַאװ ןיא רעטַאעט-'לַארטנעצ' סָאד

 עּפורט ַא קידנטלַאה ,רָאטקעריד-רעטַאעט ַא ןרָאװעג ןוא ,1 ענשעל

 -ליטַאמ ,גרעבנייוו ַאינָאס ,רעזייק ַאילַאּפ ,ימענ האל) תוריכש ףיוא

 -דנַאז עישעצ ןוא השמ ,הנשוש ,ָאקסעלַאכימ לאכימ ,רעלק ןעס ַאד

 -יפ ןַאמרעה ,יקסװָאקסַאל .פ .ןַאמרעדעל דוד ,זַארַאכ ןָאעל ,גרעב

 לאומש ןוא ץרַאהטוג .א ,יקסניּפיל .י ,ַאקסרַאב-רעשיפ ַאזיל ןוא רעש

 "יזומ עקשָאי' סווָאמיד טימ רעטַאעט סָאד טנפעעג ןוא ,(גרעבנייוו

 טליּפשעג ,ןעגנורעדנע עסיוועג טימ ,טרָאד טָאה עּפורט יד .!טנַאק

 "עג טרעדנעעג רעטַאעט ןופ רַאוטרעּפער רעד זיא ךָאנרעד .רָאי 5

 -עּפש ;'קוביד ןופ חוכ ןטימ' קידנבײהנָא ,ןשיטַאמַארד ַא ףיוא ןרָאװ

 טנומגיז ,יקסנימַאק .ר .א טימ רעטַאעט עידעמָאק-עמַארד סָאד רעט

 "ער יד זיב ,וַאדנַאל .ש ,גרעבמַאס .א ,יקסנימַאק ַאדיא ,ווָאקרוט

 ןוא .ןדָאב םעד טפױקעגּפָא תיבה-לעב ןשידיי םייב טָאה גנוריג

 ,ןסילש טזומעג ךיז טָאה רעטַאעט סָאז

 ןופ רעטעברַאטימ ַא טימ ךערּפשעג ַא ןיא ,.ר טָאה םעד ןגעוו

 ןייז ןוא רע זַא ,תועידי יד טנקײלעגּפָא 'רעטעלב עשירַארעטיל'

 טצהעג ןבָאה ייז .רעטַאעט ןופ הרובק יד טלייאעגוצ ןבָאה ףתוש

 ןוא יימ ןיא רעטַאעט סָאד ץזָאלרַאפ וצ :תורירב ייווצ ךיז רַאפ

 רעייז ןעוו ,טסוגױא ןיא רעדָא ,עיצַאסנעּפמָאק עסיוועג ַא ןגירק

 ןבָאה ייז .ןגירק טינרָאג ןוא ,ךיז טקידנע רעטַאעט ןפיוא טכער

 ,הצע ןַא ןגעו רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי וצ טדנעוװעג ךיז

 טשרע .ןינע ןטימ טריסערעטניארַאפ טינ ךיז טָאה רענייק רעבָא

 -לעזעג טימ ןטָארַאב רעדיו ךיז ייז ןבָאה םוטַאמיטלוא ןַא ךָאנ

 ןטצעל ןזיב ןטרַאװ וצ טינ טהצעעג ןבָאה ייז ןוא רעוט עכעלטפַאש

 ןלעװ ןטידערק עטגָאזעגוצ יד ןוא עיצַאסנעּפמָאק יד .קילבנגיוא

 טָאה רעטייוו .רעטַאעט שידיי רעדנַא ןַא ןעיובוצפיוא ןכַאמ ךעלנעמ

 :טרעלקרעד .ר

 -לעוו ,גנוקידלושַאב ַא ךָאנ ןרירַאב ןלעוו ךיא טלָאװ בגַא ךרדי

 םעד ןצונסיוא ןליוװ רימ זַא ;ןפרָאוועג זדנוא ףױא טָאה ןעמ עכ

 יד טדייל ןופרעד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ זחיר םומיסקַאמ

 זזממ ךיא .ןעגנומענרעטנוא ערעזדנוא ןופ טייז עשירעלטסניק

 .רָאי ןיינ יד ןופ ךשמ ןיא ןבָאה רימ :תמאה ןעמל ןלעטשטסעפ

 עשידִיי ןליּפש יו ,ןטפעשעג (חויר ןופ ןיז ןיא) ערעסעב טַאהעג

 .,ֿפרָאועגּפָא סעטרעּפַא עקידנקָאלרַאפ עלַא ןבָאה רימ .עמַארד

 זױ/ב טשינ רעטַאעט שידיי ַא ןופ עגַארפ יד זיא זדנוא יב לייוו

 .טשינרָאג זדנוא טלָאוװ ןערעדנַא .גנומענרעטנוא סטפעשעג ַא

 .רעטַאעט שידיײי יינ ַא ןעױב ןטערטוצוצ טציא ןגנואווצעג ןעוועג

 ץַאלּפ רעד זיא ןַאלּפ ןקיזָאד םייב טייקרעווש עטששרע יד .,.

 ַא ופ-העמיטנגייא ןַא טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ ... .ןינב ַא רַאפ

 טא יי
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 טגָאמרַאפ סע .םוירעטסינימ-סגנודליב (עשיליופ) סָאד :ץַאלּפ

 גַאלשרָאפ רעד ... טנגעג רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןכעלרעה ַא

 וצ ףױא טלעג ... (רעטַאעט שידיי ןרָאװעג ןרָאוװעגּפָא זיא

 ןופ םיתב-ילעב ענעזעוועג יד ,רימ .ָאד זיא רעטַאעט סָאד ןעױב

 -ַאעט ןטימ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה (ַאביר ןוא ןערב) ילַארטנעצי

 וצ וצ ןעמַאװצ ןטערט ןוא רעטסימלעצ רעמענרעטנוא-רעט

 רענעלּפ ןרָאוװעג טעברַאעגסױא ןיוש ןעניזיס .טעברַא רעד

 טימ ,עניב עסױרג ַא... .(קסוָאקשָאמ טקעטיכרַא טרוד

 עסיורג ,(רעצעלפ 1150) לַאז רעסיורג ַא ,ןסילוק-רעטניה עסיורג

 עלַא ןופ ,קיטסוקַא עטנכייצעגסיוא ןַא ןייז טעוויס . .. ןרָאדירָאק

 ןלעוו ןוא ןחמ רימ .. . ןעז טנכיײצעגסױא ןעמ טעוװ רעטרע

 וצ ףכית רימ ןטערט ןַאד ,ץַאלּפ ןקירעהעג ַא ,ץַאלּפ ַא טירק

 םדוק (ןעגנוגנידַאב ערעוװע יד ףיוא ןָא וע טזייו ָאז) .ןעיוב וצ

 יד ,... קיטליגכילג ןיטולחל זדנוא וצ זיא עסערּפ יד -- לכ

 -עפסָאמטַא עמערַאוװ ַא רימ ןפרַאד טציא ןוא ,ליטשש זיא עסערפ

 -רעטנוא טלעג ןייק לייורעד טשינ ןטעב רימ .זדנוא םורַא ער

 טומ ןבעגוצ זדנוא לָאז םלוע רעד זַא ,רעבָא ןליו רימ .גנוציטש

 -סגנופַאש עקיטיינ יד ןרעוו ןפַאשעג לָאזיס זַא ,טעברַא רעד וצ

 רענעמטַאר ערעזדנוא זַא ,זיולב ןליוו רימ ,זדנוא םורַא גנומיטש

 רימ.. ןפלעהוצ זדנוא לָאז ,הלהק יד רקיעב ןוא ,טַארטָאטש ןיא

 לָאז ןוא טרָאװ סָאד ןעמענ לָאז טפַאשלעזעג יד זַא ,ךיוא ןליוו

 . ."גנרעטנמרעד ַא זדנוא רַאפ ןייז טרָאװ סָאד

 -לעשזד ףיוא רעטַאעט-'ַאלַאקס/ סָאד ןעיובפיוא טזָאלעג טָאה .ר

 רעקידנגלָאפ טימ 1926 יימ 19 םעד טנפעעג טָאה רע סָאװ ,1 ענ

 -נַאל .ש ,ןייטשגינעפ ,ה ,גרעבסָארג הנח ,רעשיפ-ַאקסרַאב :עּפורט

 ,לעּפַאר עליצ ,גרעבנייוו .ש ,רעשיפ ןַאמרעה ,רעלדנַאס םייח ,וַאד

 ןטימניא ,רעייטנראק .ש ןוא ןַאמשיפ ,יקצענָארב םעס .ביורטנייוו

 ןרָאיטקַא יד טימ) עּפורט-'ןויטבמס' יד ןטָארטעגנײרַא זיא 6

 ןיא טָאה 1928 ןיא ,(לעזַאג ,ןַאמליּפש אלאל ,דלעפ קחצי ,קישזָאנ

 ןופ ךָארבסיױא ןזיב ןוא .יקסװַאלסַאז ףלָאדור טרילָארטסַאג רעטַאעט

 טרעדנעעג רדסכ רעטַאעט סָאד טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -עג םעד ךיוא יוװ ,עימָאנָאזיפ-רַאוטרעּפער ןוא עשירעלטסניק יד

 -- ןדָאטקעריד ךרוד -- ,עטלָאצַאב ןופ רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעז

 רָאנ טשינ ןסָאלשעגנייא ןבָאה סָאװ ,סעּפורט-םירבח זיב ,סעּפורט

 .רעטַאעט םייב עטקיטפעשַאב עלַא רָאנ ,ןרָאיטקַא יד

 ןעוו זַא ,וָאקרוט סַאנָאי רעביא טיג ףוס ןשיגַארט ס'.ר ןגעוו
 ָאטעג רעוועשרַאװ רעד ןיא ןענעפע וצ טביולרעד ןבָאה ןשטייד יד
 ןוא .ר ןענייז ('ַאלַאקס' .וועג) 'ָאדַארָאדלע' רעטַאעט עשידיי סָאד
 -רוט| רע .רעטַאעט ןקיזָאד ןופ רעריפנָא יד ןעוועג רעדניװ ריאמ
 'ּפָאש' ןיא טעברַאעג טָאה (החמש תועט יּפ לע ןָא םיא טפור ווָאק
 ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא דנַאטשפיוא ןתעב .27 אנשעל ףיוא
 ןוא ,םיוב .י ןופ עילימַאפ יד ,החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה
 .רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז רעלדנַאס החּפשמ-ןרָאיטקַא יד
 םוצ טריפעג ןוא שינטלעהַאב ןופ טּפעלשעגסױרַא ייז טָאה ןעמ ןעוו
 ןשינָאריא ןַא טימ ייז וצ טדנעװעג ןשטייד יד ךיז ןבָאה ,טיוש
 ,ודנוא ןגיזַאב טלָאװעג סע טָאה ,ןדיי עקיצומש ,ריא ןוא' :לכיימש
 | - ," '!לושטייד

 .9 .מ

 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט שידיי ַא רַאפ ןינב ַא ןגעװ -- .ט .ב
 | ,1925 ,58 'ג

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סָאנַאי
 ,60 .ז ,ייװצ דנַאב ,159 ,82 .זז
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 רעטַאע ט ןשידיי ןופ ןָאטיסטעל

 בקעי ,סעלער
 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1878 ילוי 22 .בעג}

 -מעל ןיא 1878 ילוי 22 םעד ןריובעג

 עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא .עיצילַאג ,גרעב

 עשירַאטעלָארּפ ןופ דניק ַא, ףָא רע טיג

 יד טקידנעעג גרעבמעל ןיא .ןרעטלע
 רעטעברַא רעשיזיפ סלַא .לוש-רעגריב
 ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןעוועג ךיא ןיב

 רעד ןעוו טייצ רעד ןיא .רעטַאעט שידיי

 ןַאמניפ טנומגיז טסיטרַא רעקילעזטָאג

 רָאי ןיא גרעבמעל ןיא טרילָארטסַאג טָאה

 -עג רימ ןליּפש ןייז טימ רע טָאה ,5

 דלַאב ךיז טָאה סעכלעוו ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ןקשח} בירטנַא ןבעג

 עלָאר ןייז ןעמונעגרעביא עקַאט ןבָאה ךיא| ןוא ,טכעלקריוורַאפ
 ַא ךָאנ עקַאט ןוא ,טרידוטש סע בָאה ךיא יװ ,!גינעק עציוו' סלַא

 ךיז טביה טלָאמעד ןופ ןוא ,ןטָארטעגפיױא גרעבמעל ןיא טייצ

 ."ערעירַאק עשיטסיטרַא ןיימ ןָא

 -ַארד ַא, זיא .ר זַא ,ןבעגעגנָא טרעװ רעדנעלַאק סרעדַאב ןיא

 ."רעליּפשױש-רעטקַארַאכ ןוא רעבָאהביל רעשיטַאמ

 -ילַאג ןיא רעטַאעט ןגעוו טעברַא ערעסערג ַא ןיא סלעזיימ .א

 -ַאק בײהנָא ס',ר םרָאפ רעשיטסירטעלעב ַא ןיא טרעדליש 'עיצ

 :ןפוא ַאזַא ףיוא רעטַאעט ןיא ערעיר

 רָאטקעריד ןקָארשעגנָא ןבָאה סעקינרעקַאיפ יד יו םעדכָאנא

 זַא ,גָאװצ םעד ןעמוקַאבסױרַא ןוא ןרָאיטקַא יד טימ ?עפמיג

 -םױרַא ןכיגניא טעװ סעלער רעזייל לקנעי ירבח-ךַאפי רעײז

 ארומ ןבָאה ייז .טַאהעג הטרח דלַאב רעטַאעט רעד טָאה ,ןטערט

 רעגרעבמעל סָאד ךָאד זיא .הלּפמ עשילַארָאמ ַא רַאפ טַאהעג

 ףיוא -- ףירגַאב ןקיטלַאמעד םעד טייל -- ןענַאטשעג רעטַאעט

 ?קנעי ןגײלוצּפָא ןבױהעגנָא ןעמ טָאה .הגרדמ רעכיוה ַא רָאג
 טנווָא תבש ַא ןיא זיב ,גָאט וצ גָאט ןופ טירטסױרַא סרעזייל
 ןוא ,רעטַאעט ןיא סעקינרעקַאיפ עלַא טריצַאּפשנײירַא ךיז ןבָאה
 ךיז רע טפור ,טעליב ןייז ןבעגעגרעביא טָאה רעטצעל רעד ןעװ

 טעוו סע ,עשזרָאטקעריד ינַאּפ; :לעּפמיג רָאטקעריד םוצ ּפָא

 -ןײרַא ןייפ ןבָאה הרבח עניימ .רעטַאעט ןיא ךעליירפ ןייז טנייה

 זַא ,ריּפַאּפ ַא ןענמתח טשינ זדנא טעוװ ריא בוא ןוא ,ײטקַאהעג

 לָאז ,קישטשרָאיטקַא ןַא ןרעוו דלַאב לָאז רעזייל לקנעי רעזדנוא

 ןגיל טנייה ךָאנ עלַא טעװ ריא יו ,ןבעל ױזַא עמַאמ ןיימ רימ

 רעזיל לקנעי ןוא ,טריפעגסיוא טָאה הרבח י...לָאטיפש ןיא

 הירזע ןעמָאנ ןטימ עסעיפ ַא סרענײטַאל ןיא ןטָארטעגפיוא זיא

 ,גלָאפרעד ןסיורג רָאג טימ ךרודַא זיא טנוװַא רעד ןוא ,ײליח רובג

 ןבָאה ,טכַאמעג קזוח ןרָאיטקַא יד ןבָאה ןבָארּפ יד ייב תעשב ןוא

 רעסעב סָאװ טבערטשַאב ךיז ,טנווָא ןיא ,קערש רַאּפ רעבָא ײז

 -עג לרוג םרעזייל לקנעי זיא טנווַא םעד ןיא ןוא ,ליפש וצ

 -רָאפ רעד ךָאנ .רָאיטקַא ןַא ןבילבעג זיא רע .ןרָאװעג טעמתח

 ןוא דרעפ יד טנַאּפשטעגסיוא סעקינרעקַאיפ יד ןבָאה גנתלעטש
 ,ןַארָאטסער סטוגנהעצ וצ זיב טריפעג ןרעזייל לקנעי טָאה ןעמ
 | ...הסוכ עתמא יד טכַאמעג טָאה ןעט ואוו

 .רעטַאעט םייב רָאיטקַא רעטסכעלרע רעד ןעוועג זיא סעלער

 רעדעי וצ גנויצַאב ןייז ,עניב רעד רַאפ ץרא ךרד רעסיורג ןייז

 .תונורסח ערעדנַא עלַא טקעדּרַאפ טָאה ,ןליוו רעסיורג ןייז ,עלָאר

 ,םײקכיױו טלעפעג םיא טָאה סע .קידמשוגמ וצ ןעוועג זיא רע
 א

 וו

2060 



 ןופ ןַָאקיסלעל

 טגעלפ רע .טַאהעג טשינ גנודליב םווע ןייק ללכב רע טָאה וצרעד

 םעד טרעלקרעד םיא טָאה רע ןעוו רעלפוס סםעד רַאבקנַאד ןייז

 טימ עניב רעד טנידעג טָאה רע .עסעיפ ַא ןיא רעטקַארַאכ

 ןופ עלָאר יד טנעקעג קידנעטש טָאה רע .המשנ רעצנַאג רעד

 טָאה ,ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד דלַאב יױזַא ןוא ,קינייונסיוא

 טגָאזעגכרוד לָאמַא ךָאנ ןוא רעלפוס ןופ עסעיּפ יד ןעמונעג רע

 .עלָאר ןייז

 ,רעטַאעט ןיא טקיטסעפַאב ךיז טָאה סעלער רעזייל לקנעי

 ַא ןעוועג ךיוא זיא ,עיצילַאג ןופ ץניווָארפ רעד ףיוא ןרָאפעג

 ךָאנ ... .דָארלעסקַא רָאטקעריד םייב ץיווַאנרעשט ןיא ןָאזעס

 -עג ןַאד ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפעג רע זיא המחלמ רעטשרע רעד

 -מעל ןייק ןרָאפעגקירוצ ךעלדנע ןוא ןיו ןיא טייצ ַא טליפש

 ."םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,גרעב

 יע .ש

 סָאנעוב ,'ךוביקנעדעג רעכעלרעי , ,עיצילַאג ןיא רעטַאעט ןגעװ --- סלעזיימ .א
 ,142:145 .זז ,1961 ,סערייא

 םהרבא ,ןץירוק

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1892 לירּפַא 13 .בעג}

 ,עשרַאװ ןיא 1892 לירּפַא 13 ןריובעג

 רעמורפ ַא ,רעדיינש א --- רעטָאפ ,ןלױּפ

 ךיז זייוורוחב רעבָא טָאה רעכלעוו ,דיסח

 ,'ליּפש-ףסוי תריכמ/ ַא ןיא טקילײטַאבטימ

 טגעלפ ןוא ,טכענ 3 טרעיודעג טָאה סָאװ

 -ךד ַא ייב ,לוש-סקלָאפ ןיא טנרעלעג

 -וח (רעדורב ַא סרעטָאפ םעד) דמלמ-יקד

 ררושמ ַא ןעוועג ,ארמג ןוא יש"ר טימ שמ

 ןײרַא ךָאנרעד .דמלמ השמ 'ר ןזח םייב

 -ַאװרַאס רָאטנַאקרעביױא םייב עגָאגַאניס רעשטייד רעד ןופ רָאכ ןיא

 טרָאד ןופ ןעמ טגעלפ .,ןעוועג טלָאמעד זיא רעגייטש רעד יװ .רָאט

 'זיא ױזַא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאכ-רעדניק יד רַאפ רעגניז ןעמענ

 ןעגניז וצ ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא רעכלעוו ,.ק טימ ןעשעג ךיוא

 ןוא לעּפַאר ,לגָאפסַארטש ןרָאיטקַא יד ייב רָאכ-רעדניק ַאזַא ןיא

 .ןַאמסייוו

 ַא טימ ץניווָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגסױרַא .ק זיא 1906 ןיא

 -לטיט רעד ןיא שטשָאמַאז ןיא ןטָארטעגפיוא ןוא 'רעבָאהביל' עּפורג

 -ביל' רעקיזָאד רעד טימ .'ַאטסָאקַא לאירוא' סווָאקצוג ןופ לָאר

 רעביא רָאי יירד טּפעלשעגמורַא ױזַא ךיז רע טָאה עּפורג-'רעבָאה

 עדעי ןסירעגרעביא קידנעטשלופ טָאה ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש

 רַאפ ןטלַאהעג ןיוש םיא טָאה ןעמ ואוו ,םייה ןייז טימ גנודניברַאפ

 .העבש' םיא ךָאנ ןסעזעג וליפַא ןוא טיוט

 עּפורט-םירבח רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא ןטָארטעגניײרַא 1909 ןיא

 רעד ןופ ךָארבסיױוא םוצ זיב טליּפשעג ריא טימ ןוא דנַאלסור ןיא

 ,טסניד-רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ .ק טרעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע

 קנַארק רָאי בלַאה ַא ךָאנרעד טגיל ,דלעפטכַאלש ןפיוא רָאי ַא זיא

 -ַאעט שידיי טריזינַאגרָא רע ואוו ,רעגַאל-ןעגנַאפעג ןשטייד ַא ןיא

 ,ןטַאדלָאס עשיסור רַאפ ,שיסור ןיא ןוא .ןטַאדלָאס עשידיי רַאפ רעט

 -טייד רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב .רָאכ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ךיוא יו

 טרעוו רע ואוו ,דנַאלסור ןייק קירוצ .ק ךיז טרעק .,עיצולָאװער רעש

 -וג רעװַאטלָאֿפ) יקולירּפ ןיא .עידוטס רעשיטַאמַארד ַא ןופ רעטייל
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 .ןלייצרעד וצ טּפָא םעד ןגעוו ןבָאה ביל

 רעטַאעט ןשידיי

 ןיק רע טפיױלטנַא ,עניארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ יד תעב .(עינרעב

 לחר רתסא ןיא ןירַא טערט רע ואוו ,ןלױּפ ןייק טרָאד ןופ ,וועיק

 ןיירַא טערט ,עשרַאװ ןיא רע טמוק ךָאנרעד ,עּפורט סַאקסנימַאק

 טימ יינרוט ַא טכַאמעגטימ רעטעּפש ,רעטַאעט-'לַארטנעצ' ןיא
 עשיטַאמַארד עוויטַארעּפָאָאק ןיילַא טריזינַאגרָא ןוא רעלדַא סוילוי
 | ,סעּפורט

 סעּפורט עטסנעזעגנָא יד ןיא דילגטימ ַא .ק טרעוו ןָא טציא ןופ

 רע עכלעוו ,ןלָאר עלַא ןיא סיוא ךיז טנכייצ רע ואוו ,עשרַאװ ןיא
 ,טליּפש

 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 | ;ױזַא םיא טריזיר
 -ייֵלְּפ ךענעגיובעגנייא ןַא טימ ,רערעגָאמ ַא ,רעקישטניילק ַא

 ,ץרוק םהרבא.. ןגױא עגולק עניילק טימ .,םינּפ לָאמש ַא ,עצ

 ןעמונרַאפ טָאה ,רָאיטקַא רעטבַאגַאב רָאג זיב ןוא רעגולק רעד

 זיא רע .טרָא קידובכב רָאג ַא ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא

 יד ןצ טרעהעג טָאה ץרוק םהרבא .דנצנעלג וליפַא ,טוג ןעוועג

 "טגיײלעגקעוַאי טשינ לָאר ןייק לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 ןַא ןיא ןעוועג זיא סָאד יצ .ושל-רעטַאעט ףױא טגָאז ןעמ יװ

 רע סָאװ ,לָאר עדעי .עטערעּפָא ןַא ןיא יצ ,עמַארד רעטסנרע

 .טליפשעגּפָא קיטרַאנגַײא וא טפיטרַאפ רע טָאה ,ןעמוקַאב טָאה

 ..רָאיטקַא רעקיטפַאז א ןעוועג זיא ץרוק םהרבא

 ענליוו ןיא ןעמַאזוצ טליּפשעג רימ ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד..

 -יֵלֲאְק ַא ןוא ,יטקיווי ןיא ,עשרַאוו ןיא ךָאנרעד ,1920 רָאי ןיא

 ןעייג ,ןצרוק ךרוד ןפַאשעג ,ןטלַאטשעג עקיטכערּפ ןופ ּפָאקסָאד

 -סרָאנ) ילובמי סרעגרעב ןיא יצ ,ןעקנַאדעג עניימ רַאפ ךרוד רימ

 ,(לּפָאק) םכילע-םולש ןופ 'סניוועג עסיורג סָאדי ןיא יצ (גנָארט

 ןעוועג זיא ץלַא -- (בר רעד לסיז יר) יהטיחששי סנידרָאג זיא יצ

 ַא טימ טָאה ץרַאוװש סירָאמ ןעוו. .טרפ ןטצעל ןזיב טעברַאַאב

 עשרַאוו ןיא טליּפשעג גירק |-טלעוװ ןטיױוצ| ןרַאפ רָאי רָאפ

 -טסנוקי ןייז ןופ לבמַאסנַא ןטימ ךיא בָאה ,(רעטַאעט סיקסנימַאק)

 רכומ עלעדנעמ וצ -- טריסישזער ןוא טריפעגפיוא ירעטַאעט

 רעד ןופ שזאטנָאמ) יוויזירּפי םעד -- גנורעייפ לבוי סמירפס

 סָאװ ,ירעטַאעט-טסנוקי ןופ לבמַאסנַא ןצנַאג םעד ןופ .(עסעיפ

 םהרבא טָאה (ןרָאיטקַא עקיגנַאר טשרע ןופ ןענַאטשַאב זיא

 רעכלעוו ןופ ,עצנחוי יר ןופ לָאר רעד ןיא ןָאטעג ץנַאלג ַא ץרוק

 קרעוורעטסיימ ןיילק ַא ןפַאשעג טָאה רע

 זמ ,רעטַאעט ןיא ןפיט ענייז ןגעוו ןיוש ביירש ךיא ןעו

 טָאה רע סָאװ ,טלַאטשעג עקיטכעופ יד ןטנָאמרעד ךיוא ךיא

 סריפסקעזע ןיא גירק םנופ ךָארבסױא ןרַאפ ץרוק ,ןפַאשעגי

 -ָאג .לוו רָאיטקַא רעד ןוא רע .טנגוי רַאפ רעטַאעט) 'םערוטשי

 ."ןטלַאטשעג עשיסַאלק עטּפַאהרעטסיײמ ייווצ ןפַאשעג ןבָאה קיד

 "להיפ ןטיז לדייא םליפ םעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק |

 | |  ,'רעמיטנגייא-ןַארָאטסער' לָאר)

 ַא ןעוועג לָאמ עקינייא זיא .ק

 ,ןליױּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 ,שטיוועיַאש הניד : עסירעטקַא רעד וצ טַאריײהרַאֿפ ןעוועג זיא .ק

 ךיוא :ױזַא ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא זיא עכלעוו

 . .רָאטיזָאּפמָאק  רעטריטנעלַאט ַא ,שטיוועיאש לארשי ,ןוז רעייז
 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו

 יהי יט יי ק הָשח יי :ווָאקרוט

 ןיא ןעוועג ץרוק -א זיא -עיצַאּפוקָא רעזעיצַאנ דעד תעבי

 -עגפַיוא: ,ךיק-ןטסיטרַא:רעד ןיא טקילײטַאב ךיז וניטקַא ,עערַאװ

 ןשידיי ןופ דילגטיממ- סגנוטלַאװרַאפ ַא
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 דנַאב םישודהק

 -לַאטשנַארַאפ עשידרערעטנוא יד ףיוא סעיצַאטיצער טימ ןטָארט

 -מַאס קיזייא ןוא זַארב הנח ןטסיטרַא יד טימ טליּפשעג ,ןעגנוט

 -נעצי רעדניק רַאפ ןעגנולעטשרָאּפ עלעיצעּפס יד ןיא גרעב

 רעייז זיא רע עכלעוו יב ,(טלַאטשנַא םימותי יד ןוא יסָאט

 ןופ טכַאלעגנַָא קיצרַאה ךיז ןבָאה עכלעוו ןוא ,ןעוועג טבילַאב

 ,.טלעטשעגרָאפ ייז רַאפ טָאה רע סָאװו ,פיט ענייז

 סלַא ץרוק .א

 ."םירפס רכומ עלעדנעמ ,

 (ןַאמדירפ .פ ןופ גנונכייצ)

 -ַאדלעי רעטַאעט ןיא טליּפשעג ץרוק םהרבא טָאה ָאטעג ןיא
 סקַאמ ןיא יּפאקָארּפי ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע ואוו ,ָאדַאר
 .יגנוי-ספרָאדי סנירבָאק ןופ גנוריפפיוא עקיטכערפ סדניקסיוו
 .עניב רעד ףיוא לָאר עטצעל ןייז ןעוועג זיא סָאד

 רעוועשרַאוו ןיא יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 -- שטיוועיַאׂש הניד יױרפ רעביל ןייז טימ ץרוק .א זיא ,ָאטעג
 ןבירשעגוצ ןעוועג -- עסירעטקַא עשידיי עלופטסנידרַאפ ַא ךיוא
 -עב רעד ןיא ןאמרָאק טניירפ ןייז ייב רעטעברַא-רעקעב סטלַא
 טעינ טרָאד רעבָא טָאה גנַאל .סַאג עיפילָאװָאנ רעד ףיוא יירעק
 יעיצקעלעסי ַא ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיאיס .דיירפ יד ןטלַאהעגנָא
 לרָאּפ סָאד ןוא (שטייד יד ךרוד טריפעגכרוד ,גנוקיניירךוזיי ַא

 -עד ןופ ןטלַאהַאבוצסױא ךיז ןעגנולעג סנ יפ לע רָאנ זיא ץרוק

 -לַאטעמ רעזדנוא ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיז ייז ןבָאה ןָא טלָאמ

 רימ טימ טעברַאעג טָאה ץרוק .א .סַאג ענלימ רעד ףױא ּפָאשי
 ןײמ טימ -- שטיוועיַאש הניד ןוא ,גנולייטּפָא-רענעמ רעד ןיא

 -עירעטנַאלַאג ןוא לַאטעמ ייב -- ןעיורפ עקירביא יד ןוא יורפ

 ענלימ ףיוא יסעיצקַאי עטשרע יד ןופ רענייא תעב .גנוקינייר

 טריפעגקעווַא שטיוועיַאש הניד ערעייט ,עביל יד ןעמ טָאה ,סַאג

 ןפָארטעג רעווש ּפַאלק םעד ןופ זיא ץרוק .ץַאלפךטױט ןפיוא

 טבעלעג ךיז טָאה סָאװו ,לרָאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד סערָאװ ,ןרָאוועג

 .םַאהעג ביל רעייז ךיז ןוא ךעלעבייט ייווצ יד יו !

 יּפָאשי ןיא זדנא וצ ןעמוקעג גָאט ןזעי זיא ץרוק םהרבא

 ,טכַאנרַאפ ןוא ,טעברַא ףיוא (גנעג עטריקסַאמרַאפ ךרוד) ןיירַא

 -עב סנַאמרָאק ןיא טעבנגרַאפ רעד ךיז ,ןפוא ןקיבלעז ןפיוא

 יו .טקיטכענעגרעביא שינטלַאהַאב ַא ןיא טָאה רע ואוו ,יירעק

 לזמ סָאד ןוא קירוצ- ןוא-ןיה ןּפָאלעג רע זיא זיומ עטמסרַאּפ ַא

 טיײרדעגסױרַא לָאמנייא טשינ ךיז טָאה רע .טליּפשעגוצ םיא טָאה
 יד תעשב ,לָאמנייא .םינילת עשישטייד יד ןופ טנעה יד ןופ

 ,ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ ,סַאג ענלימ עצנַאג

 ןרָאװעג טריפעגקעווַא יעיצקַאי ןַא ייב זיא ,רעקיטסַאלּפ-רעלָאמ

 ,ורפ ןיימ ןוא רימ טימ ןעמַאזוצ ,ץרוק זיא ,ץַאלּפטיוט ןפיוא

 זיב ,קילגמוא םעד ןופ ץנַאג סױרַא ,לַאפוצ ןכעלקילג ַא ךרוד

 ןעוו ,ָאטעג ןיא ילסעקי ןטמירָאב םנופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע

 -טיױט ןופ גנוָארד רעטנוא ,טזומעג ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא ,ןדיי עלָא

 טמיטשַאב ַא ףיוא ישזָאגַאבי רעייז טימ ןלעטשוצ ךיז ,ףָארטש
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 ,יקווַאטס ,עקישזד ,עקסנילָאוװ ןסָאג יד ןופ קעיריפ ןיא) טרָאי

 םהרבא זיא ,(ילסעקי ןפורעג ןעמ טָאה סָאד -- עקסוװָארטסָא

 ןעמ .ןעמוקעגקירוצ טשינ טרָאד ןופ רעמ ןוא קעווַא ןיהַא ץרוקי

 טקישעגקעווַא ,ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ ןעמַאזוצ ,סיא טָאה

 . ."ןײרַא ןרעמַאקדזַאג יד ןיא עקנילבערט ןייק-

 - | יע .מ
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,207 ,118 ,112:13 ,108 ,90'88 .וװ

 ,מ ,ךואינש

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 5 םורַא .בעג}

 -- שטיװַאר ךלמ טול -- ןריובעג

 ,ועיק ןבענ לטעטש ַא ןיא 1885 ךרעב

 "נָאק רעגרוברעטעּפ טקידנעעג .עניארקוא

 רעטסײמלעּפַאק ַא ןעוועג .עירָאטַאװרעס

 "ַאב ךיז .רעטסעקרָא ןשירעטילימ ַא ןיא

 ןיוש טרָאד ןוא ,ןליױּפ ,עשרַאװ ןיא טצעז

 ובעגעג ביײהנָא ןיא רע טָאה ָאד .ןבילברַאפ
 ַא ןפַאשעג ,סעיצקעל-קיזומ ןואיגנַאזעג

 ווָאיל ָאעל יו םעדכָאנ טשרע רעבָא ,רָאכ

 טקינייארַאפ .ש טָאה ,ןליוּפ טזָאלרַאפ טָאה
 ןכלעוו טימ רָאכ םענעעזעגנָא ןסיורג ןייא ןיא רָאכ סווָאיל ןוא םענייז
 ,ןטרעצנָאק עטנַאסערעטניא רעייז ןריפכרוד טגעלפ רע

 .רעטַאעט-'םועזילע' רעװעשרַאװ ןיא זיא 1920 רעבמעצעד 9 םעד
 -רעה דוד ןופ ר'א "עּפורט רענליוו, רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 .ש ןופ קיזומ ןוא םינוגינ טימ "קוביד רעד , סיקס-נַא .ש ןַאמ

 ןופ גנוריפפיוא סנַאמרעה דוד טריגיריד רע טָאה 1924 ןיא
 ךענעה -- קיומ) "עבש תב ןוא דוד , ערעּפָא סנָאזרעדָארב השמ
 רעשידיי רעטמירַאב רעד עשרַאװ ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא דָארג .(ןָאק
 סיורג טימ טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא לעגנע לאוי רָאטיזָאּפמָאק

 ,ןריגיריד דנצנעלג ןוא טײקשילַאקיזומ ס'.ש רַאפ ביול

 -סילַאיב ןייק ןפָאלטנַא .ש זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 טסברַאה ןיא .עיזַאלטימ ןייק קעװַא רע זיא 1941 ילוי ןיא .קָאט
 טרָאד זיא ןוא ,ןַאשזדידנַא ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג רע זיא 2

 ,עשרַאװ ןופ םיטילּפןדיי ךרוד לארשי רבק וצ ןרָאװעג טכַארבעג

 ;טביירש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 עזערַאו ןיא ךיז טָאה המחלמיטלעװו רעטשרע רעד רַאפְי

 טָאה רענייק ןכלעוו ןגעוו טנעגיריד ןוא רערעל-קיזומ ַא ןזיווַאב

 טלַא יו ןוא ,זיא רע רעו ,טמַאטש רע ןענַאװ ןופ טסואוּועג טשינ

 ןיגרעד טנַאקעג טשינ ךיוא סע ןעמ טָאה ןיילַא סיא ןופ .זיא רע

 ןעוו וא טסואוועג טשינ רענייק טָאה ןעמַאנ ןטשרע סםרואינש

 -עגפיוא ןַא ,רע טָאה ,טסייה רע יו טגערפעג לָאמַא םיא טָאהימ

 .י?קינירו ךייא זיא רואינש ןואי :טרעפטנעעג ,רעטגער

 זיא רע זַא ,זיא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ָאי זיא סע סָאװ

 טקידנעעג טָאה רע זַא ,דנַאלסור ןיא ואוו ץעגרע ןרַאוועג ןריובעג

 ץעגרע לָאמַא זיא רע זַא ןוא עירָאטַאוװרעסנָאק רעגרוברעטעּפ יד

 .ררעטסעקרָא ןשירעטילימ םנופ רעטסײמלעּפַאק ַא ןעוועג ואוו

 טרעדנוזעגּפָא ןוא םאזנייא טבעלעג טָאה רע ואוו ,עשרַאוו ןיא

 -גנַאזעג ןוא קיחמ ןבעגעג בײהנָא ןופ רע טָאװ ,עמעלַא ןופ

 ןסיורג ַא עשרַאוו ןיא ןפַאש וצ ןעוועג זיא ןבערטש ןייז .סעיצקעל -

 ןריזינַאגרָא וצ ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ טָאה רע סָאוו ,רָאכ-סקלָאפ

 -רַאכ רעוועשרַאוו ןטסואוואב םנופ עקירעמַא ןייק ןרַאּפּפָא ןכָאנ

 א
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסצעל
 ייד 25 ר טעיפ

 -מָאק רע טגעלפ טרָאד .(עקרַאוװַאב) ךלימ טימ רעסַאװ :?כאמ רעד ףיוא ןעמואוושעגפיורַא רואינש זיא ,וָאיל ָאעל טנעגיריד

 טגעלפ טרָאד ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב ןטָאנ ןביירשעצ ןוא ןרינָאּפ םענעזעוועג םנופ ןדנירג וצ ץזיווַאב טָאה רע ןוא ,ךַאלפרעביוא
 -ןציז ,למעדד ַא ןפַאכ ,ןגָאז וצ ױזַא ,טגעלפ רע .ןפָאלש ךיוא רע - -ער ןסױרג ַא -- רָאכ םענעגייא ןייז ןופ ןוא רָאכ סווָאיל ָאעל
 -מערד עכלעזַא רָאּפ ַא .ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ןטימ לשיט ַא ייב קיד טששינ שינעעשעג ַא ןרָאוועג זיא סָאוו ,רָאכ-סקלָאפ ןויטַאטנעזערּפ

 .טכענ עזָאלּפָאלש יד טריסנעּפמָאקער םיא ןבָאה ךעלי -ַאקיזמ רעצנַאג רעד ןיא טרעיינ ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא רָאנ
 ןוא זיא רואינש טלַא יו טסואוועג טשינ טָאה ןעמ יװ טקנופ וצ ןכילגרַאפ רָאכ סרואינש טָאה ןעמ .עשרַאװ ןופ טלעוו רעשיל
 רע ואוו טסואוועג טשינ ךיױא ןעמ טָאה ,טמַאטש רע ןענַאװ ןופ רעד וצ טריפרעד רואינש טָאה רָאכ ןייז ןליופ ןיא עטסעב יד
 טּפָא רע זיא ,ןעמָאנ ןסיורג ןוא גלָאפרעד ןקיזיר ןייז ייב .טניואוו טייב ןעוועג ךָאנ זיא רָאכ רעד ןעוו .עיצקעפרעפ רעטסערג
 ןצ סָאװ טימ טָאהעג טשינ טושפ טָאה רע ..הריד ַא ןָא ןעועג -רואינשעי רעקידנעטשסבלעז ַא ןרָאוװעג זיא רע רעדייא ,ירימזהי
 ,סעיצקעל ןעמענוצנָא טרעטשעג םיא טָאה סָאד .ריא רַאפ ןלָאצַאב -מיס עטפי סנעװַאהטעב טרידוטשנייא םיא טימ רע טָאה ,ירָאכ
 רערעוװע רעד ןופ ןפלָאהעגסױרַא ,קינייװ ליפ ,םיא ןטלָאװ סָאװ רע .גנוטסייל עטּפַאהרעטסיײמ א ןעמוקעגטיורא זיא םע .יעינָאפ

 ןענופעג טּפָא ױזַא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא עגַאל עלעירעטַאמ רעטמירַאב רעד ןעוו .רעטסעקרָא ןוא רָאכ טימ טריגיריד טָאה

 -ָאלט ףױא ןכַאמ רע טגעלפ סואוועדנַאר עלַא ,ןשינעגעגַאב עלַא רַאלסישזדז ,יעינַאמרַאהליפי רעװעשרַאװ רעד ןופ טנעגיריד

  ,היד ,טכַאנייב טעּפש זיב ןציזפָא רע טגעלפ טרָאד .13 עקצַאמ -סערג יד ןופ םענייא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םיובנריב

 רע טגעלפ ןַאד טשרע .לַאקַאל םעד ןכַאמרַאפ טגעלפ ןעמ זיב ,רָאכ-רואינע םעד קידנערעה טָאה ,עּפָאריײא ןיא ןטנעגיריד עט

 ךיז ןוא ןסָאג רעוועשרַאוו יד רעביא ןעגנורעדנַאו ענַייז ןבייהנַא ןרואינש ןגעוו ןוויטַאלרעּפוט עטסערג יד טימ ךיז טקירדעגסיוא

 ןעטיוורוה .מ .מ ירעלדנַאווטכַאני עקירביא יד טימ ןקינייארַאּפ | .טנעגיריד-גָאגַאדעּפ סלַא

 ןשידנוב םעד ,יוועעל קַאשז ,(רָאטקערַאק-רעביירש רעשידיי ַא) ןוא םירבא ענייז עלַא ןיא שילַאק יזמ ןעוועג זיא רואינש

 ןיא ןפערט יד טגעלפ ןעמ .איא ןײטשדלַאג דרַאנרעב רעוט רעשלַאפ רעטסדנימ רעד ןרעיוא יד ץא טצלירגעג םיא טָאהיס

 ןוא ,יילידַאקיּפי ןיא ,רַאב סרענטרעג ןיא ,ןטייצ ענעדיישרַאפ ןַא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה רָאכ ןייז .עינָאמרַאהסיד רעדָא ןָאט

 -עגוצ ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,לױמ ןיא סָאויּפַאּפ ןטימ קידנעטש -סימָארּפמָאק ןוא גנערטש ןעוועג זיא רע .ןילפיצסיד םענרעזייא

 רע .עדָאמ רעד ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .םיא וצ ןסקַאװ רעד ןעוו ןלעטש יד ןיא ,ןבָארּפ יד תעב .טעברַא רעד ייב זָאל

 יד טימ ,גוצנַא ןלעקנוט ןקיבלעז םעד ןגָאוט קידנעטש טגעלפ ןפיוא ןגנוזעגוצ דימת רע טָאה ,ןלי ּפע טפרָאדעג טָאה רעטסעקרָא

 -- ןדייס ,ןטייב ןטלעז רעייז םיא ןוא ,ןזיוה עטריקַאלבעגסיוא ,םיטש עטלושעג-טוג ַא א טַאהעג לָאַא רע .טָאה בגא .לוק ןצנַאג

 ןייז ןָאטנָא רע טגעלפ טלָאמעד ,רָאכ ןייז ןופ טירטפיוא ןַא וצ ןעוועג זיא רע -- ןבארפ יד תעב טגערעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו

 עטעלַאמכָארקעגנַא עטרַאה יד טימ דמעה טסערפעגסיוא סייװ רעדילגטימ יד ףיױוא ןעי רשעצ ךיז רע טָאה -- שיעוורענ רעייז

 םעד ןוא ,ןריגיריד םייב ןגערפיא םיא ןגעלפ סָאו ,ןטעקנַאמ | טשינ ייס יװ ייס ךָאד טנעק ביא ,רֶעַלי טש .טגניזי :רָאכ ןופ

 ,טלופךטנעגיריד םייב ןייטש טגעלפ רע .קַארפ ןשידָאמטלַא ןענייז סע עכלעוו ןופ ,רַאכ םנופ רעדילגטימ יד רעבָא . ױןעגניז

 טייטש סָאוװ ,גיניק השעמ ןליפ ךיז ןוא ,טנַאה ןיא עלעקעטש ןטימ יז ןשיווצ ,רעגניז עקיגנַארטשרע ייר ַא 8 ןסקַאוועגסיוא רעטעּפש

 | .טנַאה ןיא רעטפעצס ןטימ ןָארט ןפיא סע ןבָאה ,איא ןרעטס ,דלעפנעמולב אנַאיד ,דלעפגילעז הרמז
 ןוא רעקיטנַאמָאר רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןרואינש ןגעוו טצעשעג ךיוה םיא ןבָאה ייז .טוגמוא רַאפ ןעמונעג טוטינ םיִא

 רענייק ןעמעוו טימ ןוא עכלעוו ןגעוו ,סעביל ךס ַא טריפעג טָאה רע סָאװ סייו רעטסיימ רעייז זַא ,קידנסיוו ,טגלָאּפעג דנילב ןוא

 -רעד ,ערעדנַא ןועיווצ עמ טָאה ,טסואוועג טשינ לָאמנייק טָאה זיא סָאװ ,ךַאז רעד ןופ טייקסטוג רעד ןיא רָאנ טייג םיא זַא ;ליוו

 סָאו ,ןרואינש ןגעוו השעמ עקיזָאד יד :השעמ עטנַאקיּפ ַא טלייצ , ,קילייה סםיא רַאֿפ

 רעכלעוו ןוא טריסערעטניא טשיֵנורָאג טיא טָאה קיזמ רעסיוא -כַאוש ענייז טַאהעג ןוא לַאניגירָא רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 טשינ ,ןכערּפשעג ענעטלעז ענייז תעב ,סעמעט ערעזנַא ןייק טָאה ,םירוחב עטלַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ בורל ןענייז סָאװ ,ןטייק

 ףיוא ןיא סָאװ ,עיצַאסנעס ַא שממ ןפורעגסױורַא טָאה ,טַאהעג עכעלקילגמוַא ןַא רעבָא ,טַאהעג טשינ לָאמנייק רע טָאה בייוו ןיי

 -עג ןגָארטעגרעדנַאװּפ ןוא טּפַאכעגפױא שממ 13 עקצַאמָאלט םעד ןגעוו טָאה רע םגה ,טבעלעגרעביא רע טָאה עביל עסיורג

 -עגנָא ןַא ופ רעטכָאט ַא :זייּפש עטסרעייט ,עטסעב יד יו ןרָאװ סָאד .טניירפ עטסנעָאנ ענייז טימ וליפא ,טדערעג טשינ לָאמנייק

 ךרד ןופ ּפָארַא זיא החפשמ רעשיזיסח רעוועשרָאו רענעעז םוצ גנַאגצ ןשיניצ ןוא גנולעטשנייא ןייז ןופ טליפעג ךיז טָאה

 -עטניא ןוא טנַאסערעטניא ,ןייע ןעוועג זיא לדיימ סָאד .רשיה -עגמוא רע זיא ,רעטערומכרַאּפ ַא ,ךיז ןיא רעטכַאמרַאפ ַא .ןבעל

 ,עטכישעג רעצנַאג רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא קידנעייז .טנעגיל ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ןסַאג רעוװעשרַאוו יד רעביא ןעגנַאג

 וצ ןקניז ןופ לדיימ סָאד ןעוװעטַאר וצ ןסָאלשַאב רואינש טָאה ןוא ,םינּפ םעניורב-לקנוט ןוא רַאה עצרַאוװש ךעּפ ,עגנַאל ּפָאק

 .געוו ןכיילג ןפיוא ןריפפיורַא קירוצ יז ןוא המשנ ריא ןעוועטַאר ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ַא טימ -- קידנעטשי

 -עסנָאװ עצרַאוװע עשיטסירעטקַארַאכ ענייז טריזַארעגּפָא טָאה רע -רַאפ עקיטכערּפ רָאפ ַא טַאהעג טָאה רע .טדיישעג טשינ לָאמנייק

 ןח אשונ ידכ רַאה עגנַאל ענייז לסיבַא ןריושעגרעטנוא ןוא ךעל םעד טכַאמעג טָאה רע .רילָאק-קַאבַאט ןופ ןגיוא עניורב עטמולח !

 קיטכיצ ןעזעג ןוש םיא טָאה ןעמ ,ןגיױא ענייש עריא ןיא ןייז וצ רעקיטכיר רשפא רעדָא רעקיזומ ןשינעילַאטיא ןַא ןופ קורדנייא

 ןעוועג ןיושזיא ןיילַא סָאד סָאװ ,ןגַארק םענייר ַא טימ ,ןָאטעגנָא רעצנַאג ןייז טימ ייס ,ןעזסיוא ןייז טימ ייס ,רענייגיצ ַא ןופ --

 -לע עריא 'וצ קעווַא זיא רע .ןבעל ןייז ןיא גנורעדנע עסיורג ַא | | | .טעטילַאטנעמ-סנבעל -

 "כָאט רעייז טימ ןבָאה הנותח ליוו רע זַא ,טגָאזעג ייז ןוא ןרעט '13 עקצַאמָאלטי ןעוועג זיא סערדַא רעקידנעטש סרואינש |

 -עגושמ ַא 'רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה לדיימ םנופ החפששמ יד .רעט טרָאד .ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ טרָא-ץיז רעד --

 -עמוא יז טָאה רע .טסנרע טניימעג רעבָא סע טָאה רואינש ...םענ טבילַאב ןייז ןעקנירט ןוא ןסע רע טגעלפ טרָאד ןציז רע טגעלפ

 יי
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 דוצ לענש רעבָא זיא הלכ רעד .הלכ ןייז רַאפ טלעטשעגרָאפ םוט
 טזָאלרַאפ טָאה יז ןוא ןבעל יעכעלטנרָא, סָאד ןרָאװעג ןסעגעג
 ןופ ..סַאג רעד ףױא קעװַא קירוצ ןוא ןתח ןש'טנַאמָאר ריא
 ,ךיז ןיא טכַאמרַאפ רעמ ךָאנ ןרָאוװעג רואינש זיא ןָא טלָאמעד
 ןסיברַאפ ןוא טקיטיײוװעגנָא רעמ ךָאנ ןוא קידנגיױוװע רעמ ךָאנ
 ריא ,רעליטש טגניזי :רָאכ םנופ ןבָארפ יד תעב ,ןפורסיוא יד

 ןופ רעטּפָא ץלַא טרעהעג ךיז ןבָאה ,ןעגניז טשינ יו ייס טנעק
 -עביל עטצעל יד זַא ,טקרעמַאב ךעלטייד טָאה ןעמ .ליומ ןייז -

 רַאפ ךיז טָאה רע םגה ,גָאלשרעד קרַאטש םיא טָאה גנושיוטנַא

 -עג טשינ םעד ןגעוו םענייק טימ ןוא טגָאלקַאב טשינ םענייק-

 | | ."טדער-

 ױזַא טרעדליש "עשרַאװ לָאמַא ןעוועג , ךוב ןייז ןיא רעשטוק .ב |

 :טרעצנָאק-סיפענעב ַא ס'ש

 ,טכענ יד ןיא ,רע טָאה ןכָאװ יױוצ עטצעל יד זַא ,טגָאזימג

 ףיא ,רע טָאה ,םישובלמ יד ןיא ,יזזַא זַא .ךיז ןָאטעגסױא טשינ

 .טלמירדעגרעביא טכענ יד ,ןײרַאפןטַארעטיל ןיא ןלוטש יד

 ןוא םירוחב יד רע טָאה ,טכַאנייב יױוצ ןוא םנייא ,ףלעווצ זיב זַא

 ןעגניזרעביא לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ טימ טרעטַאמעג ךעלדיימ

 וליפַא וא טרעזייבעג ךיז ,טרױװרענעד ךיז טָאה רע .ךעלדיל יד

 ,טסואוועג טָאהימ .ביל רַאפ ןעמונעג סע טָאהימ ,רָאנ .טלדיזעג

 ןבָאה טשינ הלילח ןלָאז ןרָאכ יד ליװ רע .טוג טניימ רע זַא

 .לַאפכרוד ןייק -

 שזַא זיא רע ,טסייוימ .טנַאדעּפ סלַא ןוואינש ,םיא ןעקימ
 ,עינָאמרַאה ןופ טיבעג ןפיוא ,הניגנ ןופ טיבעג ןפיוא קנַארק
 טלייצרעד ןעמ .טקַאט ןופ ,םטיר ןופ טייקכעלטקניפ רעד ףיוא
 ַאנעעל ףיוא ןעגנַאגעגכרוד טכאנייב זיא רע ,לָאמנייא :םיא ןגעוו
 ןטכיררַאפ םייב טּפַאלקעג סרעמַאה טימ ןבָאה ועטעברַא .סַאג
 ןוא ןרעהנייא ךיז טמענ ,קעװַא ךיז רע טלעטש ,סעניש-יױומַארט
 ,יעלַאפ ..שלַאפ ..!דלַאווגי ּפָאק ןרַאפ ךיז טּפַאכ רע

 ןסילוק יד רעטניה ,םוא טפױל רע .טריוורענעד זיא רואינש.
 "יה זיא ןוא טלעש ,טיירש רע :ּפָאק ןפיוא ךוטנַאה סַאנ ַא טימ
 ןטימ רואינש ןָא טבייה לייט ןטייױוצ םעד.. .טנַאװ יד יו קירעז
 רע .גנוגערפיוא ןופ ןצנַאגניא ךיז טפרָאװ רואינש .רָאכ-יעזומי
 ףיוא טשינ טרעפטנע ,עמערט רעקידלַאווג ַא ןופ טשעהַאב זיא
 טימ ךיז טוטיס סָאװ טשינ טסיױוי ןעגנוסירגַאב עשימרוטש יִד
 טשרעהַאב .סנַארט ןיא ןירַא טײג רע ןָא טבייה רע ,רָאנ .םיא
 .ןטייז עדייב ןיא ךיז ןעילפעצ קַארפ ןייז ןופ טעלָאּפ יד .רָאכ םעד
 עסייוו יד ,ןרעטש ןרעביא טרעביושעצ ,רָאה עצרַאוווט ,עגנַאל יד
 ןטימ רע טקידנערַאפ יױזַא.. רעגניפ יד רעביא ןלַאפ ןטעקנַאמ
 רעדיל ,ןענַאסלעדנעמ טגניזימ ,ןענַאמטנעב טגניזימ .רָאכ-יעוומי
 רעד .דלעפנעזָאר סירָאמ ,ןעזייר ,קילַאיב ןופ ,יולה הדוהי ןופ
 ףיא זיא זַאטסקע רעד .טמערוטש לַאז רעד .טקיצטנַא זיא םַלוע
 -רַאּפ שממ ןרעוו רָאכ רעד ןוא רואינש .הגרדמ רעטסכעה רעד
 ײ...ןעמולב טימ ןטָאש

 ,רא :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעשטוק .ב

 -טימ ןייק טשינ זיא רע .רעביירש ןייק טשינ זיא רואינשג
 - ַא ,רעקיװמ רעטריטנעלַאט ַא רעבָא זיא רע ,ןיירַאפ ןיא דילג

 ןייק .רעגיױװע ַא ,רע זיא רעליטש ַא ןוא ,טנעגיריד רעקיעפ
 ָאט .טשינ ךױא ענעגייא ןייק ,םייה ןייק .טשינ רע טָאה בייוו

 טָאה ?ןיירַאּפ ןיא טשינ זַא ,געט עצנַאג ןציז רע לָאז עשז ואוו .!
 רַאּפ ,תמא ןייז רַאפ ביל םיא טָאהימ .ןיירַאּפ ןיא ביל םיא ןעמ -
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 ַא טרעה רע ןעוו ךיז ןכַאקפיוא ןייז רַאפ וליפא ,טייקנּפָא ןייז
 ,ןעמ טגָאז ,רַאפרעד .רע ןעק ןָאט ןשלַאפ ַא ןּפַאכ ןוא ..ןָאט ןשלַאּפ
 ןשלַאפ ַא טָאה -- רע טגָאז -- ױרפ עדעי .הנתח טשינ רע טָאה
 ןעוו .ןרָאװעג ןריובעג ףיױרעד זיא יז ןבָאה םיא זומ יז .ָאט
 ןוא ךעלדיימ יד רָאנ .ןעוועג טשינ יורפ ןייק יז טלָאװ ,טשינ
 טשינ ביל יז טָאה רע .ביל ָאי אקווד רע טָאה רָאכ ןופ ךעלבייוו
 ןרעגַאב סָאװ ,רעליש יו ,רעדניק יוו ביל ייז טָאה רע .ןעיורפ יו
 ,עטסניד יד ייז ןופ ןָאקימ סָאװ ,סענורטס עלעדייא יו ,ןענרעל סָאד

 ."ןגירקסױרַא רענעט עטסנייפ יד

 :ױזַא םיא טרעדליש לעזיימ ןמחנ

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעקיזמ רעד -- רואינש .מ זיא טָאןאא
 ןיא ןרָאכ-טקלָאפ יד ןופ רעריפנָא ןוא רעױב ןוא טנעגיריד
 -רַאוװע-ךעּפ רעטכידעג ַא טימ ןזָאלעגּפָא ןעוועג זיא רע .עשרַאוו

 ,עקידנצנַאלג קרָאטש ענעסירעגּפָא טימ ,רָאה עמשטוק רעצ
 רעגניפ ןוא טנעה עקיצומש ץנַאג טימ ןוא רעדיילק עלעקנוט
 -עגסױרַא ןטלעז רע זיא .לגענ יד םורַא ךעלמער עצרַאווש טימ
 ןטנווָא ענעטלעז יד ןיא ןדייס ,ןיירַאפ-ןטַארעטיל םעד ןופ ןעגנַאג
 ַא רַאפ יז טימ טרידוטשעג ןוא רָאכ ַא טַאהעג טָאה רע ןעװ
 -ניוו ,רעקידנלמירד בלַאה ַא ןסעזעג זיא רע .טרעצנָאק ןטנעָאנ
 ןיא טקעטשעגניירַא טנעה יד ,עבורה רעד ייב רעטּפָא -- רעט
 רעביא טפָאלש סָאו ,רעב רענעסקַאוורַאפ ַא סעּפע יו ,לברַא יד
 טנעיילעג טָאה רע יצ טשינ סייוו ךיא .םישדח-רעטניוו עטלַאק יד
 -עגנָא טשינ רעכיז םיא ןזיא סָאד -- גנוטייצ ַא ,ךוב א לָאמַא

 טא ,טלעװ רעשילַאקיזװמ ןייז ןיא טבעלעג טָאה רע ,ןעגנַאג |

 טָאה רָאכ ןטימ סעיציטעפער ףיוא .סעד ןגעוו טדערעג זױלב

 ןוא ןערב ןוא טנעמַארעּפמעט ןזיועגסױרַא ,טבעלעגפיוא רע

 -ןטשענייא ןוא ןלענקנייא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ .עיגרענע ןוא רעייפ

 ןעגנופַאש עשילַאקיװמ עקיטכיוו רָאכיסקלַָאפ םעד טימ ןריד

 -עגסיוא ךעלקערש רע טגעלפ ,טרעצנָאק ןקידנעייט:שרָאפ ַא רַאפ

 ןיש רע טגעלפ אפוג טרעצנַאק םעד וצ ןץא ןרעוװו טרעטַאמ

 יו ןוא ,טנַאװו יד יװ קירעזייה ןוא תוחוכ ןָא ןצנַאגניא ןעמוק

 -עגניירַא לָאמַא רעדיוו רע זיא ,רעבירַא זיא טרעצנָאק רעד רָאנ

 -עגּפָא ןוא דימ ןוא קירעפעלש-בלַאה ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןלַאפ

 טגיוזעג ,םישדח רעטניוו יד ןיא רעב רעד יוו ,רעדיוו ןוא ,טזָאל

 ."עּפָאל ענעגייא ןייז

 :טביירש ןעזָאר .י רעב ןוא

 ,רואינש רָאטיזָאּפמָאק רעד טרעהעג טָאה טסעג-טָאטש יד וצ,
 ךָאנ געט עצנַאג ןפָאלשעגּפָא יעקצַאמָאלטי ףױא זיא רעכלעוו
 סנייז ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד .טכענ עשידנובַאגַאװ עזָאלּפָאלש
 טָאה רע סָאװ סָאד רָאנ טשינ .ךיז טימ ןגָארטעג דימת רע טָאה
 ןריובעג זיא רע סָאװ טימ ,סָאד ,ץרַאה ןיא ןוא ּפָאק ןיא טַאהעג
 עקיטשינ סָאד ךױא רָאנ ,גנובַאגַאב עשילַאקיזומ ןייז ,ןרָאװעג
 טָאה רע סָאװ .טגָאזעג סנייטסעמוא ןגעמרַאפ לעירעטַאמ ןופ לסיב
 -מָאק סלַא טיונ ןוא עינַאוװערָאה ןרָאי ליפ ךרוד ןברָאוװרעד ךיז
 יעקצַאמָאלטי ףיױא ץעגרע לקניוו ַא ןיא .טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפ
 עכעלטע :סנייז ףגעמרַאפי סָאד טקעטשרַאפ ןטלַאהעג רע טָאה
 לקעּפ ַא ןוא רעדעפ ַא טימ טניט עלעשעלפ ַא ,ןקָאז ,רענלעק
 -עגּפָא ,טרינָאּפמָאק רע טָאה יעקצַאמָאלטי ףיוא .ריּפַאּפןטָאנ
 רע טָאה טרָאד .קיזמ ןבירשעג ןוא ןַאיּפעטרָאפ םייב ןהעש ןסעזי

 רָאכ ַא טימ ןטרעצנַאק-גנַאזעג עשידיי עסיורג יד טרידוטשנייא
 עיירפ ןיא ןוא ךעלדַײמ ןוא טיילעגנוי טרעדנוה ייווצ רעכעה ןופ
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 ןופ ןָאקיסץעל

 טמעקעג ,טכַארטרַאפ ןוא ליטש לקניוו ַא ןיא ןסעזעגּפָא ןהעש

 -יורעג ןוא רָאה עגנַאל ןוא עצרַאוש ךעּפ יד רעגניפ יד טימ

 ."ןרעדנַא ןכָאנ םענייא -- ןטערַאגיס טרעכ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוואר ךלמ

 -נעגעל ןייק ךיז םורַא ןענופשעג טשינ ךשלריטַאנ טָאה רע

 .רואינש .מ דָאנג סטָאג ןופ רעקיזמ ןוא טנעגיריד רעד טָא ,סעד

 -הנושמ םיא ןגעוו טלייצרעד ךיז ןײלַא ךיז ןופ ןנָאה סעפע רעבָא

 רע טלַא יװ יונעג טסואוועג טשינ טָאה רעניײק .תוישעמ עקיד

 -ַאנ ןטשרע ןטימ טסייה רע יוװ רעכיז ףױא טשינ ךיוא ןוא ,זיא

 עילימַאפ ןייק .לדנעמ ןסייהעג רע טָאה ךעלנײשרַאוו -- ןעמ

 -ַאפ ןייק טימ טבעלעג טשינ טלַאפנדעי ,טַאהעג טשינ רע טָאה

 .עילימ

 -עג רע זיא רעכיילג ןוא רעטיבעג-טוג ,רעכיוהלטימ ַא
 ןַא ןופ םינפ ַא טנַאמרעד סָאװ ,םינפ לקתט ,סױרג ַא ,ץעװ
 לקניוו ןיא ליױו ,םעד בילוצ רשפא .רענַאידניא ןשינַאקירעמַא
 ַא קידנעטש טילג ןיישרעדיוו ןצרַאוװש ַא טימ ןּפיל ענייז ןופ
 םינּפ ןצנַאג ןפיוא ןײשּפָא ןטיור ַא טפרַאו ןוא עלעטערַאגיצ
 -ייֵלְג ,ךעכיוה ַא .קורדסיוא ןכעלטיור ַא טייקלקנוט רעד טיג ןוא
 ,טנרָאפ ףיוא ןגױבעגרעבירַא יװ ױזַא סעּפע ןוא ןרעטש רעכ
 ךעלקירעזייה ןוא טקַאהעגּפָא טדער רע .לכעד ַא יו ױזַא סעּפע
 -- רואינש .מ -- ןגױא יד לסיבַא טזיײלגרַאפ ןוא ליטש ןוא
 ךַארּפש יד ךָאד זיא רקיע רעד -- קיטכיו טשינ ךָאד זיא ןושל
 ןועל טפור ןעמ סָאװ סָאד ללכב ,ןצַאז ,רעטרעוו .קיזומ רעד ןופ
 סָאד .ךױרבעג ןכעלגעט ןרַאפ לטימ-ספליה ַא רָאנ ךָאד זיא
 עקַאט טדער רע ןוא .קיחמ זיא שטנעמ ןימ םעד ןופ ןושל עתמא
 ןיא ןוא קיזמ ןגעװ טרעיינ ,שרעדנַא סעּפע ןגעוו ןעוו ןטלעז
 ,רעקיזומ ןגעוו ןיוש לַאּפ ןטסעב

 םיא טרעה ןעמ ןעוו זַא ןדער ןטלעז ױזַא םיא טרעה ןעמ
 טרעוו ,רָאכ רואינש ןטמירַאב ןייז טימ סעבָארּפ ןכַאמ לָאמַא
 ןדער ללכב ןַאק רע סָאװ ,סנטשרע ;טשַאררעביא טלּפָאט ןעמ
 רָאנעט-ןדלעה ַא טעמכ רָאג טָאה רע סָאװ ,סנטייווצ ,ןוא ,ךיוה
 ,טסַאּפעג רעסעב םיא טלָאוװ סַאב ,ףיוא יז טבייה רע ןעוו ,עמיטש
 .העבלה עכעלטנכָאו ןייז וליפא ,ץרַאוװע זיא םיא ףױא ץלַא
 -רעייפ יד ןטייווצ ַא ןוא טרעצנָאק ןייא ןשיווצ בורל טגָארט רע
 -עגרעביא לסיבַא לָאמַא .ןרָאי עקילָאמַא ןופ קער-טרעצנָאק עכעל
 רע ןצַאל ענעדייז יד טימ ,ןענייז ייז יװ ױזַא ,לָאמַא ןוא טעברַא
 ןייק טשינ טָאה רע רעבָא ,ָאט טשינ ןעמ ףרַאד סָאד זַא ,טסייו
 וצרעד .טייקשירַאנ יד טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ דלודעג
 -מעה עפייטש יד ןופ ןטעקנַאמ עסיױו יד ךיז ןרעטנָאלּפ
 ףרַאד ןעמ ןעװ ףױרַא טנעה יד ףיא ןכירק ןוא רעד
 -עד טקנוּפ ןָא ךיז טביוה גָאט ןייז .ןעימעהָאב ַא זיא רע .טשינ
 טנָאקעג םיא טלָאװ סע .ערעדנַא ייב ךיז טקידנע רע ןעוו טלָאמ
 עזערַאוו ןיא ןעמָאנ ןסױרג ַא טָאה רע לייו ,טוג רָאג ,טוג ןײג
 ןטלעז .סעיצקעל-קיזומ רַאפ טוג טלָאצעג םיא טלָאװ ןעמ ןוא
 ןיטולחל רע טסייוו טייקכעלטקניפ ןופ ןוא הריד ַא רעבָא רע טָאה
 ןשיוצ סעיצקעל-קיזמ ןעמענ סעּפע סָאד ליװ רעװ ןוא ,טשינ

 רע ט ַאע ט ןשידיי
 ןעוווניוואו

 רואינוש זַא ,ןטכַאד וצ ןָא ךיז טבייה ןעמעלַא זדנוא ןוא לדיימ םעד

 ָאבלעמ ןייק זַא ,ךיז רע טגייצרעביא רעבָא םיוק .טבילרַאפ זיא

 זיא ,סקַאוװסיױוא טשינ לדיימ םעד ןופ טעוװ ץרוק ַאמלעס רעדָא

 ןוא ,רע טלכיימוש ,םיא טגערפ ןעמ זַא ןוא ,עביל ןייז טימ סיוא

 -שעצ-טילגעצ ליױמ לקניװ ןייז ןיא סָאריּפַאּפ רעקיבייא רעד

 ַא ךָאנ עלייו ַא ףיױא טגירק םינּפ סָאד ןוא ךיױא ךיז טלכיימ

 ךיז טקידנע םעד טימ ןוא ,ןיישרעדיוו ןצרַאוװע -טיור ןרעקרַאטשי

 .אפוג קיזמ רעד ןיא טבילרַאפ ךעלברעטש זיא רע .סע

 שטָאכ ,ןזעוועג תמא ןא עקַאט זיא סע ןוא ,ןגָאז טגעלפ ןעמ

 ןופ ןטנעגיריד עסיורג עלַא זַא ,ךעלביולגמוא ןזעוועג זיא סָאד

 ןטייצ עשירַאצ ןופ ךָאנ ,עשרַאוו ןיא סרעטסעקרָא-רעטילימ יד

 ןַא טימ טביילגעג םיא ןיא ןבָאה ייז .םידימלת טרואינש ןענייז ,ָא

 .עממ ןביולגרעביא

 "רעדיו רעטױר רעד ןשעלרַאפ ךיז טגעלפ טרעצנָאק ַא ברע

 טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןזעוועג זיא רע .םינפ סרואינש ןיא ןייש

 ןסעגרַאפ וליפַא טָאה רע זַא ,קידבוט םוי יױזַא ,טרעצנָאק םעד

 טָאה סנייז םינפ סָאד ןוא סָאריּפַאּפ ןקיבײא םעד ןדניצוצנַא

 סעד בילוצ רשפא ,ץנַאלגּפָא ןכעלס"יו ַא ןעמוקַאב טלָאמעד

 .טסעוו רענעטינשעגסיוא ףיט רעד ןיא דמעה ןפייטש ,ןקיצנַאלג

 בורל ,רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןועוועג טשינ זיא רָאכ ןייז שטָאכ

 עטסערג יד יז ןופ רע טָאה ,ןשטנעמ-סטעברַא עטעווערָאהרַאפ

 ײז טימ ןגנוזעג ,טרעביוצעגסױרַא טייקטקעפרעפ עשילַאקיזומ

 -ָאיסעפָארּפ ןופ גנוטיײלגַאב רעד טימ סעינַָאפמיס עטסרעווש יד

 יד ךיז ןגעלפ טָאג ַא ןיא יו .סרעטסעקרָא עטמירַאב עלענ

 גנוקידיילַאב עדעי .ןרואינש ןיא ןרעהנייא ןשטנעמ-סטעברַא

 טגעלפ טערַָאגיצ רעד ךיױא ,רענייצ יד ןשיוצ טשיצעגסױרַא

 ןבײלב וצ יבַא ,םיז ץזעוועג זיא ,סעכ טימ ןָאט ילג ַא טלָאמעד

 רעד וצ ,סַאג רעד וצ ,ריט יד ןזייו טשינ לָאז רע יבַא ,רָאכ ןיא

 ."בוט-םוי קיזמ רעקיבײא ,רעכעלטעג זיא םיא םורַא ;ךָאוו

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש דָאירעּפ ןטצעל ס'.ש ןגעוו

 .ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו (עטיױוצ) עטצעל יד ןעוו
 -רָא טרָאד טָאה רע .קָאטסילַאיב ןייק ןפָאלטנַא רואינש .מ זיא
 ןטימ .ןעזעגנָא קרַאטש ןעוועג זיא ןוא רָאכ ןסיורג ַא טריזינַאג
 זיא ,עיזַאװניא רעשישטייד רעד רַאפ ,קָאטסילַאיב ןריאוקַאווע
 רעביא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה רע .ןלַאפעג ןרעטש סרואינש .מ
 -עקרַאכַאמ ַא טימ רעקירעגנוה ַא ,רענעזָאלעגּפָא ןַא ,דנַאלסור
 -יד:ע רעד ןבעגעגרעביא רימ טָאה סע יו .לױמ ןיא סָאריּפַאּפ
 טנעגיריד רעטבַאגַאב רָאג "זיב רעד זיא ,ןײטשדלָאג .י .ש רעב
 -ַארַאס ןייק ןרָאװעג טלגָאוורַאפ רואינש .מ רָאטיזָאפמָאק ןוא
 -טנַא רע זיא חיוה-עּפַאק) "עיניישט, רעקיטרָאד ַא ןיא .ווָאט
 םנופ .לױמ ןיא סָאריּפַאּפ ןטימ לשיט ַא יב ןרָאװעג ןּפָאלש
 -ילעגסיוא ,רעטרעגנתהעגסיא רעד ךיז טָאה למערד ןקיזָאד
 -רַאפ ךיז טָאה רע .טּפַאכעגפױא טשינ רעמ רואינש רענעט
 ."ןדייל ןקידרעטייו טרָאּפש

 ,254256 .וו ,1947 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ

 ,38-39 .זז ,1950 ,סערייא סָאנעוב ,/13 עקצַאמָאלט , -- ןעזָאר .י רעב
 ,266*265 .וז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,"ןבעל ַא לָאמַא ןעוועג , --- ליזיימ ןמחג

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,204"200 .זז

 ,1417142 ,88797 .זז ,1955 ,זירָאּפ ,"עשרַאװ לָאמַא ןעװעג , -- רעשטוק .ב

 ךָאנ א ?גָאטרַאפ רענעה יד ןופ יירק ןטירד ןוא ןטייוצ סעד

 ,סעיצקעל ףיוא טייצ עקיטכיר יד ןוואינש רַאפ זיא טלַאמעד

 -מוא יד ןופ ענייא זַא ,םיא ךיז טכַאד םיק ..גָאטימכַאנ ןייז

 -ַאט רעגניז ןסױורג ַא רָאג טָאה רַאכ ןייז ןופ ךעלדיימ עקילָאצ

 ןוא ,ריא טימ ןריסערעטניא וצ ןָא קרַאטש ךיז רע טבייה ,טנעל

 יי
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 דנַאב :סםישודל

 השמ ,ץירוס
 ןסיצַאנ יד ררוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 טסוגױא 21 .בעג}

 ,קסניווד ןיא 1888 טסוגױא 21 ןריובעג
 -ןיילק --- ןרעטלע עמורפ ייב ,דנַאלטעל
 ןיא טגעלפ -- רעטָאפ .רעלעירטסודניא

 תריכמ , ןיא ןקילײטַאב ךיז טנגוי רעד
 רַאפ דנָאפ ַא ןפַאש וצ ידכ "ןליּפש-ףסוי

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .תורות ירפס עיינ

 ןיא ןסַאלק 6 טקידנעעג ךָאנרעד ,הבישי

 ןופ לוש רעשיערבעה רעקסניווד רעד

 ."הלבכשה יציפמ ,

 ַא ןזיװעגסױרַא ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ

 -עטשרָאפ-רעדניק יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא רעטַאעט וצ גנוגיינ

 רעיירפ רעד ןיא ,רע טגעלפ םעדרעסיוא .לוש רעד ןופ ןעגנול
 ןַאטיּפַאק ; רעדניק טימ ןעגנוניוװ עטַאווירּפ ןיא "ןליּפש , ,טייצ

 עקיּפָאק ַא רעדָא ןשָארג ַא רַאפ "סעסעיּפ, ערעדנַא ןוא "סופיירד

 .טעליב ַא

 ןופ גנוריפפיוא-'רעבָאהביל' ַא תעב רָאכ ןיא ןעגנוזעג --- 3
 ַא וצ טזָאלעגוצ קידנרעוו-טשינ ןוא "ןירעכַאמפושכ , סנעדַאפדלָאג
 ,ןעמונעגסיוא ױזַא ריא ןיא ןוא ,לָאר ַא רבח ַא ייב טפיוקעגּפָא ,לָאװ
 ןשיטַאמַארד ןקיזָאד ןיא ןלָאר רדסכ רָאי 5 ךָאנרעד טליּפש רע זַא
 -ָארּפ סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ,עילימַאפ ןייז ןופ ןסיוו ןָא .זיירק

 רע ואוו ,יקסרימָאטישז ןופ עּפורט רעד ןיא רָאיטקַא רעלענָאיסעפ
 טרָאד טביילב ןוא ,קצָאלָאּפ ןיא 1908 ילוי ןט-24 םעד טריטויבעד
 .ןייטשנרעב ןוא ײסבַאס ייב רע טליּפש -- 1910 .רָאי ַא ןליּפש
 דַאבַאכסַא ןיא טסניד-רעטילימ וצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ --- 1910 ףוס

 -ַארד רעשירעטילימ רעשיסור ַא ךיז טניפעג'ס ואוו ,(ןַאטסעקרוט)

 ןופ ר'א ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ בורייּפ לע ןופ זיירק רעשיטַאמ

 רע ואוו ,זיירק ןיא ןיירַא טערט .ס ןוא יווָארדנַאסקעלַא רָאיטקַא
 טניד רע סָאװ ,רָאי 3 יד ןופ ךשמ ןיא ךָאװ ַא לָאמ 273 טליּפש
 .רעטילימ ןיא טרָאד

 -ַארעּפָאָאק ףיוא טליּפשעג ָאד ןוא עגיר ןיא ןעמוקעג -- 3

 ןיטשנרעב רעזייל ןופ א'א עּפורט רעשידיי ַא ןיא תודוסי עוויט

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ בייהנָא ןתעב .יקסווָאקטישז ןוא

 -עיצַאוקַאװע-רַאטינַאס רעגליוו ןיא טנידעג ןוא ןרָאװעג טריזיליבָאמ
 עשיסור ַא ָאליימש רָאיטקַא ןופ ךיז טעדנירג'ס ןכלעוו ייב טקנוּפ
 ןרעטניה ןוא טנָארּפ ןפיוא ןליּפש םורַא טרָאפ עכלעוו ,עּפורט
 ןַא טימ ןרָאפעגמורַא -- 1916 .ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,טנָארפ
 -י "טנָארפ רעגיר ןפיוא עּפורט רעכעלנע

 עגיר ןיא ןעמוקעגקירוצ ,טסניד-רעטילימ ןופ טיירפַאב -- 7

 ןשידיי ַא טעדנירגעג ,סענייא רָאיטקַא ןטימ ןעמַאזוצ ,םרָאד ןוא

 -ָשֹג --- 1919-20 .,1919 זיב טליּפשעג טָאה סָאװ ,זיירק ןשיטַאמַארד
 ,עטיל ןיא ווָאלָאקָאס ,ל ןופ עּפורט רעשיטַאמַארד רעד ןיא טליּפש
 -עגנײרַא --- 1927 ,דנַאלטסע ןוא ץניוװָארּפ ,עגיר ןיא -- 5
 ןבילבעג טלָאמעד טניז ןוא "רעטַאעט-םיטועמ ןשידיי, ןיא ןטָארט
 ,סעּפורט עשידיי ענעדיישרַאפ טימ עגיר ןיא ןליּפש

 קרַאמ ןיא ?רעטָאפ רעד , סלַא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ס
 ."סוטנימ , עמריפ רעד ןופ םליפ ןיא "דיל עקיבייא סָאד , סנייטשנרא

 יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ .ס זיא ,רעביא טיג ווָאנידַאר הנוי יו
 רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב 1943 רעבמעווָאנ ןט-2 םעד סיצַאנ
 ןופ ,ַאקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא ןוא ָאטעג רעגיר
 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ זיא רע ןענַאװ
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 2 טי
 אפיס הי יתירה ןש טיקיקירידארדליזאי ריי טאטע

 :"ןלייצרעד זִמ ךיא , ךובגָאט ריא ןיא טביירש קינלָאר עשַאמ

 -סיורַא רעריפדאזטערעטנוא רעד טָאה לעּפַא -טנווַא םעד תעבג

 יז ןסיהעג ןוא ןשטנעמ ערעטלע יד המישר ַא טיול ,ןפורעג

 (ןסייהעג טא טלייצעגרעביא יז טָאה דע .רעזנוזַאב ךיז ןלעטשסיוא

 טשעינג ןשנייז יז .רעױט ןרעטניה ייז ןריפסיױוַא טײלכַאו יד

 ןעמ זומ רעבירעד ,רָאי 50 ןופ רעטלע ןענייז ייז .ײקיעפ-סטעברַא

 ןבָאה סרעצייה יד .. .ײרעגַאל רעדנַא ןַא ןיא ןריפרעבירַא יז

 רעגיר ןופ טסיטרַא) ןצירוס םיור-לסעק ןיא ןטלַאהַאב טוואורּפעג

 ןוא ,טקרעמַאב סָאד טָאה טײלכַאו יד ןופ רענייא ןוא (רעטַאעט

 ערעטלע יד טימ ןעמַאװצ טריפעגקעווַא טשינ-ריש ףָארטש סלַא

 ."סרעצייה יד ךיוא טײל

 .וָאגידַאר הנוי ןופ .ע .ש
 ,1460761 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,19234 ,עשרַאװ ,' רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,1965 יאמ 13 .י .1 ,,פ"מ , ,ןלייצרעד זומ ךיא -- קינלָאר עשַאמ

 בייל ,לַאטנעזָאר
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןיא ,עטיל-שילױּפ ,ענליוו ןיא ןריובעג

 "ורד רענליוו עטנַאקַאב ןופ החּפשמ רעד

 .ענליוו ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג ,רעק

 .ר זַא ,רעביא טיג יקסניגרעשטַאק .ש |

 -קעט-רעטַאעט ענייפ ייר א ןבירשעג טָאה

 ,עלהיח רעטסעווש ןייז רַאפ רקיע רעד ,ןטס

 יד ףיוא ןליּפשסיוא ייז טגעלפ עכלעוו

 | .עניב-ָאטעג רעד ןופ רעטערב

 עג טָאה .ר זַא ,ְןָא טיג ווָאגָאר דוד 2 י

 ןטסקעט ןוא רעדיל לָאצ עסיורג ַא ןבירש (םנגוי רע

 .רעלוּפָאּפ רעייז ןענייז סָאװ ,רעטַאעט-ָאטעג ןשידיי רענליוו ןרַאפ

 .גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןשיווצ ןרָאװעג

 רעגַאל ןשטייד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא סיצַאנ יד ךרוד זיא .ר
 .ןעגרעמטַאוד

 יױװַא ,1945 רַאונַאי .ןיא זיא .ר זַא ,ןָא טיג יקסניגרעשטַאק .ש

 ןופ סעילַאװכ יד ןיִא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ,אדיורב לאירתכ יו

 ,םי ןשיטלַאב

 ןיא טבעל ,עליח ןירעגניז יד ,רעטסעוװש עטעװעטַארעג ןייז

 .עקירפַא-םורד ,ןָאטּפיעק

 -ַאק .ש טָאה "ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדיל, ךוב ןייז ןיא
 -רעגענ , :ר ןופ רעדיל עקידנגלָאפ טכעלטנפערַאפ יקסניגרעשט

 -עג ןעגנוזעג ,רעלסקעוו ַאשימ ןופ קיזומ ,ָאטעג ןיא ןבירשעג) "דיל

 רעד' סרעגרעב ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא ַאניבור ַארָאד ךרוד ןרָאװ

 ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ,?סנטָאש , ,(ָאטעג רעד ןיא "לובמ

 ('געט יד וצ ייוו ןוא ןרָאי ענָארָאק' יווער ןיא ַאניבוד ַארָאד ךרוד

 ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא) "ריד ףיוא טרַאװ ךיא,

 זיא סָאד ,,קילארשי, ,"םייהַא קנעב ךיא , ,(ַאניבור ַארָאד ךרוד

 .מ ןופ קיזומ ,ָאטעג רענליוו רעד ןיא ןבירשעג ,דיל טשרע ס'.ר
 ,לַאטנעזָאר עלהיח ךרוד 1942 רַאורבעפ ןיא ןעגנוזעג ,רעלסקעוו
 -ָאטעג רענליוו ןופ טנװָא ןכעלטנפע ןטיײװצ ןפיוא ,לָאמ ןטשרע םוצ

 רעד ןיא ןבירשעג) ,"ןעוועג טינ ָאד גנַאל ןיוש ןיב ךיא ,, ,(רעטַאעט

 ,"ףשער ןופ עשעּפ , גנולעטשרָאפ-יוװער רעד ןופ ,ָאטעג רענליוו

 -רַאפ ָאטעג ןיא ןענייז'ס ןעוו טייצ יד טרעדלישעג טרעוו'ס ואוו

 ןופ ןדיי יד ןבָאה ןענייש יד וצ .'ןענייש עלעג' יד ןרָאװעג טלייט

 טימ לכעלב קידכעלייק ַא זדלַאה ןפיוא ןגָארט טזומעג ָאטעג רענליוו
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 ןופ ןָאקיסץעל

 -סקעוװ .מ ןופ קיזומ ,"עשער ןופ עשעּפ , ,(רעמונ ןטקורדעגסיוא ןַא

 ןופ רעטעמָאליק 20 ,עשער ףרָאד םייב רעגַאל ףרָאט ןיא .רעל

 ןיא .ענליו ןופ ןדיי טרעדנוה עכעלטע טעברַאעג ןבָאה ,ענליוו

 ןיא טקישעגרעבירַא עשער ןופ ןדיי יד ןעמ טָאה 1943 טסוגיוא

 ַא ןעגנַאגעג זיא 'עשער ןוא עשעפ' ןעמָאנ ןרעטנוא .ָאטעג רענליוו

 -ּפוק רעד) "יוַיז , ,(רעטַאעט-ָאטעג רענליוו ןיא גנולעטשרָאפ-יווער

 רעד ףיוא טיידעגנָא טָאה ,לַאטנעזָאר עלהיח ןופ ןעגנוזעג ,טעל

 יד טמענ רעיוט םייב זַא ,לשמל יװ ,ָאטעג ןיא עגַאל רעכעלרעניא

 -עדנַא ןרישזעטָארּפ ,ןטקודָארּפ ןגָארטנײרַא ןזָאל רַאפ דחוש ײצילַאּפ

 ןעגנוזעג -- טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק יו -- ןענייז סע .ג.ד.א ער

 וצ טסַאּפעגוצ ,רעטרעוו ערעדנַא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװעג

 -יווירּפ יד בילוצ יו טרעדליש) "ןליּפש עביל ַא זַא, ,(עגַאל רעד

 -יוועג ןכוז ,ָאטעג ןיא טַאהעג טָאה יײצילָאּפ עשידיי יד סָאװ ,סעיגעל

 ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא דיל סָאד .טּפַאשטניירפ רעייז ןענָאזרעּפ עס

 -ָאטעג שטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןוא ,עלהיח ,רעטסעווש סרבחמ ןופ

 ,(טריפעגסיוא ןבָאה רעטַאעט-ָאטעג ןיא ןרָאיטקַא יד סָאװ ,סעמעט

 רענליוו ןיא 1943 רעמוז ןרָאװעג ןעגנוזעג) "יירד ,ייווצ ,סנייא וצ ,

 רעטעּפש זיא דיל סָאד .יקסלָאגרעב בקעי רָאיטקַא ןכרוד ָאטעג

 ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןופ עטײרפַאב יד רַאפ ןרָאװעג ןעגנוזעג

 -ער ריא ךרוד ןוא רעווייש ַאמע ךרוד ןטרעצנָאק ףיוא ללכב ןוא

 רעדנעס יו -- זיא דיל סָאד) "ןייא ךיז קַאּפ , ,(ןרָאװעג טרידרָאק

 ןבירשעג -- יקסניגרעשטַאק .ש וצ ןבעגעגרעביא טָאה ןַאמסייוו

 יד ןעוו ,ָאטעג רענליוו רעד רַאפ טייצ רעלופרַאפעג ַא ןיא ןרָאװעג

 ענליוו ןופ ןדיי ענעבילברַאפ יד ןקיש ןביוהעגנָא טָאה ָאּפַאטשעג

 רעד ןיא .(ַא'א ילַאװיק ,עװרַאנ ,עגיר) ןרעגַאל עשינָאטסע יד ןיא

 ,סיורָאפ טייוו ױזַא קעװַא ײמרַא עטיור יד זיא ,1942 טסוגיױא ,טייצ

 יז זַא ,ןעגנונפָאה עיינ טקעוורעד ךיז ןבָאה ןדיי רענליוו יד ייב זַא

 ןגעלפ רעטַאעט ןיא ןרָאיטקַא יד ןעוו .ןרעוװו טיײרפַאב דלַאב ןלעוװו

 יד .ה .ד) ייז ןרימ .ןעגנילעג טינ ייז טעװ לָאמסָאד , ןעגניזסיוא

 טגעלפ ,ןייא ךיז טקַאּפ ,ןייא ךיז טקַאּפ ,ןעגניז לדיל סָאד (ןשטייד

 -עג טריפעגסיוא זיא דיל סָאד .,עיצַאװָא עשימרוטש ַא ןכערבסיוא

 ;"!קיבײא ןבעל רימ , ןוא ,(לַאטנעזָאר עלהיח ךרוד ןרָאװ

 ,?ףשעּפ,, ,"קילארשי , ,"םייהַא קנעב ךיא , :רעדיל יד וצ ןטָאנ יד

 ,"ןייא ךיז קַאּפ, ,"יירד ,ייווצ ,סנייא וצ , ,"ןליּפש עביל ַא זַא,
 יד ןופ רעדיל , ךוב ןיא טקורדענּפָא ןענייז ,"קיבייא ןבעל רימ ,

 | ."?ןרעגַאל ןוא סָאטעג

 ,טקרעמַאב "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא קורק ןַאמרעה
 ןבעל-רעטַאעט סָאד , ,1942 רעבָאטקָא 11 ןופ תועידי-ָאטעג יד טיול

 ןלָאז טנָאמרעד ... .עלָאר עסיורג ַא ּפָא ָאד טליּפש ָאטעג ןיא

 עטנַאסערעטניא 23 ןופ רבחמ רעד ,לַאטנעזָאר בייל . .. ןרעוו

 ."ןרעמונ

 רעדיל טסַאפרַאפ ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןשיווצ קידנביײהסיױרַא

 קיווייל .ה טריטיצ ,לַאטנעזַאר .ל ןופ ןעמָאנ םעד ךיוא ,ָאטעג רעד ןיא

 -לרוג ענײמעגלַא יד ךיוא,, :טקרעמַאב ןוא "יירד ,ייווצ ,סנייא וצ, ןייז

 ַא ןופ ןרערט ענעטלַאהַאב טימ טּפַאזעגכרוד ךות ןיא ןענייז רעדיל

 דיל רעדנַא ןַא קידנריטיצ ןוא ,"ליפעג-קידרוּפכ םוי לדייא ןוא ןיד

 :קיווייל .ה טקרעמַאב ,.ר ןופ

 ערעטיב ענעגייא יד טכַאלעגסױא ןוא טכַאלעג ןבָאה ןדייג

 ןוא עשיטסירָאמוה ענעפַאשעג-טרָא ןפיױא ללש ַא ךרוד הכרעמ

 טָאה רָאמוה ןזָאלגרָאז ןגעוו זַא ,ךיז טייטוערַאפ .רעדיל עשיריטַאס

 סָאוװ ןרעדנואוַאב וצ זיאיס רעבָא ,ןייז טנַאקעג טינ דייר ןייק

 טכַאמעג ,רָאמוה ןקיכעטש ןפַאש וצ ןזיווַאב וליּפַא רַאג ןבָאה ןדיי
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 רע ט ַאצ ט ןשידיי

 וצ לטבמ ידכ שזַארוק רעײז טפיורשעעגסיורַא ןוא ץרַאה ךיז

 ."ןדייל ערעוװע יד ,שינעטכַארטסיוא ןיא שטָאכ ,לסיב ַא ןכַאמ

 .וָאגָאר דוד ןוא לַאטנעזָאר עלהיח ןופ .ע .ש
 ,212 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,,ענליװ ןברוח,, -- יקסניגרעשטאק

 35 .וז ,1948 ,קרָאי וינ ,/סָאטעג יד ןופ רעדיל , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,199 ,168 ,16667 ,106:107 ,8485 ,6465 ,50:51 ,4647 ,(המדקה)
0, 34344, 346:47, 357, 383:84, 389, 399, 404, 424, 426, 431, 

 ,369 ,83 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , -- קורק ןַאמרעה

 השמ ,ןיטשרוב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1884 טסוגױא 2 .בעג}
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 1884 (ומחנ תבש) טסוגיוא 2 ןריובעג
 -ָאיזַאק -- רעטָאפ .עניארקוא ,סעדָא ןיא

 -ייא ןוא סעדָא ןיא רעניבַאר-ףליהעג רענ

 .ןויצ יבבוח עטשרע יד ןופ רענ

 רעסעדָא רעד ןיא טנרעלעג דניק סלַא

 םירפס רכומ עלעדנעמ ואוו ,הרות-דומלת

 רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא .רערעל ַא זיא

 ןזח םייב ןַארּפָאס סלַא ןעגניז ןביוהעגנָא

 עיניּפ םינוח יד ייב רעטעּפש .,ַאטָאריס

 -ַאלװ ןוא רעקָארָאס לקנַאי ,ילסווָאקנימ

 -רעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא .יקסווָאד

 ,עיבַארַאסעב ןוא דנַאלסור םורד ןיא רעגניז-סקלָאפ עשידיי עטס

 .גנודליב-טסבלעז טימ ןבעגוצּפָא ןביוהעגנָא ךיז קיטייצכיילג ןוא

 װעיַאלָאקינ ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש ןביוהעגנָא 19023704 ןיא

 יכדרמ ייב ('עצינגישז') טשערַאקוב ןיא ךָאנרעד ,עזיורק .ס ןופ ד'א

 טנומגיז טימ טליּפשעג ךיוא ,גרובנעדלָאג לקיציא ןוא ָאקסעלַאגעס

 ןיא רעלסעק וָאשוד וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא 1912 ןיא ,ןַאמנייפ

 ןופ .שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל

 רעשילגנע רעד רעביא ןוא ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג 1918 זיב 4

 "ולב .נ טימ תופתושב -- 1923 ןוא ,ןַאמסקַאװ ינעפ טימ ץניוװָארּפ

 1925 ןיא .זירַאּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאטקעריד -- לַאטנעמ

 ג'א זירַאּפ ןיא רעטַאעט-סקלָאפ עשידי עטשרע סָאד טעדנירגעג
 -קַא יד ןרעלָארטסַאג סלַא טגנערב רע ואוו ,לּפמַאט עד רעטַאעט

 ןוא םױבלעּפַא ,גרעבמַאס .,יקסוװַאלסַאז ,וָאגעינס ,וָאטַארַאב ןרָאיט

 רעטַאעט -יווער עשידיי עטשרע סָאד טעדנירגעג 1926 ןיא .ַאקצָאטָאּפ
 ןוא ,זירַאּפ ןיא לַאטנעמולב ייב רע טליּפש 1927 ןיא .זירַאּפ ןיא
 -קירוצ ןכָאנ .עקירפַא-םורד ןיא עּפורט-םירבח ַא טימ ,1928 ןיא
 -ברעמ עטנעָאנ יד ןיא ךיוא יװ טליּפשעג טרָאד ,זירַאּפ ןיא ןעמוק
 .רעדנעל עשיעּפָארײא

 רעדיל עשידיי ךס ַא ןעגנוזעגנירַא טייצ ןייז ןיא ,ךיוא טָאה .ב
 | ,ןָאפָאמַארג ןרַאפ

 רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא ןבָאה עלעקייח רעטכָאט ןוא יורפ ס'.ב
 .עניב רעשידיי

 םוקמֹוא ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ-רעלטיה ןיא ןבעל ןייז ןגעוו |
 :ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| רעטכָאט ןייז טביירש

 -רַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רימ ןענייז ךיא ןוא ןַאמ ןיימ,
 ןטַאדלָאס עשטייד יד ןעוו טייצ רעד ןיא טייז ןייא ןופ זירַאּפ ןזָאל
 .טייז רערעדנַא רעד ןופ טָאטש רעד ןיא טרישרַאמנײרַא ןבָאה
 ןיא רעבָא ,זדנוא טימ ןרעטלע ערעזדנוא ןעמונעגטימ ןבָאה רימ
 ימרַא עדנרידַאווניא יד זַא ,טנרָאועג זדנוא ןעמ טָאװ ָאדרָאב
 ,רימ ןבָאה .רעטלע ןשירעטילימ ןיא רענעמ עלַא ןריטסערַא טעוו

 טרָאד ןביילב וצ ;תורירב ייווצ טַאהעג ,ןצרַאה ןיא קיטייוו טימ |
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 דנַאב -סישודצ

 ןרָאפוצּפָא רעדָא ןרעװו וצ טריטסערַא הנכס רעד ןיא ןייז ןוא

 ןוא ,דנַאלגנע ןיא ןריובעג זיא ןַאמ ןיימ לייו ,דנַאלגנע ןייק

 ןבָאה ךעלריטַאנ .רעדניק עניילק יױוצ טַאהעג רימ ןבָאה וצרעד

 עזעילווייט רַאּפ סָאװ גנונַא ןייק טַאהעג טינ ךָאנ טלָאמעד רימ

 ןףדיי וצ ןדנעוונָא טעוװ רעלטיה םישעמ

 יד ןיא ןרעטלע עניימ ןגעוו טסואוועג בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא
 ,תועידי עקידרעטרעוו 25 יד !עוועג ןענייז ,רָאי יױוצ עקידנעמוק
 ירד ייווצ עדעי ץיירק ןטױר ןכרוד ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ
 .ןגָארקעג טינ ךיוא סָאד רימ ןבָאה ךָאנרעד .ןָאדנָאל ןיא םישדח
 ןענייז עכלעוו ,טניירפ ךרוד ,רימ ןבָאה ,המחלמ רעד ךָאנ טשרע
 יז ױזַא יו תועידי ךעלקערב ןעמוקַאב ,זירַאּפ ןיא ןבילברַאפ
 הנכש ַא טימ ןעמַאװצ ,רעטומ ןיימ זיא לָאמנייא .טבעלעג ןבָאה
 ַא ךרוד ,סַאג ןיא ןרָאװעג טריטסעוַא ,רעדניק ייױוצ עריא ןוא
 -רעדעל ןופ קירבַאפ ַא טַאהעג טָאה סָאו .זיוצנַארפ ַא ןופ הריסמ
 סָאװ ,דיי ןדעי רַאפ טלָאצַאב ןעמוקַאב טגעלפ רע .עלקיטרַא
 .טרטמעג טָאה רע

 טייצ רָאי ַא ךרעב זירַאּפ ןיא ןילַא ןבילבעג זיא רעטָאפ ןיימ
 געט עצנַאג ןסעזעג זיא רע .בוטש ןופ סױרַא טינ טעמכ זיא ןוא
 עידיי ןיא ךָאנרעד ןוא ,שידיי ןיא רעירפ ,ךובגָאט ַא ןבירשעג ןוא
 ןטלַאהַאב ךובגָאט סָאד טָאה ןכש ַא .ןבַאטשכוב עשינייטַאל טימ
 טלַאהטנַא םע .המחלמ רעד ךָאנ ןבעגעגּפָא רימ סע ןוא רימ רַאפ
 -עייט ַא רימ רַאפ זיא ןוא ןטייז ענעבירשעג טכידעג 90 רעביא
 יד ןופ ענייא רַאפ ןזָאלרעביא סע לעוו ךיא .טנעמוקָאד רער
 ןיא רעדָא זירַאּפ ןיא טעדנירגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא
 קידנעטש טָאה רע .רעטסעווש ַא טָאה רעטָאפ ןיימ ואוו ,לארשי-
 -גָאט סָאד ןבײרשַאב ןייז ןוא ;טנעלַאט-סגנורעדליש ַא טַאהעג
 -יזש סָאד ןוא זירַאּפ ןטריפוקָא-עטייד םעד ןופ ןבעל עכעלגעט
 -יב רעקיזָאד רעד ןיא ןדיי עכעלקילגמוא יד ןופ ןבעל עכעלרעד
 ןיא ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ .ץרַאה סָאד טסיירעצ ,טייצ רערעט
 עצנַאג ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא טנעיילעגרעביא סע ךיא בָאה ,5
 ץרַאה סָאד ןכָארבעצ טָאה סע ,טניױועג רעטיב בָאה ןוא טכַאנ
 ןענעייל וצ לָאמַא ךָאנ חכב ןעוועג טינ רעמ ןיב ךיא זַא ,ױזַא
 ,ןדייל יד ךיא ליפ ,ןריּפַאּפ יד וצ וצ ךימ ריר ךיא ןעוו רעבָא
 זיא ןביירש טצעל ןייז ןעגנַאגעגכרוד זיא רע סָאװ ,תורצ יד
 רע ןוא ,רוּפכ םוי ךָאנ רעדָא הנשה שאר ךָאנ גָאט ַא ןעוועג
 ...טרָאװ ַא ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג זיא

 ןגערפוצכַאנ ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ
 גָאט ןסיוועג ַא ןיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רעטכעווזיוה רעייז
 .ףיוא ןגערפ ריא וצ ןעמוקעג טנַאיצילַאֿפ רעשיזיוצנַארפ ַא זיא

 ,טדערעג ןבָאה ייז ןעוו ןעמוקעגנָא דָארג זיא רע .רעטָאפ ןיימ
 ,עמיטש סטנַאיצילַאפ םעד קידנרעה זַא ,טניימעג טָאה יז ןוא
 .ריט עטשרעטניה ַא ךרוד ןײגסױרַא רעדָא ןטלַאהַאב ךיז רע טעוװו
 ,עטנעמ רענערָאלרַאפ ַא ןעוועג רע זיא ,רעטומ ןיימ ןָא ,רעבָא
 -ןירַא ךיילג זיא ןוא ,חכ ןייק ןוא טומ ןייק טַאהעג טינ טָאה ןוא
 .טנעה יד ןיא טנַאיצילָאּפ םעד ןעגנַאגעג

 -עג יָארטעמי רעד ןיא ךיא בָאה ,ןעמוקקירוצ ןיימ ךָאנ ץרוק
 ,המחלמ רעד רַאפ ןופ טנעקעג בָאה ךיא ןכלעוו ,ןַאמ ַא ןפָארט
 ןיא רעטָאפ ןיימ ןפָארטעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא
 -עג ןטלַאהעג ןענייז ןדיי יד ואוו ,פמעק רעזירַאּפ סעד ,יסנַארד
 רעייז ןעוועג זיא רע .טריטרָאפעד ייז טָאה ןעמ רעדייא ןרָאװ
 עטצעל סָאד -- טגָאזעג רימ רע טָאה -- רעטָאפ רעיא ,קיטומ
 סעיילע ידי :טגָאזעג רע טָאה ,ןעזעג םיא בָאה ךיא סָאװ לָאמ
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 -עצ םיא ןלעוו רימ ,ןעז טעוו ריא .רענייב יד ןרעלטיה ןכערב

 .ןּפַאלק

 טרַאוועג בָאה ךיא .ןגערפכָאנ ןייא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא

 -רָאּפעד עכעלטע טכַארבעגקירוצ ןבָאה סָאװ ,סעסָאב יד ףױא

 זיא ןרעטלע עניימ ופ רעבָא ,סּפמעק ענעדיישרַאפ ןופ עטריט

 רַאפ סוירעטסינימ סםוצ קעווַא ןיב"ךיא .ןמיס ןייק ןעוועג טינ

 ןוא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאועג ןפַאשעג זיא סָאװ ,עטריטרַאּפעד

 ןיימ ןענופעג ךעלדנע ,ןטנעמוקָאד רעטנזיוט ןכוז ןכָאנ ,ןבָאה ייז

 טסואוורעד ךיז ךיא בָאה יז ןופ .ןעמענ סרעטָאפ ןוא סרעטומ

 טסוגױא ןיא רעטומ ןיימ -- עיצַאטרָאּפעד רעייז ןופ סעטַאד יד

 בָאה סעטַאד יד טָא .1943 רעבמעצעד ןיא רעטָאפ ןיימ ןוא 2

 טנעמונָאמ ַא .ייז ךָאנ יןטיײצרָאי עניימ רַאפ ןעמונעגנָא ךיא

 רעיפי םלוע-תיב ןשיזיוצנַארפ ןפיוא ןרָאוװעג טלעטשעגקעווַא זיא

 טזָאלעג בָאה ךיא .רָאי ַא לָאמ יױוצ ךוזַאב ךיא ןכלעוו ,יזיעשַאל

 ערעייז טימ יעלהרותי ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא הבצמ ַא ןצירקסיוא

 -ַאב זיא ןיײיטש םעד רעטניה זַא ,טפירשעפיוא ןַא ןוא ןעמענ

 תונברק רעטנזיוט רעטרעדנוה ערעדנַא ןוא ייז ןופ ׁשַא סָאד ןבָארג

 עניימ זַא ,טסואוורעד ךיוא ךיז בָאה ךיא .םזירַאברַאב ןשיצַאנ ןופ

 "עא ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא יסנַארד ןופ ןענייז ןרעטלע

 ."ןרָאוװעג טכַארבעגמוא ןענייז ייז ואוו ,םישטנעיוו

 .ץרַאװש-ןיטשרוב עלעקייח רעטכָאט ןייז ןופ .ע .ש

 ,157 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 םהרבַא ,דלעפנייז

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1886 .בעג)

 ןיא 1886 ןריובעג ,שטיװַאר ךלמ טיול

 טמַאטשעג .עיצילַאג-חרזמ .,ווָאװַאלסינַאטס

 .עילימַאפ רעכייר ,רעכעלרעגריב ַא ןופ
 "נעמ עגנערטש ןעוועג ןענייז רעדירב ענייז

 ןַא טימ םירחוס-רעדעל עפרַאש ןוא ןשט

 ַא ןוא ,רע רָאנ ןוא ,ןעמָאנ ןשיעּפָאריײא

 -עג ןענייז ,רעטקָאד ַא ,רעדורב רערעגניי

 ךייא זיא .ז .ןטסילַאעדיא עזָאלצענערג ןעוו

 ענייז עלַא ןיא ,רחוס-רעדעל ַא ןעוועג

 יבעגסיוא רע טגעלפ ןטסנידרַאפ עסיורג

 -עג טנגוי רעירפ רעד ןופ טָאה .ז .ןטַארעטיל ןוא רוטַארעטיל ףיוא

 ךָאנרעד ,עּפָארײא ברעמ ןוא עניטנעגרַא טכוזַאב ,ןיוו ןיא טבעל

 ןיא רעטעּפש ,ןיוו ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ,טניווועג

 .גרעבמעל ןיא ףוסל ןוא עשרַאװ ,עקָארק

 טרעדליש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :יֹוזַא םיא

 טעמכ ,טיירב ַא טימ ,רעטיובעג-טסעפ רעקיסקואוו-לטימ ַא;

 ךעלעצנָאװ עניילק טימ טקעדַאב ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ ששילָאגנָאמ

 ,(ןגָארטעג טשינ סעצנָאװ ןייק ןױוש רע טָאה טײצ עטצעל יד)

 םינּפ ןפיוא לכיימש ַא טימ ןדלעפנייז ןעעזעג קידנעטש ריא טָאה

 ןיֵלַא רע טָאה ןסָאריּפַאפ יד .ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ַא טימ ןוא

 ,ריּפַאּפ-עקלוביב ןיא קַאבַאט םעד טלקיוװועגניירַא ,היז ,טכַאמעג

 ןיא טלעטשעגניײרַא ןוא גנוצ רעד טימ טצענַאב ,םיא טיײרדרַאפ

 ןעמונעגסױרַא טלָאמעד טשרע רע טָאה סָאריּפַאפ טעד .ןּפיִל יד

 ...ןפיל יד ןענערב וצ ןבױהעגנָא ןיוש םיא טָאה רע ןעוו

 יי
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסלעל

 -ַאלעגּפָא ןַא ןופ קורדנייא סעד טכַאמעג רע טָאה ךעלרעסיוא
 רעד ןעוועג רעבָא זיא רע .שטנעמ ןטריזינַאגרָא-טשינ ,םענעז
 .טסואווַאבליצ ןוא טנעווקעסנַאק ,עיגרענע טימ לופ :ןופרעד ךוּפיה
 הַאלּפ ןסיוועג ַא ןירַא קנַאדעג ןיא ןעמונעג ךיז טָאה רע ןעוו
 לָאז סָאװ ,טלעוו רעד ןיא ךַאז םוש ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא-

 ןיוע ןעמ טָאה לָאמ לייט .ןריזילַאער וצ סָאד ןטלַאהּפָא םיא -
 -ויא םעד טָאהעג טָאה ןעמ ןוא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא םעד ןגעוו
 זיאיס .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש םעד ןגעו טָאה רע ךיוא זַא ,קורד
 -טיוא ןזיווַאב לייורעד טָאה רע .טרעקרַאפ טקנוּפ ןעוועג רעבָא
 ןעמוק ןוא ,םיטרפ עטסנעלק יד זיב ,ןַאלּפ ןטערקנָאק ַא ןטעברַא
 ,ןגָאז עקַאט ןעמ ןָאק םיא ףױא .ךַאז רעקיטרַאּפ ַא טימ ךייא וצ
 .םישעמ ןופ רָאנ ,רעטרעוו ןופ טשינ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע זַא

 -- הנח עכעלרעדנואוו יד ,יורפ ןייז ןוא דלעפנייז םהרבא
 ןייק ןבָאה -- רעבמיא בקעי-לאומש רעטכיד םנופ רעטסעווש ַא
 -רעבירַא טּפַאשביל עקידנלעפ יד רע טָאה .טַאהעג טשינ רעדניק
 .רעטַאעט ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףוא ןפרָאוװעג
 ןענָאק טשינ טלָאז ריא סָאװ ,ךוב ןייק ,ךיז טכוד ,ןעוועג טשינ
 טָאה רע .קעטָאילביב רערַאנצַאשמוא ,רעסיורג ןייז ןיא ןעניפעג
 .רעדניק ענייז טלטרעצ רעטָאּפ רעקידנביל ַא יו טלטרעצעג ייז
 יד ןופ םירבחמ יד וצ טַאהעג ךיוא רע טָאה גנויצַאב עקיבלעז יד
 רבחמ ןשידיי ַא טָאה רע ןעוו ןעוועג רע זיא ךעלקילג יו .רעכיב
 ןשידיי ןייא טשינ .קרעוו ןַײז ןבעגסױרַא םייב ןפלעה טנָאקעג
 ,ןעגנופַאש ךוב ןַיז ןבעגוצסױרַא טריריּפסניא רע טָאה רעביירש
 -עג טימרעד ,הלילח ,טלָאװ רע יו ,רעטמעזערַאפ ַא ,ייברעד ןוא
 ייפ טעװ רע זַא ,טגיילעגרָאפ םיא ,רבחמ םעד ןקידיײלַאב טנָאק
 ןָא ,טייהרעליטוש סע רע טָאה ןָאטעג .עבַאגסױא יד ןריסנַאנ

 ךיז טָאה ןעמ בױא ןוא ,למוט ןוא שער ןָא ,עמַאלקער-טסבלעז |
 רעד סָאװ ,םעד קנַאד ַא רָאנ ןעשעג סע זיא ,טסואוורעד ןופרעד
 ,הרצ-תע ןַא ןיז! .טלייצרעד סע טָאה ןײלַא רעביירש רענעבעגעג
 רעשידיי ַא ,רעוט-רוטלוק רעשידיי ַא ,רעביירש רעשיריי ַא טָאה
 ןרָאװעג זיא רע .דלעפנייז סהרבא :סערדַא ןַא טַאהעג רעלטסניק
 .טרָאו ןופ ןיז ןטסעב ןיא עיצוטיטסניא ןַא

 .ןייטשרַאפ יו ןליפרעד טפרַאדעג רעכיג ןעמ טָאה ןזלעפנייז
 -רַאפ ענייז ןעגנערבוצסױרַא ןעמוקעגנָא רעווש רעייז זיא טיא
 טָאה אמתסמ .רעטרעוו טימ ייז ןדײלקַאב ןוא ןקנַאדעג ענעגרָאב
 רעדָא קַאש-ןוורענ ַא סעּפע טכַאמעגכרוד ןרָאי-רעדניק יד ןיא רע
 םיא זיא סע .םתוח ַא םיא ףױא טזָאלעג טָאה סָאװ ,טײקנַארק ַא
 -עג ןייז .ץַאז ןרעגנעל ַא ןעיובוצפיוא ןעמוקעגנָא רעווש רעייז
 יד ןוא ,םױרָאפ טיױו ךלהמ ַא ףױא ןפָאלעג זיא גנַאגױקנַאד

 -רעביא רע טָאה .קילעטשרעטניה ןבילבעג ןענייז ענייז רעטרעוו
 ןקנַאדעג עקידרעטייו ענייז ןפיולוצכָאנ ידכ ןטימ ןיא ןסירעג
 םיא טָאה סע רעװ ,ןייטשרַאפ ֹוצ ןעוועג רעש עקַאט םיא זיא
 ןופ טנעײלעגסױרַא ןקנַאדעג ענייז ןױש טָאה ,טנעקעג רעסעב
 טליפרעד רעדָא ןגױא ענירג-יורג עשידניק שממ .עטוג ענייז
 -- רחוס ַא די ַא םגה .טנַאה רעקיטפערק ןייז ןופ קורד ןיא סע
 יד וצ טנכעררַאּפ ןעוועג זיא רע ןעו ,ןטייצ טַאהעג טָאה רע
 ףיױא קידנקוק ריא טָאה -- ןליופ ןיא םירחוס-רעדעל עטסערג
 םיא טָאה סָאװ ,טײקשרעדנַא ןַא סעפע טליפרעד ךיילג ,םיא
 ןשטנעמ עלַא ווט רָאנ ,םירחוס יד ןופ רָאנ טשינ טדיישרעטנוא
 | | ."גנובעגמוא רעיא ןופ
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 :וָאקרוט טנומגיז םיא טרעדליש ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא

 טייקכעלטנײרפטסַאג ריא טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא עקַארק;

 -טסַאג עקיזָאד יד עקַאט ןבָאה רימ .ענליו ןופ רעקינייו טשינ

 .ןיהַא ןעמוקנַא רעזדנוא ייב ףכית טליפרעד טייקכעלטניירפ

 ,(רעטַאעט עשידיי סָאד) סַאג-עקסנעכָאב ףיוא ךוזַאב ןטשרע םייב

 -ני רעקינייבטיירב ,רעקיסקואוולטימ ַא טרַאועגּפָא זדנוא טָאװ

 ןקיטומטוג ַא טימ ,ןגױא עטערומשזרַאפ בלַאה טימ ןַאמרעג

 םהרבא :טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע .םינפ ןטיירב ופיוא לכיימש

 רעד וצ גָאטימ ףיא ןטעברַאפ זדנוא רע טָאה דלַאב .דלעפנייז

 ,רעגָאוװש ןייז ,רעבמיא בקעי-לאומש רעטכיד סנופ עילימַאפ

 רעטסטנַאסערעטניא רעד ... .ןעמַאזוצ טניװועג טָאה רע ןכלעוו טימ

 רעטנָאמרעד רעד ןעוועג רימ רַאפ זיא םייה רעקיזָאד רעד ןיא

 -רַאפ רע טגעלפ ,רחוס-רערעל רעכייר ַא .דלעפנייז םהרבא

 ,םינינע-רוטלוק טימ ןבעגּפָא ךיז ןוא ןטפעשעג ענייז ןקיסעלכַאנ
 רעד ןעוועג זיא םייה ןיז .ןזעו - גַאלרַאפ טימ רקיעב

 רעטכיד ןוא רעביירש עשידיי רַאפ סערדַא רעוועקארק

 ,טאנעצעמ רעליטש ַא ,רע ןוא ,דנַאלסיױא ןוא ןלױּפ ןופ

 ,רעכיב ןבעגוצסױרַא ךיז ףיוא ןעמענ קיליוירפ טגעלפ

 יב ,חרוא-םינכמ ַא .לַאנרועז ןוא סעבַאגסױא .עשידָאירעּפ

 -רעטנוא ןופ ןסינעג ןוא ןטלַאהפִיוא ךיז ןגעלפ סע ןעמעוװ

 רענרעדָאמ ַא .רעלטסניק ןוא רעביירשש עקידנזיירכרוד גנוציטש

 רעטסערג רעד טימ .,עמַאלקער:טסבלעז ןָא זיא סָאװ ,קינוװוײ"ל

 רערַאטינַאמוהפיט ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא עיצערקסיד ןוא זווינע

 רעד ןופ ףכית ןבָאה רימ .טיקיטעט רעויטקורטסנַאק ןוא

 -קידריווקרעמ ןקיזָאד סעד ןעמוקַאב ביל שינעגעגַאב רעטשרע

 -סיױרַא טָאהיס ןגױא סנמעוו ןופ ,שטנעמ ןוויַאנ-שידניק ,ןטרַאצ

 .עבילנעטנעמ ןוא טייקסטוג טימ םי ַא טקילבעג

 ןיא ןענגעגַאב ןרָאי עקידרעטעפוש יד ןיא ךיז ןגעלפ רימ

 בילוצ ױזַא טשיו ןעמוק טגעלפ רע ןיהואוו ,ענליוו ןוא עשרַאוװ

 -רעביירש ַא ,ץנערעפנָאק ײאווייג ַא בילוצ יװ ,ןטפעשעג ענייז

 ַא סנצעמע ןבעגוצסױרַא רעגעלרַאפ ַא וצ רעדָא רָאפנעמַאװצ
 יד ןקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ךיױא רימ ןבָאה םיא .טפירקסונַאמ
 -עג ןענייז רימ ןעוו ,עקָארק ןופ ךיז ןרירוצסורַא טייקכעלגעמ
 -ענרעטנואי סָאירַאסערּפמיא םעיינ רעזדנוא ןופ ןברק ַא ןלָאפ
 טעטש ןענדרָאנײא קעווַא זיא רעמענרעטנוא רעדנ .יטייקשירעמ
 טסשינ טושּפ זיאיס ןוא ,טלעג סָאד ןעמונעגטימ ,עּפורט רעד רַאפ
 עצנַאג יד .. ןסע רַאפ ןוא לעטָאה רַאפ ןלָאצ וצ סָאװ טימ ןעוועג
 עקַאט ןוא זדנוא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ דלעפנייז םהרבא זיא טייצ
 טָאה רע .טקיטומעג ןוא טקױרַאב זדנוא טָאה טײהנזעוונָא ןייז

 ,עגַאל רעזדנוא ןגעוו סעומש ַא ןריפרַאּפ טוואורּפעג לָאמ עקינייא

 .םירוביד ערָאלק ןדער וצ טומ טלעפרַאפ טושפ םיא טָאהיס רָאנ

 רעוװיטַאטנעזערּפער ַא טרָאּפ .זדנוא טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד
 זיב| ןָאסַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד ,עשרַאװ ןופ רעטַאעט רעשידיי

 יז .עגַאל רעיײז טייטשרַאפ רע זַא ,פָא סױרַא .ז זיא לָאמנייא

 ןעמענסױרַא ייז טעוו סָאװ ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןרָאּפסױרַא ןזומ
 טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןוא ,בצמ ןשימָאנָאקע ןרעווש רעייז ןופ

 עקַאט זיא גָאט ןבלעז םעד.. |ןגרָאז ןיוש רע טעוו ןרָאפעגסױרַא

 ןבָאה סנגרָאמוצ ןוא קידָאג טסיטרַא רעד ווָאנרַאט ןייק ןרָאפעגּפָא

 .טרַאוװו ווָאנרַאט ,טקידיילרעֶד ץלַאי :העידי ַא טַאהעג ןױש רימ

 -רַאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .יסיורַא טרָאפ

 עג זיא סָאװ ,עמוס רעסיורג רעד טימ ,ןרָאפסױרַא ןטימ ןדנוב

 ישַאט ןיא םעפעי עקַאט ןוא תואצוּה-עזייר ,ןלעטָאה רַאפ ןעמוק

 טאני
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 דנַאב -םישודס

 ןרָאפּפָא ןרַאפ ךיוא זדנוא טָאה רע .דלעפנייז םהרבא ןבעגעג טָאה

 .ןענייז רימ ןוא טעקנַאב-סגנונגעזעג ןטנַאזָאּפמיא ןא טיירגעגוצ

 סָאד.. .ירעטַאעט ךיירגלָאפרעדי ַא רַאפ טסַאּפיס יו ןרָאפעגּפָא

 -עטוטרָאפ עכיירגלָאפרעד יד ךָאנ} ןָאטעג ןבָאה רימ סָאוו ,עטשרע

 סָאד ןדלעפנייז ןקישוצקירוצ ןעוועג זיא ןווָאנרַאט ןיא ןעגנול

 ןלייא וצ טשינ טגָאזעגנָא וליפא זדנוא טָאה רע .טלעג עטגרָאבעג

 ."טלעג סָאד ןקישקירוצ ןטימ ךיז

 :ֹוזַא םיא טרעדליש שטיוואר ךלמ

 םעד ןענעק ןלױּפ ןיא רעביירוע עשידיי רעקילדנעצ ליפ;

 רעד טגעלפ ךעלטנפע .םיא ןשטנעב ןוא דלעפנייז םהרבא ןעמָאנ

 ןופ המישר רעד ןיא ןדייס ,ץעגרע ןיא ןעניישרעד טשינ ןעמָאנ

 -סניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ גנוטלַאוורַאפ רעלַארטנעצ רעד

 -ביל עטספיט יד ןופ רענייא זיא דלעפנייז .ענליוו ןיא טוטיט

 ,קיניױו זיא רעבָאהביל .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעבָאה

 רעד ןיא טָאה דלעפנייז לייו ,קיניױו ןזעוועג טלָאוו דיסח ךיוא

 יו רָאנ ,ןיבר ןייז ןיא דיסח ַא יװ טביילגעג טשינ רוטַארעטיל

 רע טָאה רוטַארעטיל ...טָאג ןיא טביילג יבר רעמורפ ,רעתמא ןַא

 -עלעב רועש ַא ןָא ןזעלעג ןוא ןשינעפיט עלַא זיב ןענַאטשרַאפ

 -עגפיורַא גנוצ רעד ףיוא טָאג טָאה ןילַא םיא רעבָא .קיטסירט

 ןשיזיפ ןיא טשינ -- טכַאמעג קידנעלמַאטש יז ןוא ליוק ַא טגייל

 רָאלק ןעגנערבסיורַא טנעקעג טשינ ןפוא םושב טָאה רע .ןעניז

 ןוא טליפעג ךעלטייד ןוא רָאלק ױזַא טָאה רע סָאװ ,ךעלטייד ןוא
 -נערבסױרַא ,ןדערסיוא ןוואורפ ךיז רע טגעלפ טּפָא ,ןענַאטשרַאפ
 םיא טָאה ןעמ ,טײטשרַאּפ ןוא טליפ ,טקנעד רע סָאװ ,ץלַא ןעג
 -עג רעייז טרעהעגסיוא םיא טָאה ןעמ ןוא טַאהעג ביל קרַאטש
 ןייק סױרַא טשינ טגנערב רע זַא ,טסואוועג טָאה רע רָאנ ,קידלוד

 גנלצולפ ךיז רע טָאה ,טסיוו רע סָאװ ,םעד ןופ קלח-טנעצ
 ַא ךָאנ ןוא ,צנַאג ןיא ןגױװשטנַא ,ןזער ןטימ ןיא טכַארטרַאפ
 זיא סָאד ןוא ,"ןבע, שינַאיצילַאג ףיוא ןָאטעג גָאז ַא טונימ רָאּפ
 .םירבח טימ דייר ענייז ןופ טרָאװ עטצעל סָאד ןזעוועג בורל

 טגעלפ רע .ןעמעלַא ,ןעמעלַא. .ןפלָאהעג טָאה דלעפנייז
 לָאמעלַא םיא טגעלפ סע ןוא ןסעגרַאפ לַאטנעמָאמ ןוא ןבעג

 ,קידלוש זיא רע רָאנ ,קידלוש ןעמ זיא םיא טשינ זַא ,ןטכַאד
 טמולחעג לָאמַא טָאה רע.. .רעמ ןבעג טפרַאדעג טָאה רע לייו
 -- ןליצרעד רע טגעלפ ױזַא -- רעביירש ַא ןרעוו וצ ןיײלַא
 יו ,טרָא ןייא ףיוא ןענַאטשעג רדסכ רעבָא ,ןבירשעג ,ןבירשעג
 ַא וא ..ףױרַא גרַאב ַא ףיוא סולח ַא ןיא טייג סָאוו רענייא
 לָאמנײא רע טָאה ,ןעוועג רע זיא רעטכיר-טסבלעז רעפרַאש
 עצנַאג ַא רע טָאה טלָאמעד ,םעד טימ ןכַאמ וצ ףוס ַא ןסָאלשַאב
 -ףיט ַא טימ קיביײא ףיוא ךיז ןענגעזעג ךָאנ יו טניױועג טכַאנ
 ַא ןעמוקעגפיוא םיא ייב זיא סנגרָאמ וצ ףיוא רָאנ ,רעטבילעג
 רע טעוו רוטַארעטיל רעד טימ ןבָאה הנותח :טסיירט ןופ קנַאדעג
 טנָאנ רעד ןיא ןעניוװו ןגעמ ךָאד טעוו רע רעבָא ,טשינ עקַאט
 לאומש טימ טנעקַאב ךיז רע טָאװ טייצ רענעי וצ טנעָאנ .ריא טימ
 ןופ רענייא טימ .ןרָאװעג רעדירב יו ןענייז יז .ןרעבמיא בקעי
 .-רעדנואוו רעד -- ןרעטסעווש-רעבמיא עכעלרעדנואוו יירד יד

 ,טַאהעג הנותח 1919 רָאי ןיא דלעפנייז טָאה -- ןהנח רעטסרַאב

 טסשינ ןזעוועג טרעשַאב טשינ םיא ןענייז רעדניק ןייק ךיוא ןוא

 יי .רעדניק עשיזיפ טשינ ,עקיטסייג

 רעד ןיא םייה ןייז ןיא רע טגנערברַאפ טונימ עיירפ עדעי

 רעקילדנעצ ןוא ,רעכיב עטסעב יד ןופ רעטנזיוט ןופ טפַאשלעזעג

 .םייה .ןַיז ןיא ןעגנערברַאפ טכענ ןוא געט ןגעלפ סָאװ ,רעביירש -
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 לופ טרעוו םינּפ קידכעלייק ,ןייש-טשינ ןייז ןײרַא רע טמוק טָא
 ןוא ענעגייא ענייז רָאנ טעזרעד רע יו לכיימש ןוא טייקסטוג טימ
 טָאה-ָאד .ץעגרע ןיוש טילפ טסייג ןייז ןוא ,טניירפ עטבילעג ענייז
 .ןעמענַאב טציא סע ליוו ןוא ,ןענַאטשרַאפ קיטכיר טשינ דיל ַא רע
 טכַאד סע ןוא ,טנעיילרעד טשינ גנולייצרעד ַא רע טָאה טרָאד
 ,ןרעגניז טעדווירקעג קנַאדעג ןיא ןטכענ טָאה רע זַא ,םיא ךיז
 ןטצעל ןייז ןגעו טכַארטעג טוג גונעג טשינ טָאה רע לייו
 י ר | | .ןַאמָאר

 רעביירש יד ןגרָאזַאב ןייז קנַאד ַא ןענייז רעכיב רעקילדנעצ .
 ,ןרָאװעג ןבירשעג ,ןרָאי עבלַאה ןופ ףיולרַאּפ ןיא בוט לכ טימ
 רַאנ ,סעידיסבוס ענייז קנַאד ַא טקורדעג -- רעכיב רעקילדנעצ
 טלָאװ דלעפנייז .הלילח --- גנומדיוו ַא זַא ,טסואוועג טָאה רעדעי
 -רעד ףיט ןזעוועג טלָאװ רע .םשה לוליח ַא רַאפ טכַארטַאב סע
 םיא ,טקידײלַאב ,טרַאנעגּפָא םיא ןבָאה רעביירש טּפָא יו .ןגָאלש
 עטָאכ ,טלעג טיג סָאװ ,לרחוס ַא יו ּפָארַא ןביוא ןופ טלדנַאהַאב
 ןשירַארעטיל ןייז טימ ןקעטשרַאּפ טנַאקעג לברַא ןיא ייז טָאה רע
 ןוא ןקידייטרַאפ ןעמונעג גנַאל ױזַא יז רע טָאה ,ןליפ ןוא ןסיוו
 .ןטַאוועג-ןייר עקַאט ייז טָאה רע זיב ןיײלַא ךיז רַאפ ןשַאוו ןייר
 עזטידיי ןיא ןביולג םעד ןָא ןבעל טנָאקעג טשינ טושפ טָאה רע
 ,דנַאנַאכָאנ ןהעש רבח ןייז ןרעװ טנעקעג טָאה רע ןוא... .רעביירש
 לסיב ַא עניילק יד ןלעטשנָא רָאנ הליפא ךיז ןָאט ריר ַא טשינ
 ףיוא ןלירב עקיד יד ךרוד ןגיוא ,עכעלנירג שטָאכ ,עשירַאטַאט

 ןוא ,דייר ענַײז ןיא ךיז ןפיטניירַא ןוא ץעגרע טקנוּפ ןטייוו ןייא -

 -פיוא לַאטורב ןזעוועג רע זיא טייקדלימנביוט רעצנַאג רעד יב

 ןזעוועג זיא ןדלעפנייז ןופ טרָאוװ טוג ַא .גנערטש ןוא קיטכיר

 םַאזכרָאהעג ַא יו .ןבעגכָאנ ץלַא רע טגעלפ ןהנח ןייז .הגרדמ ַא

 ןַאמָאר ַא ,גנולייצרעד רעדָא ,דיל ַא ופ טּפששמ םייב רָאנ ,דניק

 "..ןהנח טשינ וליפא ,ןרעה טשינ ןיײלַא טָאג וליפַא רע טגעלפ

 -עטקַארַאכ רעד וצ םיטרּפ עקינייא וצ ךָאנ טיג רעלדנַאס ףסוי

 :,ז ןופ קיטסיר
 -רַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,דיי ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעדיוו ָאד ,עשרַאוװ ןיא ןעוועג רע זיא ָאד ןטפעשעג ענעדייש

 ןיא טבעלעג רע טָאה סנטצעל ,עקָארק ןיא ןזיווַאב ךיז רע טָאה

 טגעלפ ךָאד ,טוג ןעגנַאגעג םיא זיא לָאמ עלַא טשינ .גרעבמעל

 זיא סָאד ןיירַא רפס ַא ןיא קילב ַא ןּפַאכ וצ טייצ ןעניפעג רע

 טקינייארַאפ ךיז ןיא טָאה סָאו ,פיט רעלעניגירַא ןַא ןעוועג

 דימת טָאה רעדעי .רוטלוק רעיינ ןֹוא רעטלַא רעד ןופ ןכירטש

 ןייגוצ ,גנוניווו ןייז ןיא ןעמוקניירַא טנַאקעג גנורעטש םוש ןָא

 זיא םיא סָאװ סָאד ןעמענסױרַא ,רעכיב טימ עצילָאּפ רעד וצ

 ןבענ ךיז טָאה דלַאב ןענעײל ןוא שיט םוצ ךיז ןצעז ,ןלעפעג
 ןיא .טיורב לקיטש ַא ןוא ייט זָאלג סייה ַא ןזיװַאנ רענעייל ַאזַא

 םירפס ןופ סנפיוה עצנַאג ןגעלעג ןענייז רעמיצ םנופ לקניוו ןדעי

 ףיױא ןוא שיט ןפיוא ןפָארטעג ייז טָאהימ ועכיב ענרעדָאמ ןוא

 דימת טָאה ,ןעמוקנירַא טגעלפ סָאװ רעדעי ןוא ,עּפַאנַאק רעד

 קראטש ַא ןפערט טרָאד טגעלפימ.. .ךיז רַאפ סעּפע ןענופעג

 םיא זיאיס ואוו טרָאד ןסעזעג זיא רעדעי .טפַאשלעזעג עטשימעג

 טרעהעגוצ ךיז רע טָאה דימת טשינ ןוא ,רעמעװקַאב ןעוועג

 ןעמונרַאפ זיא רע ליױו ,טסעומששעג טָאהימ סָאוו ןגעוו סעד וצ
 : .לכיב טנַאסערעטניא ןַא ןענעייל טימ ןעוועג

 .טסנוק רַאפ שוח ןקרַאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה דלעפנייז םהרבא

 ןרַאװקיטנַא ענעדיישרַאפ ייב טגעלפ רע זַא ןפערט טגעלפ סע

 ענעדיישרַאפ ןעמוקַאבסױרַא רעזייה עטַאוירפ ןופ וליפא רעדָא



 ןופ ןָאקיסקעל

 ךיז טָאה רע .קיטנעמַאנרַא רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא יתואיצמי

 עקיזָאד יד ןוֿפ ךס ַא .רעדליב ןוֿפ טרעוו ןֿפױא ןענַאטשרַאֿפ ךיוא

 .יאווייי םעד ןעקנָאשעגקעװַא רע טָאה ענייז ןעגנולמַאז עלוֿפטרעװ

 ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג דלעפנייז זיא 1939 רָאי ןיא

 -ָאפסקע עלופטרעוו ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,םוענילָאסַא

 ,ןלבַאנקניא ,ןטּפירקסונַאמ :יו רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןטַאנ

 ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ .עכעלנע ןוא ןבַאגסױא עשיערבעה עטלַא

 טעברַאעג רימ ןבָאה עדייב לייוו ,גָאט ןדעי טעמכ ןדלעפנִייז טימ

 .טקיצטנַא ןעוועג זיא דלעפנייז םהרבא... .סַאג רעבלעז רעֶד ףיוא

 ,טּפַאכרַאפ םיא טָאה סָאװ ,טעברַא ַאוַא ייב ןעוועג רע זיא ךעלדנע

 ענעדיישרַאפ טנַאה ןייז ןיא ןטלַאה טנָאקעג רע טָאה גָאט ןדעי

 וו ייֵז רַאפ ןגרָאז ,ןרירטסיגער יז טגעלפ רע .ןתואיצמה-רקי

 -ַאב ענייז ןופ ןפערט טגעלפ רע ןעמעוו .רעדניק ערעייט רַאפ

 ןטכַארטַאב וצ ידכ םוענילָאסַא ןיא ןדַאלנייא רע טגעלפ ,עטנַאק;

 ,?רעפ ענַײז

 זיא רע .טרעיודעג גנַאל טשינ .רעבָא טָאה קילג עקיזַאד סָאד

 טשינ ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןרעבמיא רעגָאוװש ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ."ןןעשטָאלז ןופ טייוו

 :טביירש רטעלסער ןימינב

 שממ שפנ תבהא -- טבילרַאפ ןעוועג זיא דלעפנייז םהרבא;

 ןָאטעג ןוא טגָאזעג ,ןבירשעג זיא סָאװ ,ץלַא ןיא ,שידיי ןיא --

 ,ןטעָאּפ ןופ קרעוו גנילטשרע ייר עצנַאג ַא; .שידיי ףיוא ןרָאוװעג

 ןליפא ,תואצוה ענייז ףױא ןענישרעד ןענייז וכו סרעלייצרעד

 -ַאב ןופ סעמריפ יד טאלב-רעש ןפיוא ןגָארטעג ןבָאה יי ןעוו

 זיא (עקָארק ןיא) זיוה ןייז .םכותב ןיקצעלק -- ןגאלרַאפ עטנַאק

 .עידיי-ימכח ,םימכחל דעו תיב ַא ןעועג

 טימרעד רָאנ ,(טרוה) רחוס-רעדעל ַא דלעפמייז זיא ןעוועג

 יד .גָאט ןיא העש יױוצ ַא יו רעמ טשינ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה

 ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג ןבעגעגקעווַא רע טָאה טייצ עקירביא

 ןענַאטשַאב זיא ייירערזוסי ןייז .עלערוטלוק-שירַארעטיל רקיעב

 "יפ סרעדורב ןייז ףיא ןבעגעג גנֹוטכַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא

 רעדורב רעד טָאה (ןעיײרעברַאג) ןקירבַאפ .עקָארק ןיא עלַאיל

 ךיז רע טָאה ייברעד .ןיוו ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא טַאהעג רענייז |

 -רעמיצ-סָארג השמ ,סקוֿפ :סרעביירטש רעניוו יד טימ ןעזעג ןיוש

 .ערעדנַא ןוא ןַאמ

 -עג םייקמ טָאה דלעפנייז םהרבא זַא ,ןגָאז ךיא ןָאק רוציקב = |

 ןייז רָאנ ,רע זױלב טשינ ןידה תרושמ םינפל ירתסב ןתמי ןעוו |

 -עגנָא זיא גָאט ןייֵא ןיא :עיצַארטסוליא עניילק ַא .ךיוא הנח בייוו

 רע זַא ,רעטכיד ןשטמירַאב ַא ןופ עשעפעד ַא עשרַאװ ןופ ןעמוק

 -עד דָארג ןיא םהרבא .(עקידנטײדַאב ַא טלעג עמוס ַא ףרַאד

 טעוו רע ןיב טרַאוװעג טשינ טָאה הנח יו ןיא ןעוועג טלָאמ

 רָאטנַאק ןיא קעוװַא ,רימ טימ םענייאניא ,זיא יז .ןעמוקקירוצ

 בָאה ךיא ןוא םוכס סעד רעריסַאק םייב ןעמונעג ,טפעשעג ןופ

 -ַארטסוליא עטיױוצ ַא .שיפַארגעלעט טקישעג ףכית טלעג סָאד

 ,םהרבא, :יוזַא ןָאטעג ךַאמ ַא הנח טָאה רעטניוו ןייא ןיא :עיצ

 ."םעיינ ַא ןכַאמ ריד זָאל .ןכָארקעגּפָא ?סיב ַא ןיוש זיא ץלעּפ ןייד |

 סָאד ןפרַאד רימ .טשינ רעטניוו ןקיט גייה :טלכיימשעג טָאה רע

 סָאד . ."רעכיב עיינ יױוצ ךָאנ שטָאכ ןבעגוצסױרַא ףיױא טלעג

 ,י1928 רעטניוו ןיא ןעוועג זיא

 :טביירש סיװעשַאּב .י .י

 -גרעב םעד ןיא ןכָאוו עכעלטע טכַארברַאפ טַאהעג בָאהי כ.

 טניווועג ןבָאה רימ .ענַאּפָאקַאז ןופ טייו טשינ ,ַאקבַאר לטעטש

 א
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 רע ט ַאע פט ןשידיי

 -לאומש רעטכיד רעד .רעבמיא החפשמ רעד טימ זיוה ןייא ןיא

 רעדורב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאפ ַא טַאהעג טָאה רעבמיא בקעי

 -לאומש .יהוקתהי ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,רעבמיא ץרעה-ילתפנ ןופ -

 -לע ערעייז ,ַאלעדַא ןוא הנח ,רעטסעווש ענייז ,יורפ ןייז ,בקעי

 ,דלעפנייז םהרבא ןופ ןובשח ןפיוא טבעלעג שיטקַאפ ןבָאה ןרעט |
 .עמריפ-רעדעל רעשידנעלָאה ַא ןופ רעײטשרָאפ ַא ,ןַאמ סהנח

 -ןויאַאנ ןוא עטסלדייא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא דלעפנייז םהרבַא

 "לייט זיאיס .טנגעגַאב זיאיס ןעוו בָאה ךיא סָאו ,(עטנעמ עטס

 לָאז סטכעלש ליפיוזַא ןופ טלעוו ַא ןיא זַא ,ןביילג וצ רעווש לָאמ

 ןעמונעג טָאה דלעפנייז .טייקלדייא קיטש ַאזַא ןסקַאווסיוא ןענָאק

 יד ןופ דיר ענייש עלַא ,ןפָאזָאליּפ יד ןופ סעירָאעט עלַא טסנרער

 עצנַאג ןיא רע .רעקיטילָאּפ יד ןופ ןעגנוזָאל עלַא טעמכ ,ןטעָאּפ

 ,ץלַא רעבָא ,עמריפ ןייז רַאפ ןענַאב יד ףיוא ןרָאפעגמורַא ןכָאװ

 לייט עטסערג יד .ןבעגעגקעווַא רע טָאה ,טנידרַאפ טָאה רע סָאװ

 ,.רעבמיא החּפשמ עטלכעקעג ןוא עסיורג יד ןעמונעגוצ טָאה

 רע ןקעווצ ײלרעלַא רַאפ ןבעגעגקעווַא רע טָאה עקירביא סָאד

 -ַאזנַאגרָא ײלרעלַא ,טַארעטיל עשידיי טציטשעגרעטנוא טָאה

 ןיא ןעוועג ןענייז ךיא ןוא רעדורב ןיימ זַא ,ךיז טכוד רימ .סעיצ

 -עג טשינ םיא ייב ןבָאה סָאװ ,רעביירש עקיצנייא יד זיירק ןייז !

 יד זַא ,ןטכַארט וצ רעדױש ַא זיאיס ... .טלעג ןייק ןעמונ
 -מַאזיורג רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ןששטנעמ עלעדייא עקיזָאד
 ."ןטכַארטוצ טנָאקעג טָאה שטנעמ ןימ רעד סָאװ ,הטיחש רעטס

 סָאד ןדנירג םייב לָאר ס',ז ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ווָאקרוט סַאנָאי
 :עקָארק ןיא רעטַאעט עשיטַאמַארד עשידיי

 טימ ןעמַאװצ ,טרילָארטסַאג 1925 רָאי ףוס בָאה ךיא ןעוו
 דלעפנייז רימ טָאה ,רעטַאעט ןשידיי רעוועקַארק ןיא ,יורפ ןיימ

 ַא ןריזינַאגרָא טרָאד ןוא עקָארק ןיא ךיז ןצעזַאב וצ טגיילעגרָאפ

 -עלטפַאשלעזעג ןָא ליױו ,טנעמירעפסקע רעשילַאקיזיר ַא רעייז
 עכלעזַא ןופ טָאטש רעד ןיא -- עקָארק ןיא ןָאק עציטש רעכ
 -נעט עשירָאטַאלימיסַא יו ,ןצַאזנגעק ןוא ןטסַארטנָאק עפרַאש
 -נַא רעד ןופ עוװיטַאוורעסנָאק-שידיסח ןוא טייז ןייא ןופ ןצנעד
 ,גנוניימ ןיימ טיול ,ןבָאה טשינ רעטַאעט קידנעטש ַא -- טייז ערעד
 עקַאט טניימ רע זַא ,טרעלקרעד .זמ .טייקכעלגעמ-ץנעטסיסקע ןייק
 סָאװ ,טעטימָאק רעכעלטּפַאשלעזעג ַא ןרעוו ןּפַאשעג לָאז סע זַא
 טעוו ווָאקרוט בוא רָאנ רעבָא ,רעטַאעט סָאד ןטלַאהסיוא לָאז
 טָאה םורַא טייצ ַא ןיא .גנוטייל עשירעלטסניק יד ןעמענרעביא
 ןפ רָאטקַאדער ןופ עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב עקַאט ווָאקרוט
 ןייק ןעמוק לָאז רע זַא ,רעפנַאק השמ .רד ,יקיננעשזד ױוָאני

 וצ ןעגנולעג זיא ןדלעפנייז ..  .םינע סעד ןקידנערַאפ עקָארק

 ןועידי ןקידנעטש ַא ןופ עעדיא רעד טימ ןריסערעטניארַאפ
 -עג עשידיי רעוועקָארק רעד ןופ ןזיירק עלַא רעטַאעט ןטסנרע
 קנַאד ַא .... .טקַאפ רענעשעג ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא טּפַאשלעז
 עשידיי עטשרע סָאד ןרָאוװעג ןפַאשעג עקָארק ןיא זיא ןדלעפנייז

 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,רעטַאעט עכעלטפַאשלעזעג |

 -רַאפ-טָאטוע רעד ךרוד ןרָאװעג טרידיסבוס ןליופ ןופ עטכישעג

 רעטשרע רעד ןרָאוװעג ךיא ןיב ןדלעפנייז קנַאד ַא ןוא גנוטלַאװ

 .רעטַאעט-(שידיי) ךעלטפַאשלעזעג ַא ןופ רעריפנָא רעשירעלטסניק

 עטסקיטכיט יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא דלעפנייז סהרבַא

 רָאי ןיא רָאפנעמָאזוצ-יָאווייי ןכעלטלעוולַא ןתעב ,רעציטש-יָאווייי

 טרימַאלקָארּפ רע טָאה ,ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ ,1935 |

 קרַאמ .יָאוייי םייב ייזמ-טסנוק ןשידיי םנופ גנודנירג יד
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 דג ַאב םישודקל

 -סגנונעפערעד עכעלרעייפ יד ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה לַאגַאש
 -טימ ַא רַאפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא דלעפנייז םהרבַא .עדער
 -קעס ריזינַאגרָא םעד רַאפ ןוא עיסימָאק-טסנוק רעד ןופ דילג
 םעד רַאפ טקעיָארּפ םעד טלעטשעגוצ טָאה דלעפנייז .רַאטער
 -טנעצנָאק ןרעוו ןלָאזיס ואוו ,ייומ טסנוק-יָאויי םנופ יונפיוא
 -טסניק ,טסנוק רעששידיי ןופ רעלעמקנעד טרירטסיגער ןוא טריר
 ןוא רעדליב ןופ וװיכרַא-רעמיטרעטלַא ןַא ןוא רָאלקלָאפ ןשירעל
 .סעיּפַארגָאטָאפ

 טוג ױזַא ןעגנַאגעג טשינ ןיוש ןדלעפנייז זיא ןטייצ עטצעל יד
 ןופ ןגעמרַאפ ןייז טדנעווערַאפ טָאּה רע זַא ,תועמשמ .לעירעטַאמ
 טָאה רע עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא עשיעדיא ענייז ףיוא טפעשעג
 "יירב ַא ךָאנ טימ רָאנ ,ץרַאה טיירב ַא טימ רָאנ טשינ טציטשעג
 ."ענעשעק רערעט
 טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא .ז ןופ ּפַאטע ןטצעל ןגעוו ןוא

 - !וָאקרוט סַאנָאי
 ןטצעל םעד ברע ןעזעג ןדלעפניי טימ ךיז בָאה ךיא ןעווי

 -עלּפ ןלָאמעג רימ רע טָאה ,גרעבמעל ןיא ,ןברוח-טלעוו (טייווצ)
 -רעביא ןטימ תוכייש ןיא םורַא ךיז טגָארט רע עכלעוו טימ רענ
 ןיא רעטַאעט עשידיי עטױבעגפיוא יינ סָאד רימ ךרוד ןעמענ
 דרב ױזַא רענעלפ סנעמעלַא ערעזדנוא ןענייז רעדייל .גרעבמעל
 | .ןרָאװעג ןסירעגרעביא לַאט

 קיניוײל רעד -- דלעפנייז סהרבא שטנעמ רענעטלעז רעד
 ןיוע ךיז טניפעג ,טלעוו רענעטינשרַאפ-קיטייצירפ רעזדנוא ןופ
 ןוא רעביל ןייז טימ ןעמַאװצ .עקידעבעל יד ןשיווצ רעמ טשינ
 .רעטכיד םעד ,רעגָאוװש ןייז טימ ןעמַאזװצ ןוא ,עלהנח רערעייט

 -ןתוירזכא ןַא ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא רע זיא ,רעבמיא .י .

 .טימ .לָאּפָאנרַאט 'יב עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ןפוא ןקיד

 ןופ ענייא ןרָאלרַאפ םוטנדיי עשיליופ סָאד טָאה ןדלעפנייז סהרבַא

 ."ןטלַאטשעג עטסכיירברַאפ ןוא עטסנעש יד
 .רעלסער ןימינב ןופ .ע .ש
 ,284 286 .וז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,"ןןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ
 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,'ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- ווָאקרוט סַאנָאי

 ,272"267 .וז
 ,1957 ,עשרַאװ ,"ןלוּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 ,228"227 .וז ,דנַאב רעטײװצ
 .1961 ,סערייא סָאנעוב ,'הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- וװָאקרוט טנומגיז

 ,111 ,109 ,107 .זז
 ,םייה רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןופ -- {סיװעשַאב .י .י) יקסװַאשרַאװ קחצי
 ,1964 ילוי 18 .י .נ ,,"ווראפ ,

 (הרובד) ַארָאד ,לעקַאפ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1914 .בעג)

 ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1914 ןריובעג

 ַא טקידנעעג .ןרעטלע עשירַאטעלָארּפ
 ךיז טָאה יז ואוו ,לוש סקלָאפ עשילױּפ
 וצ ןטייקיעפ עריא טימ טנכייצעגסיוא

 "נַאט םוצ ךעלכַאזטּפיױה ןוא ןעגניז ,ןליּפש

 ןצנַאט טרידוטש יז טָאה גנַאל טייצ ַא .ןצ

 -עג רעבָא ,לוש-טעלַאב רעװעשרַאװ ַא ןיא

 -יּפשיוש ַא ןרעו וצ יז טָאה טבערטש
 .ןירעל

 רעלעירעטַאמ רעטכעלש רעד בילוצ שר
 זיא יז ןעו ןברָאטשעג זיא רעטָאפ ריא) עילימַאפ ריא ןופ עגַאל

 ןטעברַא ןביוהעגנָא לדיימ גנוי סלַא ךָאנ יז טָאה ,(רָאי 4 ןעוועג טלַא
 יי
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 טָאה קיטייצכיילג .טפעשעג-שזַאטָאקירט ַא ןיא ןיטנעידעּפסקע סלַא

 האל ןופ טריפעגנָא ,זיירק ןשיטַאמַארד ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז יז

 -ילוּפ ַא ןיא ןרידוטש טלָאװעג ךיוא טָאה יז .םיױבטָאר בקעי ןוא

 ןיא לגנַאמ בילוצ ,רעבָא טָאה יז סָאװ ,לוש רעשיטַאמַארד רעש

 -ַאעט וצ טשרוד ריא .ןריפכרוד טנָאקעג טינ ,ןעלטימ עלעיסנַאניּפ
 יב "טקיוו, ןיא עקטסיטַאטס ַא ןרעו ךרוד יז טשעל ליּפש-רעט

 "רענליוו , יד ייב ךָאנרעד ,רעטַאעט-"םועזילע , ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ןוא סענעצס-ןסַאמ ןיא ןיוש ךיז טקילײטַאב יז ואוו ,'קָאלייש' ןיא

 -ַאב ןיוש טָאה יז ואוו ,'םשה שודיק' ןיא רעטעּפש ןוא ,ץנעט ןיא

 ,לָאר-ןדָאזיּפע עניילק ַא ןעמוק

 יד טעדנירגעג 'עגיל-רוטלוק' רעד ייב טרעוו'ס ןעוו ,1929 ןיא

 עטשרע יד ןופ ענייא .פ טרעוו ,טרעכייוו .מ ןופ א'א לוש-רעטַאעט

 -ַאעט ןיא ,1922 ןיא ,לוש-רעטַאעט רעד ןופ זָאלסױרַא םייב .רעליש

 ןופ ןטנעמגַארפ יד ןיא טנכייצעגסיוא .פ ךיז טָאה ,'םואעגנעטַא' .רעט

 ןוא ץרּפ .ל .י ןופ שזַאטנָאמ ַא ןיא ,,שטנעמ-ןסַאמ' סרעלָאט טסנרע
 "וצ ,ןירַא יז טערט 1922 ןיא .ןייבשריה ץרּפ ןופ !עכורעיװַאז' ןיא

 רעטַאעט-טסנוקניילק םעד ןיא ,ןטנַאידוטס עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאז

 -רַאװ ןיא טפַאש ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק רעד סָאװ ,!לעזַאזַא יינ'

 -ַאלט ףיוא ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןשידיי רעוועש

 יד ןשיווצ טרָא ןטשרע ןפיוא סױרַא ךיז יז טקור ָאד ..13 עקצַאמ

 .רעמענליײטנָא .ערעדנַא

 -עּפסקע ןייז טרעכייוו .מ .רד טעדנירג (1932) .רָאי ןבלעז ןיא

 .טפױה עלַא .פ ןיוש טליּפש ָאד ןוא ,,רעטַאעט-גנוי לַאטנעמיר

 עּפורט' ןיא 'ענילָארַאק' ,'ןָאטסָאב' עסעיּפ רעד ןיא ױזַא :ןלָאר

 -לעוװ ןיא ,!עטכַאלּפ החמש' סרעגערפ בקעי ןיא 'עּפיצ' ,'ּפָאצנענַאט

 סכאלמ ,ל ןיא ךָאנרעד ,טנכייצעגסיוא קרַאטש רָאג ךיז טָאה יז רעכ

 רעד ןופ טלַאטשעג קיטכַארּפ ַא ןפַאשעג טָאה יז ואוו ,'יּפיסיסימ'

 -ָארּפ רעד' ,ןיסַארק' :ןסעיּפ ,ערעדנַא יד ןיא ןוא ,!עמַאמ-רעגענ'

 ,('עדלעז ןיכעק יד') .םכילע-םולש ןופ 'רעבערגדלאג' ןוא ,!סעצ

 גייווצ דלָאנרַא ןופ "קעצַאװ, ,('רעטכָאט יד') "טפור ןבעל סָאד,
 -צעג ןעוועג זיא !רעטַאעט גנויי ןעוו רעטעּפש ןוא ,(עירַאמ' לָאר)
 'סעבמעד' סאקמיב .פ ןיא :!רעטַאעט-יינ' ךיז ןפורוצנָא ןעגנואוו

 ,'וי') סנַאמרעיײה ןַאמרעה ןופ 'גנונפָאה ענערָאלרַאפ' ,('לשַאר')
 ,('ַארדנַאס' לָאר) רעזיירד רָאדָאעט ןופ "עידעגַארט רענַאקירעמַא,

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז

 /ןופ לעקַאפ ַארָאד ,עסירטקַא עטריטנעלַאט ַא ךָאנ ןעועגג

 -ַאטס ַא יװ טקילײטַאב טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ירעטַאעט-גנויי

 .יסַאד-רטָאנ ןופ רעיצנקָאלגי |ןופ גנוריפפיוא} ןיימ ןיא ןיטסיט

 ןעמוקעגסיוא טשינ רימ ןזיא ,ילבפיוא ריא ןופ טייצ רעד ןיא

 -מַאזקרעמפיוא ןיימ ןגיוצעג רעבַא טָאה יז ןליּפש וצ ריא טימ

 ."רעטַאעט ןטנָאמרעד םניא ןעגנוטסייל ענייש עקיניא טימ טייק

 *גנַאל ריא ּפָא ךיז טלעטש ןליּפש ריא ןגעוו רעכעלריפסיוא

 :טרעכייו .מ .רד רעסישזער רעקירָאי

 -ןענַאט עּפורטי עסעיפ רעד ןיא) עשרָאטקעריד רעד ןיאג

 טָאה ,ןענילָארַאק ,"עניב, רעד ףיוא ,ךיוא טליפש סָאװ ,(יּפָאצ

 -סקלָאּפ טימ עדרעוו עשיאיורפ ןדנוברַאפ לעקַאפ .ד עגנוי יד

 -ערגדלאגי סמכילע םולש ןיא| ןָאט םעד.. .תוטשּפ רעכעלמיט

 ןטנעמַארעּפמעט עטסקרַאטש ייוצ יד ןבעגעגנָא ןבָאה ןירעב

 ןוא (רעיאוָאגזָאמ יול) םולבייה ףלָאװ ירעטַאעט גנויי ןופ

 יווצ ןעוועג סע ןענייז רקיעב... (עדלעז ןיכעק יד) לעקַאפ הרובד

 רבחמ רעד ןעמעוו ,לעקַאּפ הרובד ןוא םולבייה ףלָאוװ ,ןטסיטרַא

 ירוצ יִד קידנפַאש ,ןגױא יד רַאפ טַאהעג טָאה {רעגערּפ בקעיו
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 ןופ ןַאקיססעל

 -מיס :ןיעטכַאלּפ החמשי) עידעמָאק רעד ןופ ןטלַאטשעג-טפיוה

 םעד טגָאמרַאפ טָאה לעקַאפ.. .זיומ יד עפיצ ןוא עטכַאלּפ עכ

 -ָארע סעּפיצ רַאפ טייקיטכיצ יד קיטייצנייא ןוא טנעמַארעּפמעט

 טנָאקעג רבחמ רעד טָאה לױמ רעייז ןיא .עגנוטסולג עשיט

 יז ןטלָאװ ןטסיטרַא ערעדנַא ייב סָאװו ,רעטרעוו ןגײלניײרַא

 ."קידהּפלובינ ןוא רַאגלואוו ןעמוקעגסיורַא

 :ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ערעירַאק-עניב רעקידרעטייוו ריא ןגעוו

 -ָארּפ רעשיליופ רעד רעביא ירעטַאעט-גנויי ןטימ קידנרָאפ,

 ןיא טפיוהרעביא ,ןעמָאנ םענייש ַא ןפַאשעג ךיז יז טָאה ,ץניװ

 טַאהעג הנותח יז טָאה ,ירעטַאעט-גנויי ןיא קידנטעברַא ,ענליוו

 וצ ןפורעגסױרַא טָאה ןפן.. .רעטסנימ דוד עגעלָאק ריא טימ

 רעד ןוא םלוע-רעטַאעט סעד דצמ סערעטניא ןקרַאטש ַא ךיז

 -עגסיורָאפ לעקַאפ ַארָאד טָאה ןעמ .עסערפ רעשידיי רעצנַאג

 זיא ירעטַאעט גנויי ןיא .רעטַאעט םייב טפנוקוצ עסיורג ַא טגָאז

 ןזיב טעברַאעג יז טָאה טרָאד .דָאירעּפ-ץנַאלג ריא ןעוועג עֶקַאט

 עּפורט רעד ןיא ןרָאװעג טריששזַאגנַא יז זיא םעדכָאנ .1937 רָאי
 ,ןליוּפ ןופ ןרָאפקעװַא סצרַאווש ךָאנ ,זיא סָאװ ,ןייטש סקעלַא ןופ

 -קִירוצ .יבלַאק עשַאיי טימ ץניווָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגסױרַא
 :-טּפיוה יד ןופ ענייא טליּפשעג יז טָאה ,עשרַאוו ןייק קידנעמוק
 -רעד .יקישטיַאווי סרענכיב גראעג ןיא ןשטַאק טרוק ייב ןלָאר
 -ַאעט-ײשטשָאװָאני) יקסנימַאק ַאדיא ייב טליפשעג יז טָאה ךָאנ
 הרשי ןיא ןוא אגעוו עד אּפָאל ןופ ילַאװק-ןסּפעשי ןיא (ךֶעט
 טימ .גנוטעברַאַאב סנָאזרעדַארב השמ ןיא יץעּפוהעי ןופ לדנייש
 רעד רעביא ןרָאפעגמורַא ךױא יז זיא עפורט רעקיזָאד רעד
 ."ץניווָארּפ

 יד בילוצ רעטַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןייגרעביא ריא ןגעוו

 :טרעכייוו .מ ,רד טביירש 'רעטַאעטיגנוי' ,ןגעק תושיגנ

 ,לעקַאּפ הרובד ַאקסנימַאק ַאדיא וצ קעווַא זיא עטשרע ידי

 -מעט ןוא טנעלַאט טַאהעג ,ןלָאר עטשרע טליּפשעג טָאה לעקַאפ

 -ילגטימ ערעדנַא יבגל .ץייש ןוא גנוי ןעוועג זיא ,טנעמַארעּפ

 שיגָאלָאעדױא יז זיא |ירעטַאעט גנויי ןופ| לבמַאסנַא ןופ רעד

 "וצ יז טָאה ןגעווטטסעדנופ .ןענַאטשעגּפָא ןעוועג קיטסײג ןוא

 - ןוא םויק ןרַאּפ טפמעקעג קיטומ ןוא ךעלרע עלַא טימ ןעמַאז

 טנפעעג רעבָא ריא טָאה ןעמ ןעװ .רעטַאעט גנויי ןופ סקואוו

 -יצ טשינ ,עפורט ַא ןיא ןליּפש קיור ךיז ןָאק יז זַא ,חומ סעד

 ןבירטעגרעדנַארַאפ ןָאק י'רדחי סָאד זַא ,עגו עדעי קידנרעט

 םעד ןייטשייב טנָאקעג טשינ יז טָאה ,טכַאמ רעד ךרװד ןתעװ

 רעיינ רעד ןיא זַא ,ןבילקעגרעדנַאנַאפ טשינ ךיז טָאה יז .ןויסנ

 ןוא -ןייז טשינ יץשרעליפשרעטנואי ןַא יװ רעמ יז טעװ עפורט

 רעטייוו טָאה ןוא ץנַאג ןבילבעג רעבָא זיא ירעטַאעט ייני .הוה ךכ

 ' ."טליפשעג

 :ןטקַאפ ערעדנַא טגנערב ווָאקרוט סַאנָאי

 -יא ןַא טַאהעג ,טיקוויטימירּפ ריא ייב ,טָאה לעקַאפ ַארָאד,

 ןפרָאוועגּפָא טָאה יז .רעטַאעט ןטסנרע םוצ גנַאגוצ ןשיטסילַאעד

 -ַאעט-דנוש יד ןיא ןטעברַאוצטימ ןגַאלשרָאּפ יעקידנקָאלי עלַא

 ןכָאנ קורדסיא םוצ ןעמוקעג סָאד ןיא ןטסטלוב םוצ .סרעט

 טעברַא ןָא ןבילבעג זיא יז ןעוו ,ירעטַאעט גנויי ןופ ךיז ןלַאפעצ

 סלַא ןעגנוגנידַאב עטוג ףיוא ןרישזַאגנַא טלָאוועג יז טָאה ןעמ ןוא

 -ּפָא גַאלשרָאפ םעד טָאה יז .עטערעּפָא -דנוש ַא ןיא יןיטערבוסי

 ,רעטַאעט רעסעב ןליפש וצ ןעוועג זיא עיציבמַא ריא .פרָאװעג

 ."ןבעל ןיא ץלַא יװ רעמ טַאהעג ביל טָאה יז סָאװ
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 רע טַאע ט ןשירדיי

 עשילױּפ יד' ןעמליפ עשידיי יד ןיא ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא .פ

 ווָאקרוט סַאנָאי ךרוד טריסישזער ,ושָאטָאּפָא ףסוי טיול 'רעדלעוו

 ַא ןיא ןוא ןָאקיּפ ילַאמ טימ 'לדיפ ןטימ לדיי' ןיא ,(עטרבח ַא)
 ,רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד טימ םליפ

 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :ףוס ןשיגַארט ריא טרעדליש ןוא ױזַא יז טריזיר

 -עגסיוא ,טייקנייש עכעלטינשכרוד ןייק טשינ ןעוועג זיא וי

 טימ ,רעטכָאט עשידיי עניױע ,עקידתועינצ עתמא ןַא יװ ןעז

 ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןגױא ענעטעמַאס עסיורג רָאפ ַא

 ,ּפָאק ןקיטכערפ ַא .טעלגעג שממ ןוא טײקמערַאװ רעיז טימ

  ןסכַאל םייב ןבָאה סָאװ ,לרעפ יו ןייצ עסייוו רונש ַא טימ-ליומ ַא

 ךעלבירג עטנחב עריא יװ טקנופ ,ןח ליפ יזזַא ןבעגעגוצ ריא

 טסיורגעג ןרעטלע עריא ךיז ןבָאה טסיזמוא טשינ ןקַאב יד ןיא

 ןוא רעטכעט ערעדנַא ייוצ טַאהעג ךָאנ ןבָאה יז םגה ,ריא טימ

 טלָאװעג טָאה רעדירב עריא ןופ רענייא .|ןיז| רעדירב ירד

 עסיורג ַא טגָאזעגסיורָאפ םיא טָאה ןעמ .רעגניז-ערעּפָא ןַא ןרעוו

 עירָאטַאװרעסנָאק רעועשרַאו יד טקידנערַאפ טָאה רע .טפנוקוצ

 רעוועשגרַאװ רעד ןיא טרעצנָאק ןכעלטנפע ןטשרע ןייז ןבעגעג ןוא

 עילַאטיא ןייק ןרָאפ וצ טַאהעג העדב טָאה רע .עינַאמרַאהליפ

 ךָאנ ,טכַאנ רעקיבלעז רעד ןיא .גנַאזעג ןרידוטש רעטייוו ןוא

 ןברָאטשעג .רע ןִיא .עינָאמרַאהלַיּפ ןיא טירטפיױױא ןטשרע ןייז

 -ַאטשעגפױא טששינ רעמ זיא ןוא ןפָאלש טגיילעג ךיז טָאה רע

 רעדָא ןטצַאלּפעג ַא ןופ ץרוטש-טולב ַא ןעמוקַאב טָאה רע .ןענ

 לכה -ךס ןעוועג טלַא זיא רע .טקיטשרעד ךיז ןוא זדלַאה ןיא

 | ,רָאי 6

 ןופ ןובשחו ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז טָאה לעקַאפ ַארָאד םגה

 טקנופ ןפיוא יז זיא ,יורפ סלַא גלָאפרעד ריא ןופ ,טייקנייש ריא

 -נעזרעפ עריא עלַא ןוא ,טריטלַאזקע רעייז ןעוועג רעטַאעט ןֹפ

 רָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ןעגנוריסערעטניארַאפ ןוא סעיציבמַא עכעל

 ןא טבעלעגסיוא םוקלופ ךיִז טָאה יז .גנוטכיר רענייא רעד ןיא

 .רעטַאעט ןיא טעברַא רעד

 וו רעמ וליפא ןוא ןװיַאנ רעייז ןעוועג יז זיא שטנעמ סלַא

 -ניק ריא טימ רעטכעלעג ןפורעגסױרַא יז טָאה לָאמלייט .וויַאנ

 -עג ריא טָאה ןעמ סָאװ טביײילגעג ץלַא טָאה יז .תוטשּפ רעשיד

 ריא ןגעוו ןטנעמילּפמָאק ןוא םיחבש ליפיוזַא קידנרעה .טגָאז

 ,ןרוכשרַאפ םעד טימ ךיז יז טגעלפ ,ליּפש ריא ןגעוו ,טייקנייש

 טַאהעג ךיוא יז טָאה ,ךעטַאעט םוצ יװ טקנופ .רעמ טשינ רעבָא

 ,גנונפָאה רעד ןיא טבעלעג טָאה יז ןבעל םוצ גנַאגוצ ןכעלרע ןַא

 ריא זַא ;רעטַאעט ןיא ערעירַאק-ןזיר ַא ןכַאמ לָאמַא טעװו יז זַא

 , ןעמוק ךָאנ טעוװ טייצ

 ךיא זיא ;ןכָארבעגסױא זיא המחלמ|-טלעוו עטייוצ| יד ןעו

 ךַאעט גנויי ןופ לבמַאסנַא ןצנַאג ןטימ קעװַא רעטסנימ דוד ןַאמ

 קז טימ ןייג טנָאקעג טשינ טָאה לעקַאּפ .דנַאלסור ןייק ירעט

 .טָאה םעדרעסיוא .קנַארק רעייז ןעוועג זיא רעטומ ריא .ןעמַאזצ

 .דרָאטשרַאּפ ריא ןופ רעדניק עניילק ייוצ ךיז ייב ןטלַאהעג יז

 .ףיוא ןזָאלרעביא ייז טלָאװעג טשינ יז טָאה ,רעטסעוװש רענעב

 וצ ןרָאפ טלָאװעג ןױש טָאה יז ןעוו ,רעטעפש .טָארַאב סטָאג

 יעסייוו יד ייב ,ריביס ןיא ןענופעג ןיוש ךיז רע טָאה ;ָאמ ר

 דלַאב .ןעטייד יד ייב עשרַאוו ןיא ןבילברַאּפ לעקַאּפ זיא א ןרעב

 3 טפ גנולײטּפָא-סישובלמ רעד ןיא טעברַאעג יז טָאה בײהנָא ןופ

 ַאטעג ןיא ןּביוהעגנָא ךיז טָאהיס ןעוו .ףליהניײלַא רעשידיי העד

 / "עגנָא ךױא לעקַאפ ַארָאד טָאה ;ןעגנוטלַאטשנַארַאּפ עזסשיטסיטרַא
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 ענעדיישרַאפ ןיא ןירעגניז-רעדיל ַא יװ ןטערטוצפיוא ןביוה -
 ךיז יז טָאה טפיוהרעביא .גלָאפרעד טיורג טַאהעג ןוא ןקלַאקָאל
 -סטעברַא ףיוא .יםישזד רעגענ רעדי דיל ןטימ טכַאמעג רעלוּפָאפ
 ןגָאלקַאב טנָאקעג טשינ ךיז יז טָאה טײקיזָאל

 ןיא טריפעגפיוא טָאה דניקסיוו סקַאמ רעסיסשזער רעד ןעוו
 לעקַאפ ַארָאד ךיז טָאה ,יגנוי-ספרָאדי סנירבָאק ןָאעל ָאטעג
 0 .ַאשַאטַאני ןופ לָאר רעד ןיא טנכייצעגסיוא

 יז טניירפ עריא ןבָאה ,ָאטעג ןיא ףעגנולדיזסיוא' יד תעב
 .דנַאטשּפיוא ןזיב טעברַאעג טָאה יז ואוו ,יּפָאשי ַא ןיא טנדרָאעגנייא -

 -עג טקישעגקעװַא ,יּפָאשי ריא טימ ןעמַאװצ ,יז זיא רעטעּפש
 ךיוא ,ןילבול ןבענ ,ווָאטַאינָאּפ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװ
 -פיוא ,ןרָאיטקַא עטקישרַאּפ-ןיהַא ערעדנַא יד טי ,יז זיא טרָאד -

 ןואורפ ַא תעב .טנווָא טרעצנַאק ענעדיישרַאפ ףיוא ןטָארטעג
 -ַאל רעװָאטַאינָאֿפ ןופ עפורג-ןרָאיטקַא עשידיי יד ןעוועטַאר וצ-

 ,עשרַאוו ןייק ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעגנערבקירוצ ייז ןוא רעג
 טּפַאכעג ,ןרָאיטקַא עקירביא יד טימ ןעמַאזוצ ,לעקַאפ ַארָאד זיא
 רעגַאל-טיוט ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווַא ןוא געוו ןפיוא ןרָאװעג
 -על ,עקידנצייר יד טָאה 1943 רעבמעווָאנ ןט3 םעד .קענַאדיַאמ
 עטצעל ריא ,רָאי 29 ייב ,טליּפשעגּפָא לעקַאּפ ַארָאד עקיטסולסנב
 טימ .קידנרעוו ,עידעגַארט רעשידיי רעסױרג רעד ןיא לָאר -

 רעניווי ןופ ןגנַאלק יד ייב ןסָאשרעד ,ןבָאיטקַא עשידיי ערעדנַא

 .ײײסלַאװ
 םולבלעגניר לאונמע .רד שודק ןופ 'ָאטעג ןופ םיבתכ/ יד ןיא

 ;טנכייצרַאפ טרעוו
 סטרעכייוו .רד ןופ עקטסיטרַא עטנַאקַאב יד ,לעקַאּפ ַארָאדִי

 -ָאֹּפ ןייק קעוװַא עיצקַא-לירּפַא רעד ךָאנ זיא ,ירעטַאעט-גנויי

 "וצ ןעמוקעגמוא זיא יז ואוו ,(רעגַאל-סטעברַא .ס.ס) ווָאטַאינ-
 ןיא רעגַאל-.ס.ס ןקיזָאד סעד ןופ ןדיי 15,000 יד טימ ןעמַאז

 ..."1943 רעבמעווָאנ--

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש  ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 .216:220 ,89 ,60 ,58 ,32 ,27 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,'הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 ,316 .ז

 ,245 ,237 .זז ,דנַאב רעטיײװצ ,1961 ,ביבא לת ,"תונורכז, --- טרעכייו לאכימ
263, 281, 282, 286, 288, 305, 322, 326, 328, 330, 332, 

 .203 .ז ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , --- םולבלעגגיר לאֹונמע

 ןַאמרעה ,רעשיפ

 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 8 .בעג)

 עדייז .ןלױּפ ,ןידנעב ןיא 1878 ןריובעג

 ןוא ,שיפ טימ טלדנַאהעג ןבָאה רעטָאפ ןוא

 -- ווָאקרוט סַאנָאי טול -- ןענַאד ןופ

 -ָאפ רעד .ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ךיז טמענ

 לדנוז ןייז טָאה ןוא דיסח ַא ןעוועג זיא רעט

 "נגב רעבָא ,הבישי ַא ןיא ןענרעל טזָאלעג

 -ומל עכעלטלעוו טּפַאכעגנײרַא .פ טָאה הב

 -רָאפ ןייק ןזָאלכרוד טשינ טגעלפ רע .םיד

 סָאװ ,סעּפורט עשידיי יד ןופ גנולעטש

 ױזַא ןרָאװעג ןוא ,ןידנעב טכוזַאב ןבָאה | ר

 -רעדנַאװ א טימ רע זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא זַא ,ייז ןופ טּפַאכרַאפ
 ..פ טָאה רוחב רענייש סלַא ..םייה רעד ןופ ןדנואוושרַאפ .עּפורט
 טלעפעג םיא ןבָאה סע רעבָא ,ןלָאר-רעבָאהביל ןליּפש:וצ טמולחעג
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 דנַאב םישודד

 רע :;ךַארּפשסױא עטוג ַא ןוא טנעלַאט ףטנעמעלע עקיטיינ ייווצ
 ןליּפש טנָאקעג טשינ אליממ רע טָאה ,לוק קירעזייה ַא טַאהעג טָאה

 טשינ ךיוא זיא רע רעבָא ,טבערטשעג טָאה רע עכלעוו וצ ןלָאר .יד

 .ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא גלָאפרעד ןייק ןעוועג

 .י .א ןליּפש ןפָארטעגנָא טרָאד רע טָאה ,שזדָאל ןיא ןעמוקעגנָא |

 .ןקרַאטש ַאזַא םיא ףיוא טכַאמעג טָאה יז ןוא ,עּפורט סיקסנימַאק

 םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעגנייא טושּפ ךיז טָאה רע זַא ,קורדנייא

 יד ןופ רעביירשרעביא סלַא ןעמונעגנָא טרעו רע .ןעמענניירַא

 -רוזנעצ' ענעפורעגזיוזַא יד ,רוזנעצ רעד רַאפ) שטייד ףיוא ןסעיּכ

 .רעלפוס סלַא ךָאנרעד ןוא ('סעל

 ןעוועג רעלפוס ןופ לָאר יד זיא רעטַאעט ןשידיי ןקילָאמַא ןיא

 טמַא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה רע ןוא ,עקיטכיוו ַא רעייז

 -סיוא ןופ טסואוועג טשינ ןבָאה ןרָאיטקַא יד לייוו ,עּפורט ַא ןיא

 וצ ידכ ,ןעמ טָאה וצרעד ןוא ,קינייװנסיױא ןופ ןלָאר ךיז ןענרעל

 -תויתוא עניילק יד טימ טנעקַאב טוג ןייז טפרַאדעג ,רעלפוס ַא ןייז

 ןוא שטייד ,שידיי ןיא טנװַאהַאב טוג ץנַאג ןעוועג זיא .פ ןוא ,ךעל

 .שיסור ןיא ךיוא

 םייב ןוא ,רעסישזער-ףליהעג ןרָאװעג ךיוא .פ זיא רעטעּפש

 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאפ ןיוש רע זיא טמַא ןקיזָאד

 טביירש ערעירַאק רעקידרעטייוו ןייז ןוא טמַא םעיינ ןייז ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ןעועג רעטַאעט ןשידיי םייב לָאמַא זיא רעטישזער-ףליהעג;

 -עגסיוא ירַאטסי םנופ ןעגנֹוזייױונַא יד טױל ,טָאה סָאװ ,רעז

 ןוא ןטיזיוקער ,סעיצַארָאקעד יד טגרָאזרַאפ ,עניב יד טלעטש

 גנולעטשרָאפ רעד וצ ןטסיטַאטס יד טיירגעגוצ ןוא ןעמויטסָאק

 טעינ טלָאמעד ךָאנ ןענייז טרָאוװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ןדעסישזער)

 טָאה ,עפורט רערעדנַא ןַא ןיא רעבירַא זיא רעשיפ ןעוו .(ןעוועג

 טריפעגפיוא ןעוועג ןענייז סָאו ,ןסעיּפ יד טלעטשעג טרָאד רע

 -ָאקַּפָא ,טעברַאעג טָאה רע ואוו ,סרעטַאעט עקידרעירפ יד ןיא

 ןרָאװעג ךיוא רע זיא םורַא יֹוזַא .טרפ ןטצעל ןזיב ייז קידנריפ

 ןעמַארגָארּפ ןוא ןשיפַא יד ףיא ןבעגעגנָא ,ה"ד ,רעסישזער
 .רעשיפ ןַאמ'ועה -- ישזער

 עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג עשרַאו ןיא ךיז טָאהיס ןעוו

 לחר רתסא טימ יעפורט עטקינייארַאפי ניא עפורט עשיטַאמַארד

 רעלפוס סלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא רעשיפ זיא .. יקסנימַאק

 טָאה יעּפורט רעטקיניײארַאפי רעד טימ .רעסישזער-ףליהעג ןוא

 ץנַאג רעביא יינרוט-ףמוירט םעד טכַאמעגכרוד רעשיפ ןַאמרעה

 ןיא .. . .עווקסָאמ ןוא גרוברעטעפ קידנסילשנייא ,דנַאלסור

 ןועידיי ןופ ןיטסירָאכ ַא טימ טנעקַאב רעשיפ ךיו טָאה סעדָא

 טלָאמעד ןופ ןוא ריא טימ טַאהעג הנותח ,ַאקסרַאב ַאזיל ,רעטַאעט

 .יןרָאפעגמורַא ריא טימ ןעמַאזוצ ןיוש ןָא

 -טנעצ' ןיא רָאטקעּפסניא-עניב רעד ןרָאװעג .פ זיא 1916 ןיא

 ןסעיּפ יד ןופ גנוטַאטשסיױא יד ואוו ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט-'לַאר

 .רמוש ןעיירטעג ַא טַאהעג םיא ןיא טָאה

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 טַאהעג ביל ,ַאזיל יורפ ןייז וצ ךפיהל ,טָאה רעשיפ ןַאמרעה;

 ןגעוו טָאה רע .לופ ןעוועג םיא טימ זיא םוטעמוא .ןלהק וצ ךיז

 ַא סעּפע ןלייצרעד וצ טַאהעג קידנעטש ןוא טסואוועג םעלַא

 ַאזַא טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןסילוק יד רעטניה ןופ 'גנוריסַאּפי

 יד יטדעררַאפי ,גנולעטשרָאפ ַא תעב ,קידנעטש טָאה רע זַא ,לזִמ

 -וצ .ןטירטפיוא עֶרעייז וצ טקיטעפשרַאפ ןבָאה ייז ןוא ןרָאיטקַא
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 ןופ ןָאטיסלקעל

 ,ןזָאל וצ טקיטעּפשרַאפ ךיוא רע טָאה םימעט עקיבלעז יד ביל

 .גנַאהרָאפ םעד ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא

 ןעעידיי םנופ קינשַאפערָאה רעד ןעוועג זיא רעשיפ ןַאמרעה

 ערעווע יד ןגָארטעג רע טָאה סעציילפ ענייז ףיוא .רעטַאעט

 -כירטש ןוא תועינמ עלַא ,ןבעל-רעדנַאו ןגנַאל םנופ עסַאמ

 ןיא ןכַאמוצכרוד טַאהעג טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,ןעגנול

 טָאה עיצַאוטיס רערעווע ןייא ןופ טשינ  דנַאלסור ןשירַאצ

 טָאה ןעמ ןעװ .עפורט ןייז טעוועטַארעגסױרַא רעשיפ ןַאמרעה

 (עיסור ןיא עסעיפ עשידיי ַא ןצעזרעביא לענש ףיוא טפרַאדעג

 ןיק ןעניפעג טשינ לָאז רוזנעצ יד זַא ,ןרירַאּפערּפ ױזַא יז ןוא

 .ןָאטעג סע רעשיפ טָאה -- (אנשזָאידַאנַאגָאלבעינ) יסעפיירטי םוש

 .עיגרענע טימ לופ ןוא סַאזסטעברַא רעייז ןעוועג זיא רעשיפ
 ןופ ןבעל עלענָאיסעּפָארּפ סָאד ןריזינַאגרָא םייב ,ךיוא טָאה רע

 טָאה רע .לָאר עניילק ןייק טשינ טליּפשעג ,ןרָאיטקַא ערעזדנוא

 ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןטשרע ןופ רעדנירג יד וצ טרעהעג
 ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאּפ ןעוועג רע זיא גנַאלנרָאי .עשרַאװ
 עלענָאיצַאזינַאגרָא רַאפ שוח ַא ןזיועגסױרַא טָאה ןוא ןיירַאפ

 .ײןגַארפ

 "אדרָאמ ישזרעשזד,

 "רָאזיװער , סלָאגָאג ןיא

 (ןאמדירפ .9 :גנונעכייצ)

 "ץנעגנָאהעג 7 יד , ןיא

 .וװעערדנַא .ל ןופ

 :וָאקרוט סַאנָאי רעביא טיג דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא
 רעשיפ ןַאמרעה ךיז טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 רע .עשרַאו ןיא ןשטייד יד רעטנוא ןענופעג החפשמ ןייז טימ
 טָאה רע עכלעוו ,ױרפ ןייז .ךַאוװש ןוא טלַא ןעוועג ןיוש זיא
 ,ןדנובעגוצ קרַאטש ריא וצ ןעוועג זיא ןוא טַאהעג ביל רעייז
 סָאד .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ,סופיט ןופ ןברָאטשעג זיא
 רעבָא ןענייז טסיירט ןייז .טקריועג קרַאטש םיא ףױא טָאה
 טָאה רע .טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע עכלעוו ,רעדניק יד ןעוועג
 ןיא טָאה סָאװ ,סירָאב ןוז ןייז ןגעוו ןדער וצ טרעהעגפיוא טשינ
 -ָארע ייב טעברַאעג ןוא רעינישזניא ףיױא טקידנעעג עקירעמַא
 ןיא ןסירָאב ףיוא טגיילעג רע טָאה גנונּפָאה עצנַאג יד .ןענַאלּפ
 ןעוו ...רעטלע רעד ףױא רַאּפשנָא יד ןעזעג טָאה רע ןכלעוו
 טָאה ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ שיטעמרעה זיא ָאטעג רעוועשרַאוו סָאד
 םיא וצ טנָאקעג טשינ רעמ ןױש רעשיפ ַאבול רעטכָאט ןייז
 | .עציטש םיא ןקיש ךיוא יװ ,ןעמוק

 טייצ עסיוועג ַא טעברַאעג ָאטעג ןיא טָאה רעשיפ ןַאמרעה
 ןבָאה סע ןעוו..; .רעסישזער-ףליהעג סלַא רעטַאעט ןשידיי ןיא

ְ 

2089 

 יי יא 22 א = : ,0 2 2
 א === טואאווטעלטקט

 רע ט ַאע ט ןשידיי
 יי

 ןוא רעשיפ ןַאמרעה טָאה ,יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא ךיז -
 -רַא) יעקוואוצַאלּפי ַא ףיוא טעברַא ןעמוקַאב ַאינַא רעטכָאט ןייז

 טימ רעשיפ ןַאמרעה . .. .(ָאטעג םעד בלַאהרעסיױא ,טרָא-סטעב |
 יד וצ ,יעכעלקילגי יד וצ טרעהעג ןבָאה ַאינַא רעטכָאט ןייז
 דימת ןענייז רעטעברַא יאקוואוצַאלּפי יד לייו ,עטלייוורעדסיוא
 ױזַא ןוא לטימסנבעל טימ טייז רעשירַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ
 -עגסױרַא ךיוא ןבָאה ייז .רעגנוה ןופ ןרָאװעג טיהרַאּפ םורַא
 רעד ףיוא ןפיוקרַאפ וצ ןכַאז ענעדיישרַאפ ָאטעג ןופ טלגומש
 -עג ךָאנ ןכַאז עשידיי ןקַאילַאּפ יד ןבָאה טלָאמעד) טייז רעשירַא
 .(חכב ןעמונעג טשינ ,טפיוק

 ןפָארטעג ,רעיזט-ָאטעג םייב קידנעייטש ,לָאמַא בָאה ךיא
 ײר רעד ןיא ַאינַא רעטכָאט ןייז טימ רעשיפ ןַאמרעה ןטלַא סעד
 ןופ לָארטנַאק יד ןייגוצכרוד טיירג ,רעטעברַא עפורג ַא טימ
 רעשיפ .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןײגוצסױרַא ידכ ןשטייד יד
 טָאה רע .רעגניי רָאי קיצנַאװצ ַא טימ ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה
  ןפרָאועגוצ רימ רע טָאה ,ךימ קידנקרעמַאב .טניישעג ןצנַאגניא
 יימוג ץנַאג רימ טײג סע ,קנַאד ייז טָאג ,וני

 ןרעשיפ בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג זיא סָאד
 .יטוג ןייג לָאזיסי ןעוועג טרעשַאב טשינ םיא זיא גנַאל .ןעזעג
 ,גָאט םעניױש ַא ןיא זיא ,ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה תודע יװ
 -עג טלגנירעגמורַא עפורג-סטעברַא עצנַאג ןייז ,1943 בייהנָא
 טריפעגקעווַא עלַא ייז טָאה ןעמ ןוא ָאטעג ןופ רעױט סייב ןרָאװ
 ןעמ ןיהואוו ,ןיירַא ןענַאגַאוו יד ןיא יץַאלפ-גַאלשמואי ןפיוא
 ןייק רעדָא עקנילבערט ןייק -- טקישעגקעװַא טלָאמעד ייז טָאה
 ?קוליח רעד זיא סָאװ ,סנגירביא .טשינ ןעמ טסייוו -- קענַאדיַאמ
 ."ןירַא סנווױאדזַאג יד ןיא ;רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא ףוס רעד

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי |
 .122/128 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- ּװָאקרוט טנומגיז
 .418 ,171 .זז

 החמש ,ןעוָאר

 {סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא --- 1892 .בעג)}

 -ָאפ .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1892 ןריובעג

 טול .רקנמ ַא ,דיי רעשידיסח ַא -- רעט

 -ָאפ .בצק רעכייר ַא --- װָאקרוט סַאנָאי

 -הבישי סלַא ,קָאטסילַאיב ןיא טָאה רעט
 גנולעטשרָאּפ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז ,רוחב

 'רעדירב יד טימ ףסוי' ןופ
 ,.ר טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 סַאנָאי .לושלטימ ַא טקידנעעג טָאה רע זַא

 :טביירש ווָאקרוט

 ןענופעג קידנעטש טָאה (רעטַאפ רעזע

 רע ןיא ,תוינשמ קרפ ַא ןוא ארמג טַאלב ַא ןּפַאכוצנײרַא טייצ

 .טסייג ןקיבלעז סניא ןעיצוע+ -עדניק ענייז טלָאוועג ךיוא טָאה

 םיא -- גנוגיינ ערעדנַא ןַא טַאהעג רעבָא טָאה ןעזָאר החמש

 ןיא ךיז ןצעזצקעווַא טָאטשנָא .יטייקכעלטלעווי וצ ןגיוצעג טָאה

 ערעדנַא ןַא ּובילקעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןענרעל ןהעש עיירפ יד

 -סײגַאב ַא ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ ,רעטַאעט +שידיי ;גנוטכיר

 יד ןעזעג לַאמ ןטשרע סםוצ טָאה רע ןעוו .רעגנעהנָא רעטרעט

 ןיא רעדָא ,רעטַאעטירע:ָאנַארומי ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט
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 ןַא ןרעוו חמ רע זַא ,ןסָאלשַאב רע טָאה ,ירעוויהיד ןעדרַָאשזי
 יו ךָאד רע זיא ,ןעזסיוא ןייז טימ ,רוגיפ ןייז טימ .רָאיטקַא
 ןזעי רע טגעלפ ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ןייז וצ ןרָאװעג ןפַאשַאב
 ףיא 'יעינרַאיװַאקי רעשירַארעטילי רעד ןיא ןעמוקניירַא טנווָא

 רענעי ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ סע ואוו .סַאג ענלעשזד רעד |
 תומולח-ילעב עלַא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ בײהנָא םייב ,טייצ
 -עג טשינ םיא טָאה סע .טסווק ןוא רעטַאעט ,רוטַארעטיל ןופ
 עזעידיי עויילק סָאד ןוא עטָאּפַאק עטקַאהעג ,עגנַאל יד טרעטש
 ַא ןָאטעגנָא רָאנ טָאה רע .ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,עלעטיה
 םיא טָאה ןעמ יו ,טַאוַארק םענעדנובעגסיוא-טיירב ,ןצרַאווש
 .יטַאווַארק רעשירַארעטילי ןּפורעג

 -עג לָאמ עלַא ןבָאה סָאװ ,יד וצ טרעהעג טָאה ןעזָאר החמש ...
 ,יטלעוו רעד ןופ סעיינ עשירפי ,יעינרַאיװַאקי רעד ןיא טכַארב
 לכ םדוק טָאה ןײלַא רע עכלעוו ,תוישעמ עווַאקישט טלייצרעד
 ןרָאװעג זיא םורַא זירק רעד סָאװ ןוא ןרעה וצ טַאהעג ביל
 טָאה רע .טליפשעצ עיזַאטנַאפ ןייז ךיז טָאה רעמ ץלַא ,רעסערג
 ןייֵלֲא רע זַא ,תוישעמ עשיטסַאטנַאפ יד ןיא ןגױצעגנײרַא יױזַא ךיז
 החמוש .תמא ןוא טיײקיטכיר רעייז ןיא טביילגעג קיליײה טָאה
 -תרעטש עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןעגנולעג זיא ןענעזָאר
 .רעטַאעט ןליּפש ןוא ליצ ןייז ןכיירגרעד וצ ,ןעטַאט ןייז ןופ ןעג
 ןטיברַאפ ןוא עּפורט-ץניווָארּפ ַא ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע
 -רעלטסניקי ןצרַאווש ןטיירב ַא ףיוא עלעטיה עשידיי עניילק סָאד
 ןופ לָאבמיס רעד ,טַאװַארק ירעשירַארעטילי רעד רעבָא ,יטוה
 -רעסיוא ןייז קנַאד ַא .טריצַאב רעטייוו םיא טָאה ,הפוקת רענעי
 ןעמוקַאבנירַא ךיג ךיז רע טָאה רוגיפ רעטנַאזָאּפמיא-ךעלנייוועג
 עניילק טימ ,ןיוש זיא רע ואוו ,רעטַאעט ןשידיי רעוועשרַאוװו ןיא
 ןעזָאר החמש .ןבעל ןייז ןוכ ףוס ןזיב ןבילברַאּפ ,ןעמַאנסיוא
 זיר ַא -- ןַאמ רעשיטעלטַא ,רעטיובעג-טסעפ .רעכיוה ַא --
 | ."תילג ןפורעג עקַאט סיא ןעמ טָאה -- שממ

 רעד וצ ןעמוקעג זַא ,.ר טלייצרעד עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 ןײלַא רע .סרעגניז עטנַאקַאב טַאהעג טָאה רע לייוו ,רע זיא עניב

 ןליּפש וצ גנוגיינ עקידלַאװג ַא ןוא עמיטש ַא טַאהעג ךיוא טָאה

 ןיא עשרַאװ ןיא ןטָארטעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע .רעטַאעט

 עלעצרעה' ןיא 'לקעי' סלַא 14 ַאקסרַאינָאװָאנ ףיוא לַאז-הנותח ַא

 -קָאטש ןופ ד'א ץעלדעש ןיא טליּפשעג רע טָאה 1912 ןיא ,'סחוימ

 טימ רעטעּפש ןוא יקסרימָאטישז טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד ,רעדעפ

 רעביא ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד רעטנוא .ךיז קידנּפעלש ,עקנַאמרעל

 ןיא קירוצ רעבָא ךיז טרעק רע .םיבושי ןוא ךעלטעטש עניילק
 "טלָאמעד רעד ןיא ןעמוקוצניײרַא רע טזייווַאב 1915 ןיא ןוא עשרַאוװ

 טערט רע ואוו ,יקסנימַאק לחר רתסא ןופ עּפורט רעטסנעעועגנָא

 שיטקַאפ .ר טָאה טימרעד .'ןומלש' סלַא 'תרפא עלערימ' ןיא ףיוא

 טלָאמעד ןופ ןיוש טרעו רע .ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןביוהעגנָא

 -'לַארטנעצ' ןיא טליּפש ;סעּפורט עטסקיטכיוו יד ןיא טרישזַאגנַא ןָא

 םהרבַא טימ םורַא טרָאפ ,זַארַאכ ןוא ָאקסעלַאכימ טימ רעטַאעט

 עקינייא ךָאנרעד טליּפש ,ץניװָארּפ רעד רעביא יקסנימַאק קחצי

 ,(יקצָארעיס ןַאמרעה:-רעלדַא סוילוי :עיצקעריד) שזדָאל ןיא ןענָאזעס

 -סעלַאכימ טימ רעטַאעט-'לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא קירוצ רעדיוו

 עידעמָאק-עמַארד םעד ןיא טרָאד ךָאנרעד ,עטערעּפָא רעד ןיא ָאק

 ַא ףיוא טרָאפ ,גרעבמַאס .א ןוא ווָאקרוט טנומגיז טימ רעטַאעט

 ַא ןיא ןענָאעס עכעלטע זיא ,ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ יינרוט

 רעביא טרָאפ ,רעטַאעט-יקסנימַאק רעװעשרַאװ ןיא עּפורט-םירבח

 תעב ןיקסוװוַאלסַאז טימ טליּפש ,עּפורט-םירבח ַא טימ ץניװָארּפ רעד

= 
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 דנַאב :םיטשודקדלק

 טקידנערַאפ רע זיב ,סעּפורט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,ןלָארטסַאג ענייז

 סנירבָאק ןופ גנוריפפיוא סדניקסיו סקַאמ ןיא ָאטעג רעד ןיא

 .'גנוי-ספרָאד'

 -עג הנותה רעד ךָאנ טָאה .ר זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 רעטנַאקַאב ַא ,רעווש ןייז טימ (11 עקישזד) ףָאהנעמַאז ףיוא טניווװו

 רעטכעט יירד ענייז טָאה סָאװ ,טנגעג רענעי ןיא רעילָאטס-לבעמ

 דוד רָאיטקַא םוצ ,.ר וצ :ןשטנעמ-רעטַאעט עשידיי וצ ןבעגעגסיוא

 ןבָאה סמעדייא יירד עלַא .ןַאמשיפ רעלפוס םוצ ןוא ןַאמרעדעל

 טריפעג ןבָאה ןעיורפ יד .ףיוה ןקיזָאד ןפיוא טנדרָאעגניײא ךיז

 -יינש-ףליהעג יד ןוא רענעמ ערעייז ,ייז ןוא ,ןטַאטשרַאװ-רעדיינש

 ןשידיי ןופ רַאוטרעּפעריגנַאזעג ןיא ןרעה ןזָאל ךיז ןגעלפ סנירעד

 ןופ רעייגייברַאפ עקידנעטש יד ןוא רעניווונייא זַא ,ױזַא ,רעטַאעט

 עשידיי סָאד טניוו טרָאד זַא ,טסואוועג ןיוש ןבָאה סַאג רענעי

 טרָאד טָאה רעכלעוו ,.ר ןעמונרַאפ טָאה ןָא ןביוא םעד .'רעטַאעט

 עשיטסַאטנַאפ ןוא תוישעמ ענייז רַאפ םלוע ןרַאבקנַאד ַא טַאהעג

 וװָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.ר ןגעוו ןוא ,ןעגנולייצרע'ז

 :?ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא

 ,ןעטייד יד ךרוד עשרַאו ןופ גנורידרַאבמָאב רעד תעשבג

 סקואוו ןיא סיורג רָאנ טשינ ןזיועגסױרַא ןעזָאר החמש ךיז טָאה

 ,דלעה רעסיורג סלַא -- ךיוא רָאנ ,עיזַאטנַאפ ןייז ןיא סיורג ןוא

 ןוא 11 ףָאהנעמַאז ןופ זיוה סָאד ןפָארטעג טָאה עבמַאבידניצ ַא

 .רעייפ ןטימ קעװַא טעװ זױה סָאד זַא ,רַאפעג ַא ןעוועג זיאיס

 ימָאב רעקידרדסכ רעד ףױא טקוקעג טשינ ,טָאה ןעזָאר החמש

 ןיא קַאה יד א רעסַאו טימ רעמע םעד טּפַאכעג ,גנורידרַאב

 ןקידנענערב ןפיוא רעטשרע רעד טזָאלעג ךיז ןוא ןיירַא' :טנַאה

 רעזטידלעה ןייז .רַאפעג ןופ זה סָאד ןעוועטַאר וצ ידכ ךַאד

 םיא ןענייז ןשטנעמ ערעדנַא ךיוא זַא ,ןעוועג םרוג טָאה ליּפשייב

 -ַארעגּפָא זה סָאד זיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא ,ךָאנ

 -ששידלעה ןייז רַאפ רעבָא טָאה רע .רעייפ ןופ ןרָאוװעג טעוועט

 -עג ןפָארטעג זיא סָאװ ,סופ ןיא דנואוו ַא טימ טלָאצַאב טייק

 ,ךיז ןרירוק ןכָאװ עגנַאל ךָאנ .רעטילפש-עבמָאב ַא ןופ ןרָאװ

 ,ןקנוהעגרעטנוא לסיב ַא טָאה רע .ןרָאװעג טלייהעגסיוא רע זיא

 .ָאטעג ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליּפש טנָאקעג רעטיױו רעבָא

 .רעטַאעט-יַאדַארָאדלעי ןיא טעברַאעג טייצ עצנַאג יד טָאה רע

 טזָאלרַאפ ןבָאה ןַאמשיפ ןוא ןַאמרעדעל דוז סרעגָאװש ענייז

 .ןבילברַאפ ןענייז תוחּפשמ ערעייז רעבָא ,עשרַאוו

 ןופ עיצַאדיווקיל רעד ןופ בײהנָא ןכָאנ ,טָאה ןעזָאר החמש

 ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,יּפָאשי ַא ןיא טעברַאעג ָאטעג רעװעשרַאוו

 ןציז םיא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .רעטעברַא טרָאּפסנַארט

 רימ רע טָאה סנטייו רעד ןופ .דרעפ יד ןגָאינָא ןוא רופ ַא ףיוא

 ןענָאק ןבעל ןיא זומ ןעמי :טגָאז וענייא יוי ,לכיימש ַא ןפרָאוועגוצ

 טשינ גנַאל ךיוא רע טָאה ילָארי יד רעבָא .יךיוא לָאר ַאזַא ןליּפש

 ןעמוקעגמוא זיא סע יוװ טקנופ ןעמוקעגמוא זיא רע .טליּפשעג

 ,רעטנעגילעטניא ןַא רעייז בגא ,ןוז ןייז) ,רעדניק ענייז ,יורפ ןייז

 -ידיי רעד ןיא טעברַאעג טָאה ,רוחב רעלעדייא ןוא רענעדײשַאב

 -ַאב ערעזדנוא ןופ רענייא קידנעייז ,ףליהניילַא רעלָאיצָאס רעש

 ןיא ןטָארטעגנײרַא רע זיא ךָאנרעד .סרעטעברַאטימ עטסטביל

 טָאה רע רעכלעוו ןיא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד

 טימ ןעמוקעגמוא זיא רע ןיב ,טיקיבעגרעביא טימ טעברַאעג

 ןוא רעטכעט ענייש יד טימ .רעווש ןיז ;(טױט-רעריטרַאמ ַא

 ןוא ירפ יד ןעוועג ךיױא ןענייז סע עכלעוו ןשיווצ ,ךעלקינייא

 ."ןַאמרעדעל דוד רָאיטקַא ןופ רעדניק
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 דנַאב סםישודד

 .ר טימ לַאפ-קילגמוא ןגעוו םיטרּפ וצ ךָאנ טיג ןַאמרעדעל דוד

 בָאה ,ןעגנרידרַאבמָאב יד תעב ,הלהב רעסיורג רעד ןיא
 רָאיטקַא םעד ,רעגָאוװש ןיימ טימ זַא ,טסואוורעד ךיוא ךיז ךיא
 זיא סָאװ ,רעגָאװש ןיימ .קילגמוא ןַא ןעשעג זיא ,ןעזָאר החמש
 טייקשידלעה עתמא ןַא ןזיוַאב טָאה ,רוביג ַא שטנעמ ַא ןעוועג
 ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,11 ףָאהנעמַאז זיוה סָאד ןעוועטַאוּפָא םייב
 ףױרַא רע זיא ,ןעועג טשינ זיא רעסַאװ ןייק יו ױזַא .ןענערב
 -ערב ןופ רעקיטש ןקַאהּפָא ןעמונעג ןוא ץַאה ַא טימ ןַאד ןפיוא
 ַא ןפָארטעג םיא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .זיווו ןקידנענ
 ןעוועג זיא הנכס יד .סופ ןטכער ןיא עבמָאב ַא ןופ רעטילּפש
 םעד ןקיטײזַאב וצ רָאטקָאד ַא ןעגנערב טזומעג טָאה'מ .סױרג
 ןעוועג זיאיס סָאװ ,ףױרעד טקוקעג טשינ .סופ םנופ רעטילפש
 יד ןופ לגָאה ןקידרדסכ ןבילוצ סַאג ןיא ןייג וצ ךעלרעפעג
 קעווַא ,הנכס רעטסערג רעד ןיא ,ךיא ןיב ,ןסיירפיוא ןוא סעבמָאב
 -עג םיא בָאה ךיא .3 ףָאהנעמַאז ףיוא טרָאּפָאּפַאר רָאטקָאד םוצ
 ױזַא ףיוא ןעוועג זיא רע .רעגָאווש ןיימ ןעוועטַאר לָאז רע ןטעב
 ןייגוצניהַא טמיטששעגנייא טָאה רע זַא ,שידלעה ןוא ךעלשטנעמ ליפ
 -ַאר רָאטקָאד ... .ףליה ןבעג וצ םיא ידכב רעגָאוװש ןיימ וצ
 -ַאב ןוא ףליה עטשרע יד רעגָאוװש ןיימ ןבעגעג טָאה טרָאּפָאּפ
 טלָאװעג רעטעּפש טָאה ןעזָאר החמש .רעטילּפש םעד טקיטייז
 טנַאקעג טשינ ,רעדייל ,רענָא סע טָאה רע .עשרַאװ ןזָאלרַאפ
 טייצ ערעגנעל ַא טעב ןיא ןגיל טזמעג טָאה רע לייוו ,ןזייווַאב
 -עג םיא טָאה סָאד .סופ ןטכער ןפיוא ןייג ןענָאק טשינ ןבילוצ
 -ןקעגמוא רעטעּפש זיא רע ןוא עשרַאוו ןופ ןײגוצסױרַא טרעטש
 ."סיזצור עשטייד יד ןופ ןעמ

 -ירעטקַארַאכ "13 עקצַאמָאלט , ךוב ןייז ןיא שטיװָאלַאגעס .ז
 :ױזַא םיא טריז

 -ילפ עטיירב טימ רעכיוה ַא ןעזָאר רָאיטקַא רעשידיי רעד.
 ךמע .רעטַאעט ןכעלמיטסקלַאּפ ןשידיי ןופ רָאיטקַא ןַא .סעצ
 .ךמע ןופ ןעוועג ןײלַא זיא רע .רָאג זיב טַאהעג ביל םיא טָאה
 "ער סנעזָאר ןעגנולשעג טָאה ,יעקרָאילַאגי' יד ,ןעייר עטצעל יד
 ןעוו טלָאמעד ןצרַאה ןופ טדערעג ייז וצ טָאה ןעזָאר לייוו ,קילּפ
 -ועצער יד רעבָא ,טייקיטכערעג ןוא רשוי ןיא ןעגנַאגעג זיא סע
 ךָאד ןענייז ייז ...לייו ,ןטימעגסיוא ןעמָאנ סנעזָאר ןבָאה ןטנעז
 לייו ןפילשעגמורַא ןעוועג טשינ זיא ןעזָאר לייו ןטנעזנעצער
 -נעצער יד טָאה ןעזָאר .טנעגילעטניא קינייו וצ ןעוועג זיא רע
 -נעטש טָאה רע ןוא ,םיאנווע עטסגרע ענייז רַאפ ןטלַאהעג ןטנעז
 יד טימ ךיז טעװ רע ,רעטעּפש יצ רעירפ זַא ,טדערעג קיד
 ךיז וטסעוו ױזַא יו ,ןעזָאר ,ױזַא יווי .ןענכערּפָא 'ךעלרעביירשי
 לע ךיא ?רעווי ,יןגָאלש ייז טסעװ וז ?ןענכערּפָא יז טימ
 סָאװ ?רעביירש ַא ןגָאלש טעוװ רָאיטקַא רעשידיי ַא ?ןגָאלש
 :כעוּפָא ייז טימ ךיז וטסעוו עקַאט יו ָאטי י...?ןייא ךייא טלַאפ
 טעוו דעטַאעט סָאד זַא ,לָאר ַא ןָאט ליפש ַא יז לעװ ךיאי ,י?ןענ
 ..ילָאר ןיימ ןקַאּפ לעוו ךיא ,רעטעּפש יצ רעירפ .ןרעטיצפיוא

 .טקַאּפעג לָאר ןייז טָאה רע ןוא

 ןענייז רעזייה ןעוו ,ןרָאװעג טרידרַאבמָאב זיא עשרַאו ןעװ
 ןס ַא ןענייז ,טנערבעג ןבָאה רעזייה ןעוו ,ןרָאװעג טרעטעמשעצ
 -סױרַא ןבָאו ןשטנעמ ךס ַא ןוא ןעמוקעגמוא ייברעד ןשטנעמ
 -מוא יד טעוועטַארעג ןבָאה ייז .שפנ-תריסמ עטסערג יד ןזיוועג
 רענייא ןעוועג זיא ןעזָאר רָאיטקַא רעשידי רעד .עכעלקילג
 ןיא ןגנורפשעג זיא רע יוװ ,ןעועג ןעמ טָאה םיא .עטשרע יד ןופ
 דניק ַא ןטרָאד ןופ ןגָארטוצטױרַא ידכ רעזייה עקידנענערב יד
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 .םוטעמוא ןעוועג זיא ןעזָאר ןשטנעמ ןכַאוװש ,ןטלַא ןַא רעדָא
 -עד יד רעביא ןכָארקעג זיא רע .רעדנואוו ןזיווַאב טָאה ןעזָאר
 יד רעטנא ,ןעגנַאגעג רעייפ ןיא .ןרעױמ ענוה יד ןופ רעכ
 עטלפייווצרַאפ ןבָאה טרָאד ןוא ָאד ןרַאפעג עלַא ןיא ,סעבמָאב
 רע .ןבענעג ףליה יד טָאה !עזָאר .ףליה ךַאנ ןפורעג סעמיטש
 עבמָאב א םיא טָאה ףוס םוצ .טעוװעטַארעג רעדניק ליפ טָאה

 ענייז ףיוא טלָאמעד טָאה רע .רעפרעק קיטש ַא ןסירעגּפָא
 יד רע טָאה רעטקיטולברַאפ ַא .רעדניק ייוצ ןגָארטעג טנעה

 -עג ןײלַא ןוא ,ץנַאג יז טכַארבעג ,טעוװװעטַארעגסױרַא רעדניק

 -עג טנוזעג זיא ןוא ןטלַאהעגסױא טָאה רע .תושלח ןיא ןלַאפ

 ןעמוקעגמוא רע זיא רעטעּפש רעבָא ,ןרָאװ

 יד ייב ןעמונעגסיוא טשינ טָאה סָאוװ ,רָאיטקַא רעד ,ןעזָאר

 ןעמ טָאה םיא ןגעוו .קלָאפ ַא ייב ןעמונעגסיוא טָאה ,ןטנעזנעצער

 "על ךָאנ ןעמ טעוװ םיא ןגעװ .סעדנעגעל טלייצרעד עשרַאוו ןיִא

 ...טליפשעג לָאר עשיָארעה ַא טָאה רע .ןלייצרעד סעדנעג

 ."טגָאזעגוצ טָאה רע יװיזזַא

 יצ .מ ןוא ,ש

 .49:50 .זז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"13 עקצַאמָאלט , --- שטיװָאלַאגעס .ז

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,11 .ז ,ייװצ דנַאב ,112*108 ,88 .,זז

 ,1960 ,סערייא סָאנעוב ,'גנַאהרָאּפ טייז רענעי ןופ , -- ןַאמרעדעל דוד
 ,41742 .זז

 בקעי ,קינרַאקעיּפ
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1888 טסוגױא 5 .בעג}

 יעשרַאװ ןיא 1888 טסוגיױא 5 ןריובעג

 13 זיב .,לוש-סקלָאפ ַא טקידנעעג .,ןליוּפ

 "וצ ,ךָאנרעד ןוא ןזח ַא ייב ןעגנוזעג רָאי

 לבייל רָאיטקַא ןקידרעטעּפש ןטימ ןעמַאז

 .תוחמש וצ ןטָארטעגפיוא .,רעניוו

 -מָאק ןיא ןטָארטעגנײרַא רע זיא 5

 -ַאעט-'רעווָאנארומ' ןיא עּפורט סצעענַאּפ

 -גריטויבעד ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ ר'א רעט

 רעד , סר'מש ןיא 'להקה שאר' סלַא קיד

 ןיא זנליּפשעג ךָאנרעד ,"ץירּפ רעשידיי

 ,ץניָארּפ רעשילױוּפ רעד רעביא רעלדַא סוילוי ןופ עּפורט רעד

 ייב ,ןיוו ןיא .1913 טניז ןוא ,יקסווָאּפיל ןוא סוקּפיצ טימ רעטעּפש

 ייב זירַאּפ ןיא ןוא ,עיצילַאג ןיא ץניװָארּפ רעד רעביא ,רעלגיז .מ

 ,דָארלעסקַא סירָאמ

 טייצ עסיוועג ַא זיא'ס ןעוו המחלמ-טלעוו ועטשרע רעד תעב

 סיוא ךיז רע טנרעל ,(רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ טרעוורַאפ ןעוועג

 רע זיא רעטעּפש .טייצ רָאי ַא טעברַא רע רעכלעוו ייב ,הכאלמ ַא

 זיב טליּפש ןוא ,זירַאּפ ןיא 'רעטַאעט-ץרּפ  ןופ רעדנירגטימ ַא

 רע ואו ,עינעמור ןייק טרָאפ ,ןּפרעװטנַא ןוא זירַאּפ ןיא 1

 ןיא ,גרעבנעדלָאג ייב טשערַאקוב ןיא ךָאנרעד ,רעלגיז ייב טליּפש

 ןָאקיּפ ילַאמ עקידנרילָארטסַאג יד טימ ךיוא יװ ,יזנכשא ייב יסַאי

 יד ייב רע טליּפש ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ .טרעבליז בקעי ןוא

 טימ ךיוא יוװ ,סעּפורט-םירבח ןיא ,ןיטשרוב ,לַאטנעמולב ןרָאטקעריד

 טקילײטַאב .ּפ .זירַאּפ ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ,ץרַאװש סירָאמ

 ןוא לסירב ,ןּפרעװטנַא ןיא סעּפורט-רעטַאעט עשידיי ןיא ךיוא ךיז

 ,זירַאּפ ןיא םיא טפערט המחלמיטלעוו עטייווצ יד ןוא .,ןָאדנָאל

 יא
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 ןופ ןֵא טיסקעל 20 .2 ד

 ןדיי ןריטסערַא ןשטייד יד וַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו
 ןײגסױרַא טינ טגעלפ ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז רע טָאה ,זירַאּפ ןיא
 ןקרָעטש ַא טליפרעד רע טָאה 1942 ילוי ןיא רעבָא .בוטש ןופ

 ןוא טלעוו רעד ףיוא ךיז טרעה סע סָאװ ךיז ןסיוורעד וצ גנַאלרַאפ
 דלַאב םיא טָאה'מ .גנוטייצ ַא ןפיוק ןעגנַאגעגסױרַא זיא רע

 ןופ .יסנַארד ןיא ּפמעק ןיא טקישעגּפָא םיא טָאה'מ ןוא טריטסערַא

 ןיהואוו .ןרָאװעג טריטרָאּפעד רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע ,זיא רע ואוו

 .ןעמוקעגקירוצ טינ לָאמנייק רעמ זיא רע רעבָא ,טנַאקַאבמוא זיא
 .ץרַאװש- ןיטשרוב עלעקייח ןופ .ע .ש
 .1808 .ז ,דנַאב רעטירד ,1959 ,קרָאי וינ ; "רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,

 ןהשמ} םהרבַא ,רעדעפקָאמש
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג .טכַארבעגמוא -- 13 .ּבעג}

 רָאּפ ַא טלַאהטנַא עיּפַארגָאיבָאטױא ןייז =
 ,עשרַאװ ןיא ןריובעג , :רעטרעװ עטלייצעג

 ,עשיתיבה-לעב -- ןרעטלע ,רָאא 2

 "יב רעד ףיוא .עלוש-ץרעמָאק טקידנעעג

 ןופ (עּפורט-רעדניק ןיא) 1906 ןופ ענ

 רעד ןיא .יקסנימַאק ייב (ליבַאטש) 1910

 "סור ןיא גירק|- טלעוו ןטשרע} ןופ טייצ

 ."דנַאל

 ןטייהלצנייא רעמ טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 :עניב עשידיי רעד ףיוא ערעירַאק ס'.ש ןגעוו

 "נוי סלַא ,רעדעפקַאטש זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ ךָאנ

 יז מימ טליּפשעג ,סעפורט -ןרָאטַאמַא וצ ןע:ַאטשעגוצ ,רוחב רעג

 רעביא ןרָאפעגמורַא ןוא -- טָאטש-ןריובעג ןייז -- עשרַאװ ןיא

 -עלַא טָאה רעכלעוו ,יקסנימַאק קחצי-םהרבַא ןיב ,ץניוװארּפ רעד -

 ףיא ןעזרעד טָאה ,רעטַאעט ןרַאפ תוחוכ עשירפ טכוזעג לָאמ

 ףַאמגנוי ןלופטנעמַארעּפמעט ,קנַאלׂש ,םענייש סעד עניבי רעד

 יּפָא קַאמשעג ,עניב רעד ףיוא ןגיוווַאב יירפ ךיז טָאה רעכלעוו

 םיא טָאה יקסנימַאק .טצנַאטעגּפָא ןייפ ןוא לדיל א ןעגנוזעג

 -ימָאק-טַאּפ א םיא ןופ טכַאמעג ןוא עפורט ןייז ןיא טרישזַאגנַא

 זיִא רע ןוא םלוע םעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא רעדעפקָאטש .רעק

 : . .רָאיטקַא רעכעלצונ ַא ןרָאוװעג

 טליּפשעג עּפורט ןייז טימ טָאה יקסנימַאק | קחצי-םהרבַא תעב

 ןטָארטעגפיוא טרָאד טייצ רעקיבלעז רעד ןיא זיא ,שזדָאל ןיא

 ַארַאלק טימ עפורט-ןטערעּפָא ןַא רעטַאעט ןיא ןגרעבדנַאז קחצי ייב

 ,ןיילק לאכימ ,עפורט רעד ןופ טַאפ רעד .ץיווגנָאי זעוב ןוא גנאי

 יד ןמורוצּפָא טָארדעג טָאהיס ןוא ןרָאוװעג קנַארק לָאמַא זיא

 רע:ירעד ךיז טָאה גרעבדנַאז .גנָאי ַארַאלק ןופ גנולעטשרָאּפ

 טייצ עצרוק ַא ףיוא םיא לָאז רֹע ,ןיקסנימַאק וצ טדנעוועג

 סעד ןטערטרַאפ ןענָאק לָאז רע ידכ ןועדעפקַאטש ױגרָאבסיואי

 ,גנָאי ַארַאלק יב ,ָאד טשרע .ןיילק לַאכימ סענערָאװעג-קנַארק;

 ןיא ,טָאה רע ןוא ,גייטשפיוא סרעדעפקָאטש ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןופ .ןעמונעגסיוא קרַאטש ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאוו ,ןלָאר עטוג יד

 עקיטכיוו ַא ןליּפש וצ ןביױהעגנָא רעדעפקָאטש טָאה ןָא טלָאמעד
 עפורט ַא טי ימ קעװַא זיא רע .עטערעּפָא רעשידיי רעד ןיא לָאר

 ."המחלמ : יד טּפַאכרַאפ םיא טָאה טרָאד ןוא ךנַאלסור .ןייק

 ַאװע עקטסירָאכ ַא טימ טַאהעג הנותח .ש טָאה דנַאלסור ןיא

 עסירעטקַא עטנַאקַאב ַא ןרָאװעג' .טייצ רעד טימ זיא עכלעוו ,(הוח)

 ןופ| ןגיוצשגקירוצ ךיז טָאה ןיײלַא- רע ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא

 .עניב רעד ףייא ןליּפש

- 
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 רעטַאעט ןש ידיו

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 (רעשידיינ רעקילָאמַא רעד ןיא זיא רעדעפקָאטש ןעמָאנ רעד,
 (םהרבַאנ לייוו ,רַאפרעד טשינ רעלוּפָאּפ ןעוועג טלעוו-רעטַאעט
 עכלצזַא ןעוועג ןבָאה ןלָאז רעדעפקָאטש (ַאֹוע) הוח ןוא השמ
 טרעהעג עדייב ייז ןבָאה רעליּפשיוש טלַא .רעליּפשיװש עטמירַאב
 השמ (םהרבַאנ סגה ,תוחוכ עכעלטינשכרוד ענעפורעג-יוזַא יִד וצ
 גירק(-טלעוו ןטיױוצ) ןרַאפ ןרָאי עגנַאל ןיוש טָאה רעדעפקָאטש
 -עד 'ַא טליפשעג רעבָא טָאה רע .רעטַאעט ןייק טליפשעג טשינ
 -טשינ ענייז קנַאד ַא ןבעל ןשיטסיטרַא םניא לָאר עקידנרידיצ
 -עג טכַאמעג סעּפע זיא סע רָאנ יװ .ןטייקי עפ עכעלטינשכרוד
 עטידיי ןופ ןבעל ןלענָאיצַאזינַאגרָא םניא וואורפ רעיינ ַא ןרָאװ
 םעד- ןָא ןעמוקעגרָאפ טשינ סע זיא ,לױּפ ןיא רעליפשיש
 ֹו יב .ןרעדעפקָאטש ןופ לייטנָא

 םעד ןָאק רע זַא ,עזעגנייא טָאה רעדעפקָאטש השמ (םהרבַא)
 -סיוא ןטייקיעפ ענײז לָאז רע ןעוו ןעגנערב ןצונ רעמ רעטָאעט
 -רָא סלַא :רעליּפשױש סלַא ױװ טיבעג ןרעדנַא ןַא ףיוא ןצונ
 ןזיּוַאב עקַאט רע טָאה טיבעג ןקיזָאד םעד ףױא .רָאטַאזינַאג
 -עגכרוד ַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא זיא רעדעפקָאטוש .ןָאק רע סָאװ
 טָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא רעבָא .ןַאמסטפעשעג סענעבירט
 -סגנוטלַאוורַאפ סלַא יצ -- טקַאט סירג טימ טריפעגכרוד רע
 עסיוועג ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא םנופ דילגטימ
 רעדָא רעריפ-סטפעשעג סלַא ,רעטַאעט ןיא יצ -- ,ןטינשּפָא-טייצ
 ףרָאי עגנַאל ןעוועג זיא רע סָאװ ,רָאטקעריד סלַא

 ן'ייז וצ ךופיהל -- ןעוװעג זיִא רעדעפקָאטש השמ (םהרבַא)
 ףיוא טקריוועג רשפא טָאה סָאד ןוא ,סקואוו םעניילק ןיפ -- יורפ
 טָאה רע עכלעוו ןיא סעגַארפ עלַא וצ גנולעטטנייא רעשיכיסּפ ןייז
 ןטפעשעג עניילק ןייק טימ .טסעשז ןטיירב ַא ןזיועגסױרַא
 טַאהעג טשינ רע טָאה סעפורט ענעביוהעג ןייק-טשינ טימ רעדָא
 ןסיורג ןפיוא ןייז טזומעג םיא ייב טָאה ץלַא .אשמו עגמ םוש ןייק
 .בַאטשסַאמ

 ,'עשיטַאּפי סָאד טייקיטעט-עניב
 טנַאגעלע ןעוועג לָאמעלַא זיא רע .גנומענַאב ןייז ןיא קורדסיוא
 ,קיטכיצ ןוא-

 רעקילָאמַא ןייז ןופ ןבילבעגרעביא ךיוא זיא ןרעדעפקַאטש

 םוצ ןעמוקעג םיא זיא סָאד ןוא

 ךיוא רעבָא טָאה רע .ןָאט ןטוג םענעפורעג-וזַא ןיא
 יא טריטנעירָא לענשצילב ךיז ןוא ּפָאק םענעּפָא ,ןטוג ַא טַאהעג
 םעד ןוא רעטַאעט טנעקעג טוג טָאה רע .עיצַאוטיס רעדעי
 .יץעּפסי ןסיורג ַא רַאּפ ןעגנַאגעגנָא זיא רע ןוא םלוע-רעטַאעט

 ןתעב טליּפעעג רעדעפקָאטש טָאה לָאד עניילק ןייק טשינ
 "ידי םענעפורעג-יוזַא םעד ןיירַאפ-ןטסיטרַא סעד ךרוד ןריפנייא
 יד ןופ טנב ַא ןעוועג זיא סָאדו 2 רָאי ןיא יטַאירָאטקער
 ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקעריד ערעייז ןגעק ןליוּפ ןיא ןרָאיטקַא טזעידיי
 עטסגרע יד ףיוא ןטעברַא וצ ןעגנואווצעג ןוא טּפַאלקשרַאּפ ייז
 ,טפעשעג עטכעלש ייב ,רעדָא ,תוריכש עניילק :ןעגנוגנידַאב
 ,יןטקנופי עפורט רעד קידנלייט ,ירעטנעצָארפי ףיוא ןײגרעבירַא
 טָאהיס .יסעקרַאמי ןליופ ןיא ןפורעג סע טָאה ןעמ יװ רעדָא
 ךיז ןלָאז ןלױּפ ןיא סרעטַאעט עשידיי עלַא זַא ,ייברעד ןטלַאהעג
 רעריפֹנָא ןטימ ןיירַאפ-ןטסיטרַא םנופ גנוטלַאוורַאפ יד .ןכַאמרַאּפ
 ןופ עיצקיפ יד ןפַאשוצּפָא ןסָאלשַאב טָאה ,שארב רעליוװי קרַאמ

 טָאה סָאװ ,יטַאירָאטקערידי פעד ןפַאשעג טָאה ןוא סעיצקעריד |

 סגרָאזעג ,לױּפ ןיא ןזעוו-רעטַאעט עצנַאג סָאד ןעמנעגרעביא |

 טשינ ,רערעדנַא .רעד ףיוא ױּרָאפפױרַאי טשינ לָאז עּףירצ ַא זַא

 טריטנַאנַא עֿפורט עטייווצ ַא תעב ןסעיּפ-גלָאפרעד ןייק ןּפַאכסיוא
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 ד גַא בי םי שודדצ

 ידכ עּפורט רעדעי רַאפ טעשזדוב ַא טמיטשַאב ךיוא טָאה ןוא ,יז

 רעד .(עסַאק רעד ןופ הסנכה רעד ןופ קיגנעהּפָא ןייז טינ לָאז יז

 טַאהעג טייצ רענעי וצ טָאה ןליופ ןיא .ןיירַאפ-ןטסיטרַא רעשידיי

 ןביולרעד ךיז טנַאקעג ןוא טלעג סעמוס ערעסערג זוושר ןייז ןיא

 ענעדיישרַאפ יד טשינ ןעוו ,ןתוביחתה עלעירעטַאמ עלַא ןקעד וצ

 (ייז ןופ טייהרעמ יז סלַאפנדעי) סעפורט יד ןופ סרעריפנָא

 ןסערעטניא ענעגייא יד ןגעװ טכַארטעג ,לכ םדוק ,טלָאװ

 רַאפ עגַאל ענעפַאשעג יד ןצונסיוא טלָאוװעג טשינ ןטלָאװ יז ןוא

 | א 7 .ןיילַא ךיז

 םנופ סרָאטַאזינַאגרָא ןוא סרעריפנָא טּפיױה יד ןופ רענייא

 ,רעדעפקָאטש השמ (םהרבַא) ןעוועג ךיוא זיא יטַאירָאטקערידי

 רעד ןיא ןפרָאװעגנירַא המשנ ןוא בייל טימ ךיז טָאה רעכלעוו

 ,רעבָא טָאה יטַאירָאטקערידי רעד .טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא

 טועינ גנַאל ,ןזיוועגנָא בָאה ךיא עכלעוו ,תוביס יד בילוצ

 ,טריטסיזקע

 -יד ןעוועג גנַאל-טייצ ַא זיא רעדעפקָאטש השמ |םהרבא| | 
 רעד ףיא ןוא עשרַאװ ןיא סרעטַאעט ענעדיישרַאפ ןופ רַאטקער

 -קָאטש .טרָא ןעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ רעכלעזַא סלַא ןוא ץניֹווָארּפ

 יעדנַאב עשידייי רעד טימ (1938 ןיא) ןעוועג ךיוא זיא רעדעפ

 טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה רע ןוא ,טַאטש עטקיניײירַאּפ יד ןיא

 החּפשמ ןייז ךָאנ טקנעבעג רעבָא טָאה רע .ןביילברַאפ וצ טרָאז

 . ."ןרָאּפעגקירֹוצ זיא רע ןוא עשרַאװ ןייז ךָאנ ןוא
 -קַאדער) 'רעטַאעט שי זיי" ךוב-לַאטרַאװק ןופ רעמונ ןטייווצ ןיא

 ןַא טקורדעגּפָא .ש טָאז (1927 ,עשרַאװ ,טרעכַײװ :מ ר'ד -- עיצ

 רעביא עּפורט סרעלדַא סוילוי ןופ עענרוט' טעברַא עטנַאסערעטניא
 .ןרעפיצ ןופ טכיל ןיא ןליוּפ

 ,טסינעדרָאקַא-טסינַאיּפ רעקיעפ ַא ןעוועג זיא ,קעטרַא ,ןוז ס'יש

 ףיוא ןויאורּפ עטשרע עריא טכַאמעג טָאה ,ַאינַא ,רעטכָאט ןייז ןיא

 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןפָאלטנַא ןענייז ייז .עניב רעשידיי רעד

 .ןרָאװעג לוצינ טרָאד ןוא דנַאלסור ןייק המחלמ

 ןייז ןיא ווָאָקרוט .סָאנָאי טביײרש ףוס ןשיגַארט ס'.ש ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב

 טריבורפ ךיוא ןבָאה רעדעפקָאטש ַאווע ןוא השמ {םהרבא} ,

 -עג ןשנייז יז ןעגנולעג טשינ רעבָא יז זיא סע ,ןפױלטנַא וצ

 רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע... .ןעטייד יד ייב ,עשרַאװ ןיא ןבילב

 -נאק סלַא ,גנולייטפא ןיימ ןיא ,ףליהניילא רעלַאיצָאס רעשידיי

 דצ) ןלַאקָאל-סגנולייורַאפ יד ןופ רָאטקעּפסניא ןוא ראילארט

 | /  .ףרעגיצנַאד עלעקנַאי טימ ןעמַאז

 לַאקָאל וצ לַאקָאל ןופ ןײגמורַא געט עצנַאג רע טגעלפ ָאד

 .ףליהניײלַא רעשידיי רעד רַאפ ןרעייטש יד ןענָאמנייא ןוא

 רעסיורג ןיא ןדנוברַאּפ לרוג רעד .ךימ טָאה ןָא טייצ. ועד .ןופ

 1 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,ןרעדעפקַאטש .מ טימ טפַאשטניײרפ

 וצ ןעמוקעגסיוא טפָא רעיײז רימ זיא סע .ףוס ןשיגַארט ןיז

 שממ בָאה ,ךיא ןוא רעדעפקָאטש .רבח ןביל םעד טימ ןסעומש

 רעקיטסולסנבעל ,רעשיגרענע -לָאמַא רעד ױזַא יו טרעדנואווַאב

 טָאה רע ..ןכָארבעגנייא- ױזַא ךיז טָאה שטנעמ.רעשיטסימיטּפָא ןואי

 טָאה רע .המחלמ יד ןבעלרעביא טעוו רע וַא ,טבױלגעג טשינ

 רעדניק .ענייז סָאװ ,קילג עסיורג סָאד ןכַארטשעגרעטנוא רדסכ

 .םונהיג סעד ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג זיא

 רעטלַא ןַא ןרָאװעג זיא רעדעפקָאטש יטַאפי ןקילָאמַא םעד ןופ

 .טיוט ןפיוא טרַאוועג רָאנ טָאה סָאוװ ,ַאמ רענעכַאובעצ
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 טימ טייקכעלטרעצ עסיורג יד ןפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה סע

 -עגמורַא םיא טָאה ַאוע ןירעטיילגַאבסנבעל עיירט ןייז רעכלעוו

 -עפקָאטש לרָאּפ סָאד ןעז וצ ןָאטעג יו טָאה ץרַאה סָאז .טלגניר
 -עועטרָאקעגנייא ןיוש ,רעניילק רעד ,רע.. ןסַאג יד רעביא רעד
 ײב טייג סָאװ ,(גנוי גונעג ןעוועג ,בגא ,ךָאנ זיא רע) ןַאמ רעט
 ..טיירג םעלַא ףױא ,רעטרינגיזער ַא טייז ריא

 ןיא יסעיצקַאי עטמירַאב יד. ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו
 יּפָאשי ןייא ןיא ןעמַאװצ טעברַאעג רימ ןבָאה ,ָאטעג דעועשרַאוו
 -קָאטש יד .סַאג ענלימ רעד ףױא -ןעגנוטעב- וַאסי וא-לַאטעמ ןופ
 רעד ףיֹוא הריד רעייז ןיא טניװועג ץלַא ךָאנ ןבָאה סרעדעפ
 ןדעי .יץַאלּפ-גַאלשמוא ןטמירַאבי טנופ טייוו טשינ ,סַאג עקישזד
 -ניהַא ןעמַאװצ סרעדעּפקָאטש יד ןגעלפ ,טעברַא רעד ךָאנ ,גָאט
 -עגניירַאי ןענייז יורפ ןיימ ןוא ךיא ןעוו ,יעיצקַאי יא 0 .ןייג .

 ףיוא טשינ ,רעבָא ,ןעײרדוצסױרַא ךיז ןעגנולעג ייז זיא ,ןלַאּפ
 ןטינעּפָא סָאג ךס ַא ףיוִא ןעוו ,גָאט (י ןטייהי ) ןסיוועג ַא א יא .גנַאל

 ךיז רימ ןבָאה ,יץַאלּפ- גַאלשמואי םוצ ץי טּפַאכעג ןעמ טָאה

 -מיײהַא טשינ גָאט םעד ןלָאז יז סרעדעפקָאטש יד יב ןטעבעג

 טָאה רעכלעוו ,רעדעפקָאטש .זדנוא יב ןקיטכענ ןביילב רָאנ ,ץיג

 ,ןבעלרעביא ' טשינ יו ײס טעװר י :לטרעוו ןטימ טצונַאב ךיז |

 סע .םיהַא ןייג ךָאד טעוו רע זַא גננשקעעגנייא קרַאטש ךיז טָאה
 לָאז רע זַא ,יורפ ןיז ןופ תושקב יד ןפלָאהעג טשינ ךיוא ןבָאה

 -- טסליוו וד ביואי .םיא ןטַאר עלַא סָאװ ,םעד וצ ןרעהוצ ךיז- .
 רשפא ,םייהַא יג ךי .ביילב ָאט -- יורּפ ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה
 ןגייא ןיימ ןיא טכַאנ ַא ךָאנ ןפָאלש וצ ןייז טרעשַאב רימ טעװ
 ןיא טזָאלרַאפ טשינ םיא טָאה עכלעוו ,ענייז יורפ יד ןוא .יטעב
 ...קעווַא םיא טימ ןעמַאזוצ זיא ,ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטסרעווע יד

 ןיוזע ייז ןענייז סנגרָאמוצ .ןעזעג טשינ עקַאט יז ךיא בָאה רעמ

 זַא ,תועמששמ .טעברַא רעד וצ ןיירַא יּפָאשי ןיא ןעמוקעג טשינ

 -קעווַא . .ןוא ,טּפַאכעג ,םייהַא קידנעייג ,געוו ןפיוא ,ייז טָאה ןעמ

 .יעקנילבערט ןיא ןרעמַאקדזַאג יד וצ טריפעג
 .ע .ש
 ,טנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- ווָאקרוט סַאנָאי
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 קחצי ,ךרַאזַא

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1889 .בעג}
: 

 ,קסלָאדַאּפ -וװעליהָאמ ןיא 1889 ןריובעג

 "עג .ןרעטלע עמורפ רעייז ייב ,עניַארקוא
 .םירדח ןיא רָאי .15 זיב טנרעל

 :רע טביירש עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא

 ַא ןעװעג ןיוש ךיא ןיב רָאי 15 וצ;/ ,

 -לעוו ,םירבח עניימ .דימלת-ארמג רעטוג

 רעוועליהָאמ םַײב ןעגנוזעג ןַאד ןבָאה עכ

 ןסיוועג ַא ןיא ךימ ןבָאה ,גרעבמָארטש ןזח
 "יריד םוצ לוש ןיא טפעלשעגקעווַא טנווָא .

 יב עקַאט טָאה טנעגיריד רעד ןוא- ,טנעג 2

 ןגרָאמ ףיוא ְריִמ טָאה ןוא ,טלַא סענייפ ץנַאג ַא ןענופעגסיוא רימ

 םוצ זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .עבָארּפ ןצ לוש ןיא ןעמוק ןסייהעג

 ,הנ ןענרעל םוצ יו רעמ רימ יב ןעוועג קשח רעד.זיא ןעגניזי

 יב ררושמ רעקידנעטש ַא ןבילברַאפ ןָא ןַאד ןופ עקַאט ךיא ןיב

 ,קינכילַאק ,שטיווערוג ,גרעבמָארטש יו ,םינזח רעוועליהָאמ עלַא
 ,טייצ עצרוק ַא ,היכז יד טַאהעג ךיוא ןוא ,יקסְמָארק ןוא רעלָאק
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל

 ךיוא ךיא ןיב טייצ רעבלעז רעד ןיא .ינמוזָאר ייב ןעגניז וצ

 ןיא .זיירק ןשיטַאמַארד רעוועליהָאמ ןיא דילגטימ ַא ןרָאועג

 "ילימ ןיא} ,עניד ענדָארג ןייק טקישעגּפָא ךימ ןעמ טָאה 1

 ןפ .1914 ןופ גירק ןזיב ןבילברַאפ טרָאד ךיא ןיב יױזַא ןוא |רעט

 -רוק ַא ןיא רעבַא ,ןרָאוװעג טײרפַאב ךיא ןיב עיצַאזיליבָאמ רעד

 "עג טקישעגסױרַא ,רעזָאלמייה סלַא ,ךיא ןיב םורַא טייצ רעצ

 -יצנייא רעד ,ךיא בָאה קסנימ ןיא .קסנימ ןייק ענדָארג ןופ ןרָאװ

 ןא ןעמוקַאב ,טָאטש ןופ עיצקעטָארּפ רעטסערג רעד ךרוד ,רעק

 רעטַאעט שידיי ןליפש וצ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןופ שינביולרע

 ךייהנָא וא ,ענדָארג ןייק קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיב 1915 עדנע

 טימ ןעמַאזוצ ,ךיא בָאה ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רַאפ ,6

 ,עּפורט ןטערעּפָא ןַא טריזינַאגרָא ,גנילירט ןוא שידק םירבח יד

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .גלָאפרע ןטסערג םעד טַאהעג טָאה עכלעוו

 עכלעוו ,טפַאשלעזעג-טסנוק רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאוװעג ךיא ןיב

 טעד ןופ וויטַאיציניא רעד טימ ענדָארג ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה

 וצ טמוק 1917 ןיא .סודיינ ביל רעטכיד םענעברָאטשרַאפ-גנוי

 ףיוא סױרַא םיא טימ ןרָאפ רימ ןוא ווָאלָאקָאס טסיטרַא זדנוא

 -סיױרַא רימ ןרעוו 1918 ןיא .ענווָאק ןיא ךיוא יו ץניווָארּפ רעד

 ןיק ,ןוָאלָאקָאס טימ ןעמַאװצ ,עיצקעריד ַא ךרוד טרעדָאפעג

 ןיא רָאג .גלָאפרע סירג טימ טליפשעג ןבָאה רימ ואוו ,ענליוו

 יֵל םוחנ רָאטקעריד רעד ןעמוקעג זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא

 ןופ עיצקעריד יד ןעמונעגרעביא טָאה ןוא דנַאלסור ןופ יקסווָאּפ

 ֹוצ ןַאד זיא עמַארד רעד ןופ רעסישזער סלַא .רעטַאעט-קריצ

 ףיוא לָאמ ןפששרע םוצ יקסווערָאמ םהרבא ןעמוקעגוצ זדנוא

 טַאהעג ןבָאה ישזער ןייז רעטנוא ןסעיּפ יד .עניב רעשידיי רעד

 יד ןופ רענייא סיא ייב ןעוועג עקַאט ןיב ךיא ןוא גלָאפרע סיורג

 רעשידיי ַא ןבילברַאפ ךיא ןיב ױזַא ןוא ,םידימלת עטסעב

 ,ײרָאיטקַא

 ןבָאה ענדָארג ןיא ןעניד ס'.א תעב זַא ,וצ טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ױזַא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעוועג ברקמ קרַאטש ןדיי עקיטרָאד יד םיא

 ןייז ןקידנערַאפ ןכָאנ זַא ,בושי ןשידיי ןקיטרָאד םוצ ןדנובעגוצ

 ןייז רַאפ ענדָארג ןכַאמ ֹוצ ןסָאלשַאב רע טָאה ,טסניד-רעטילימ

 ןדיי עשיטָאטש יד .לדיימ קיטרָא ןַא טימ הנותח טָאה רע .טרָא-ןיוװ

 טול -- .ַא רעבָא ,'הסנרּפ רעשיטייל , ַא ייב ןענדרָאנײא םיא ןליוו

 ענעדלָאג' עלַא ןופ ןוא ,רעטַאעט ביל רעייז טָאה --- ווָאקרוט סַאנָאי

 -ַאב ןוא טרינגיזער רע טָאה ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יװ ,ןקילג

 .רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדניברַאפ וצ ךיז ןסָאלש

 :ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 יוֵקיִלגי ןייק לָאמניק ךיוא רעטַאעט םייב טָאה רע םגִי

 ןצבק רעקידהשקשינ ץנַאג ַא ןעוועג זיא רע ןוא טכַאמעג טשינ

 רע .רָאמוה רעטוג ןייז ןזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק רעבָא םיא טָאה

 ךרַאזַא ןבעל טרעטַאמעג ןוא רעווש ןייז טימ ןדירפוצ ןעוועג זיא

 -נעטש ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעקיטַאנַאפ יד וצ טרעהעג טָאה

 -ךעטַאעט ענייז ןיא טביילגעג טָאה רע .רעביפ-רעטַאעט ןקיד

 ענייז .טסימיטּפָא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעוועג זיא רע ןוא רענעלּפ

 רעד ןיא םש ַא טַאהעג ןבָאה תואצמה ןוא ךעלטרעווכיילג ,טציוו

 עכלעזַא ןופ ייר עצנַאג ַא טנכייצרַאפ ווָאקרוט}| טלעוװ-רעטַאעט

 ןפיוא טכיל ַא ןפרַאװ סָאװ ,דָאזיּפע-רעטַאעט עטנַאסערעטניא

 רעסיוא .{עּפָארײא-חרזמ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ בצמ ןקילָאמַא

 ,ענווָאק ןיא רָאי עקינייא טליּפשעג ךרַאזַא טָאה ,דנַאלסור ןיא

 -רעטקַארַאכ רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .קָאטסילַאיב ןיא ןוא ענליוו

 -טגנומענרעטנוא ןסיורג ןייז ןופ ןעוועג טנַאקַאב זיא ןוא רָאיטקַא
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 ,טעּפורט ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד רָאנ טשינ ןעוועג זיא רע .טסיײיג

 "ימָאק טפיוה ןוא רעסישזער ,רעריפ-טטפעשעג רעד ךיוא רָאנ

 ןעוו יוענעזָאלעגּפָא ןַא רעייז ןעוועג רע זיא םעלַא םעד ייב .רעק

 ענדָארג ןעוו .ָאזרעּפ רענעגייא ןייז ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאהיס

 טימ ןרָאװעג טקינייארַאּפ המחלמ-טלעוו רעטּשרע רעד ךָאנ זיא

 ַא ןעוװעג ןױש עשרַאו טָאטש-טּפױה רעד ןיא זיאיס ןוא ןליוּפ

 ךטס טרַא רעשידיי רעד) .עיצַאזינַאגרָא-ןרָאיטקַא עקידנעטש

 -נַארגי ענייז טימ ןָאטרָאפ קידנעייז ,ךרַאזַא טָאה ,(ןיירַאפ

 ךילגטימ א ןרעװ וצ טקיסעלכַאנרַאפ ןטקעיָארּפ 'יעזעיד

 טרעטשעג םיא טָאה סָאד .עיצַאזינַאגרָא ןרָאיטקַא רעד ןופ

 ,טנגעו רענדָארג רעד ץוחמ ,טעטש יד ןיא רעטַאעט ןליפש וצ

 -רעדנַאוו ַא ;יעיצוטיטסניאי ענעגייא ןא ןפַאשעג ךיז רע טָאה

 זיא עפורט רעד ןופ ןרעק רעד .יעפורט רענדָארגי ניא רעטַאעט

 -נַאוצ טָאה רע עכלעוו וצ ,ןטנאטעליד רענדָארג ןופ ןענַאטשַאב

 טימ ךיליווצ ע;עיַאש יו ,ןרָאיטקַא עלעיצניווָארּפ רָאּפ ַא טר-שזַאג

 ,ןַאמואב יורט ןייז טימ (וָאנַארז ןתנ טשינ) ווָא:ַארד ,יורפ רעד

 ןוא רָאיטקַא םעד -- טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,שטיווָאבוקַאי ַאלָאל

 -עג ,טגָאזעג יװ ,טָאה עפורט-ךרַאזַא יד .גנילירט .מ רעגניז

 רַאוטרעּפער רעד .ץניווָארפ רעד ףיוא ןוא ענדָארג ןיא טליפש

 רעוועשרַאוו יד ןופ 'סרעגָאלשי עלַא ןופ ןענַאטשַאב זיא רערעייז

 טעינ טָאה ךרַאזַא זַא ,טריסַאּפ טפָא רעיײז טָאה סע .סרעטַאעט

 טָאה רע עכלעוו ןיא טעטש יד ןופ ןרָאפוצסױרַא סָאוו טימ טַאהעג

 רעגיטש ןייז יו ,רעבָא ךיז טָאה רע .טליּפשעג עּפורט ןייז טימ

 ןענופעג קידנעטש ןוא ןעמונעגרעביא טשינ טימרעד ,ןעוועג זיא

 טנַאקעג ןבָאה ןרָא טקַא יד ... עיצַאוטיס רעד ןופ געווסיוא ןַא

 יטָארַאב סטָאגי ףיוא ןזָאל טשינ יז טעוו ךרַאזַא זַא ,קיױר ןייז

 ןזיווַאב ךָאד רע טָאה ,שילױוּפ טרָאוװ ןייק קידנענעק טשינ ..

 -יולרעד ַא טכַאמ רעלַאקָאל רעשיליפ רעד ייב ןגירקוצסיורַא

 ןייק ייברעד קידנציזַאב טשינ ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ שינעב

 .לֵאפ ַאזַא ןיא טרעדָאפעג ךיז טָאה סָאו ,עיסעצנָאק-הכולמ

 -רַאפ יד רעביא סעפורט עשידיי טימ ןרָאפמורַא ןייז טימ ...

 רעשיסורסיױו ןוא רעשיװטיל רעד ןופ ךעלטעטש עטסנפרָאװ

 םָאד טרָאד ןטײרּפשרַאּפ ןפלָאהעגוצ ךרַאזַא קחצי טָאה ,ץניווָארּפ

 עזעירענָאיּפ ַא ןָאטעג ןיילַא םעד טימ ןיוש ןוא טרָאװ עשידיי

 | ."טעברַא

 סָאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוו ןוא

 :וָאקרוט

 רעמ ךרַאזַא ןיוש זיא ןברוח ןסיורג ןרַאפ ןרָאי עטצעל ידי
 רענדָארג רעד ןרָאװעג זיא רע .ענדָארג ןופ ןרָאפעגסױרַא טשינ
 ןטימ ןעמַאװצ טעברַאעג טרָאד טָאה רע .ָאירַאסערּפמיא-טָאטש
 -ַאמ רענדָארגי גנוטייצ רעששידיי רענדָארג רעד ןופ רָאטקַאדער
 טכַארבעגּפָארַא סיא טימ ןעמַאזצ ןוא ,יקסווָאזערעב דוד ,יטנעמ
 טרָאד ןעועג טשינ .סעּפורט עשידיי עטסעב יד ענזָארג ןייק
 רעד ךרוד ןייגכרוד טשינ לָאז סָאװ ,גנומענרעטנוא ןייא ןייק
 -ַאב רעַייז ןעוועג זיא ךרַאזַא .עזערּפמיא יקסווָאזערעב-ךרַאזַא
 םיא טימ ןעמוקעגסיוא לָאמַא רָאנ זיא סע ןעמעוו ,עלַא ייב טְביִל
 -טנרָא ןוא רענעדיישַאב ,רעליטש ַא ןעוועג זיא סָאד .ןטעברַא וצ
 דימת זיא ןוא טלהוועַאב טשינ םענייק טָאה רע .שטנעמ רעכעל
 .הבוט ַא ןשטנעמ ַא ןָאט וצ ןעוועג טיײרג

 ,ענדָארג ןעמוָנרַאפ טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו ,1939 ראי ןיא

 -יטעט-טסבלעזי ַא ןופ גנוריּפנָא יד ןעמונעגרעביא ךרַאזַא טָאה
 רעד טימ טלעטשעג ןוא גנוטלַאוורַאפ-טסנוק רעד ייב יזיירק-טייק -
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 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ןעגנולעטשרָאפ עקינייא עפורג

 ןעגנַאגעג םיא זיא סע ףןענופעג טרָאד ךרַאזַא ךיז טָאה ,טָאטש יד

 עלַא ופ לרוג סעד טלייטעג טָאה רע ..זיב ,טכעלש רעייז

 ."רערערַאּפ רעטנזיוט ערעייז ןוא ןשטנעמ-רעטַאעט רענדָארג

 י} .ש

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנַאי

 ,93799 .זז

 קענַאיל ,וואטס

 ןטפברעה עלעביילְו
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1901 רעבָאטקָא 1 .בעג}

 "עשור ןיא 1901 רעבָאטקָא 1 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג ,(עשייר) ,ווָאש

 "יטנגייא --- ווָאקרוט סַאנָאי טיול ,רחוס

 -ַאנמיג טקידנעעג .קנעש-ריב ַא ןופ רעמ

 ןיא טעטלוקַאפ ןשיפָאזָאליפ םעד ןוא עיז

 .עקָארק ןיא טעטיזרעוװינוא יקסנַאלָאגאי

 רעטַאעט ןשילױּפ ןיא ןכוזַאב עטּפָא ךרוד

 ןוא עניב רעד וצ גנוגיינ א ןעמוקַאב

 רעשיטַאמַארד רעד ן א ןטָארטעגנײרַא

 .יקצָאסיװ קעשישטנַארפ ןופ פ'א לוש

 -יטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג -- 8

 -ערעטניא ןביוהעגנָא ךיז סולפנייא ריא רעטנוא ןוא ,ײטרַאּפ רעש

 -רעביא רעשילױוּפ ןייז ןיא ,ןקורד ןעמונעג ןוא שידיי טימ ןריס

 ,גרעבמָאנ .ןעזייר ,ץרּפ ,םכילע-םולש ןופ ןעגנולייצרעד ,גנוצעז

 ןעגנולייצרעד ענעגייא ךיוא יװ ,ושָאטַאּפָא ,דלעפנעזָאר הנוי ,שֵא

 .שידיי ןוא שיליוּפ ןיא

 ל'א רעטַאעט ןשידיי רעוועקָארק ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג --- 7

 :םעד ןגעוו טביירש רעכלעוו ,ווָאקרוט סַאנָאי ןופ

 ךיז ןיפעג ךיא זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה 1927 רָאי ןיא;

 שידיי ַא ןריזינַאגרָא וצ טרָאד העדב בָאה ךיא ןוא עקָארק ןיא

 ןַאד טמוק סע .תודוסי עכעלטפאשלעזעג ףיוא טיובעג ,רעטַאעט

 -רעדנואוו רָאּפ ַא טימ רוחב רעטלַארטשעצ ַא לעטָאה ןיא רימ וצ

 ןטשרע ןופ דלַאב ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עיורג ,עסיורג ערַאב

 רע טבייה עמיטש ערעכיז-טשינ ַא טימ .ןעגנַאפעג קילבנגױא

 רעוו רימ טגָאז ןוא ןלעטשוצרָאפ ךיז ,שידיי ןקיטכערּפ ַא ןיא ,ָא

 סָאװ ,טײקוװיאַאנ רעשידניק ַא טימ .ליוו רע סָאװ ןוִא זיא רע

 ,ןבעל ץנַאג ןייז ךרוד טריזירעטקַארַאכ ןטסברעה עלעבייל טָאה

 וצ המכסה ןיימ ףיא טרַאװעג א רימ ףױא טקוקעג רע טָאה

 לע ךיא -- םיא ךיא רעפטנע -- ךיז טיײטשרַאפי .השקב ןייז

 ריא טעוו .רעטַאעט ןיימ ןיא טעברַא רעד וצ ןעמענניײרַא ךייא

 .רעטַאעט ןליּפש ריא טעװ ,עניב רעד וצ קיעפ ןזייוסױרַא ךיז

 .עיצַארטסינימדַא רעד וצ ןעיצוצ ךייא ךיא לעװ ,טשינ בא

 ןָאטעג גָאלש ַא טָאה סָאװ ,דיירפ יד ןסעגרַאפ טשינ לע ךיא

 קנַאד ַא ... .סולשַאב ןיימ טרעהרעד טָאה רע ןעוו םיא ןופ

 יַאר ַאקנַאה ןוא רעצלָאה לחר טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה סיא

 בָאה ךיא ןוא -- תוחוכ עגנוי עטבַאגַאב ייווצ --- רעזָאל-רעווָאק

 .רעטַאעט ןיימ וצ טרישזַאגנַא ךיוא ייז

 ןריטנעירָא וצ ןפלָאהעגטימ ךס ַא רימ טָאה טסברעה קענָאיל

 הביבס רעטריצילּפמָאק -- רעדמערפ רימ רַאפ -- רעד ןיא ךיז

 םיא בָאה ךיא .תונורסח ןוא תולעמ עריא עלַא טימ עקָארק ןופ

 .ןעגנוזייוונָא וא תוצע ענייז רַאפ ןקנַאדרַאפ וצ ךס ַא טַאהעג
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 -רעטקַארַאכ ןקיעפ ַא רָאג רַאפ ןזיױועגסױרַא ךיז טָאה טסברעה

 עקַאט -- ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ -- ןוא רָאיטקַא

 ,רע .דרעב ןיא ןוא סעטָאּפַאק ןיא ,רָאוטרעּפער ןשעידיי ןיא

 רעשיליוּפ רעד טימ טּפַאזעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג זיא סָאװ

 ןופ םענייא רַאפ ןעגנַאגעגנָא זיא ןוא רוטַארעטיל רענײמעגלַא ןוא

 ַא ןעועג זיא טסברעה) רעקיסַאלק יד ןופ רענעק עטסעב יד

 -סקלָאפ ליפיוזַא ךיז ןיא טַאהעג טָאה ,(עידעּפָאלקיצנע עקידנעייג

 "עג שממ םיא ןופ טָאה םע זַא ,םכילע-םולש ןופ טייקכעלמיט

 / "סיײמ ַא ןעועג זיא טסברעה .רָאלקלָאפ ןשידיי טימ טלדורפש

 עטלַא ןגעוו ןטָאדקענַא ןוא ךעלטרעווכיילג ןלייצרעד ןיא רעט

 -וּפ ענייז ךיוא םיא ןבָאה טסיזמוא טשינ .רָאיטקַא עשיליופ

 וצ ןױש טָאה רע .טַאהעג ביל קיצרַאה יױזַא ןגעלָאק-עניב עשיל

 רעשיליוּפ ועד ףױא טירט עטשרע עניז טלעטשעג טייצ רענעי

 םייב רע טָאה ,רעטלע ןעגנוי ןיז ףױא טקוקעג טשינ .עניב

 יטליפסשעגסיואי ןטלַאטשעג ענעדיישערַאפ ןרעדליש ןוא ןלייצרעד

 םיא זיא סָאד ןוא ,ןפיט-רעטקַארַאכ ופ עירעלַאג עקיטכערּפ ַא

 עכעלרעסיוא ענייז ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,טולב ןיא ןיירַא ױזַא

 ףיױא רע טָאה ,טשטנעבעג ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ תולעמ

 ,."ןלָאר עגנוי ןוא רעבָאהביל ןייק ןליּפע טנָאקעג טשינ עניב רעד

 "ידי" רעוועקָארק רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג דיוא זיא .ס

 רעד ןיא טליּפשעג רע טָאה 1928 ןיא .'טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעש

 "נימַאק אדיא ןיא טליּפשעג טייצ ערעגנעל ַא ,שַאכ-שידק עּפורט

 "יו ןוא עניב רעשילױוּפ רעד וצ קירוצ ךָאנרעד ןוא עּפורט סַאקס

 ןרַאפ טלעטשעגוצ ךיוא טָאה .ס ,רעטַאעט ןשידיי םוצ קירוצ רעד

 "קַא עשידיי ןגעוו ןלַאירעטַאמ "רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל
 .עיצילַאג ןיא ןרָאיט

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 טשינ טסברעה קענָאיל טָאה ןבעל-טַאוירּפ ןייז ןיא ךיואג

 יסערוטנַאווַא עבילי ןופ טרפ ןיא .ירעבָאהבילי ןייק טליפשעג

 ןכלעוו ,רעליּפשױש רעטסנדײשַאב רעד ןעוועג טסברעה זיא

 ערעדנַא ןַא טַאהעג רעבָא טָאה עלעביל .טנעקעג בָאה ךיא

 סרעטָאפ ןייז ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ,טײקכַאווש

 טָאה ןעקנורטעג .רעקילָאהָאקלַא ןַא ןעוועג זיא רע ;קנעש-ריב

 טסברעה .טנעקרענַָא טשינ רע טָאה סּפַאנש ןייק .ריב רָאנ רע

 ןופ רענייק .רעקנירט-ריב רעלַאנעמָאנעפ ַא שממ ןעוועג זיא

 טנָאקעג טשינ טרפ םעד ןיא םיא וצ ךיז ןבָאה עקימורַא יד

 רעטניוו וליפֲא) ריב רעזעלג עקינייא ןקנירטסיוא ןכָאנ .קכיילג

 -ערַאוונָא ןַא ריב ןיא ןלעטשנײירַא ןכָאנ ןקנירט סע רע טגעלפ

 טגעלפ ,קיציוו ןוא קידוועדערַאב רעייז ןרָאװעג רע זיא ,(העמ

 עינַאּפי :לטרעוו טבילַאב ןייז ןצונַאב ןוא טנעה יד ןבייר ךיז

 ןיא קורדסיוו רעשיפיצעפס ַא -- (סניימ עלערַאה) יוקיעשזד

 ַא רע טָאה יברעד .רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעשיליוּפ רעד

 ןקיטפערקַאב טלָאװעג טלָאװ רע יו ,גנוצ רעד טימ ןָאטעג קַאנק

 ,ןעוועג טשינ לָאמנײק רע זיא רוכש .קנַאדעג ןטגָאזעגסױרַא ןייז

 רעסערג ךָאנ ןגיױא עסיורג ענייז ןענייז ןעקנירטסיוא ןכָאנ רעבָא

 טָאה רע ןעוו .למיה ןיא ןרעטש יו טלקניפעג ןבָאה ןוא ןרָאוועג

 לַאפ ןטסגרע ןיא סע טָאה רע) ןקנירט וצ ריב ןייק טַאהעג טשינ

 "יטשש ַא ןיא ןלַאפעגניירַא רע זיא ,(ןפנָארב ףיוא ןטיברַאפ טשינ

 טלָאװ יץרעמוש-טלעווי רעצנַאג רעד יו טקנוּפ עילַאכנַאלעמ רעל

 ."טקירדרעד ןוא ןעמונעגמורַא סיא

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ןייז ןיא ווָאקרוט
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַָאקיססקעלדל

 ןיא ןענופעג טסברעה ךיז טָאה גירקז-טלעוו ןטייווצ) ןתעבי
 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1941 רָאי ןיא .גרעבמעל
 ױװ ןוא .ענליוו ןייק ןפָאלטנַא טרָאד ןופ רע זיא ,גרעבמעל וצ

 "יטומטוג ,רעכעלטנרָא רעד זיא ,ןעגנילק טשינ לָאז סע ענדָאמ

 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא טסברעה קענָאיל רעכעלרע ןוא רעק

 ענעבילבעג -ןבעל יד ןופ רענייק .ײצילַאּפ רעשידיי רענליוו

 ןייז .טרָאװ טכעלש ןייק טגָאזעג טשינ םיא ןגעוו רעבָא טָאה

 רע ןוא עטּפַאהרעטסומ ַא ןעוועג זיא טנַאיצילַאּפ טלַא גנוטלַאה

 טשינ ךיז טָאה רע .ףוצרפ ןשילַארָאמ ןייז ןרָאלרַאפ טשינ טָאה

 יד טלעטשעגוצ טשינ ןוא יעיצקַאי םוש ןייֵק ץא טקיליײטַאב

 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עקירעביא יד .יּפָאקי ןשידיי ןייא ןייק ןשטייד

 רע ןעוו טצישעג דימת םיא ןבָאה ןוא טַאהעג ביל רעייז םיא

 ןענייז סָאװ ,ןעגנוטערטסױרַא יד ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה

 ,ָאזלַא ,טָאה סָאװ .דובכ ןכעלשטנעמ ןוא ןשידיי ןרעטנוא ןעוועג

 רעכעלרע ןוא דיי רעצלָאטש ,רעקידריוו רעד זַא ,ןעוועג םרוג

 טשינ זיא ,ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא שטנעמ

 .טסואווַאב
 סלַא ,ןשטייד יד םיא ןבָאה ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ יו

 -ַאב ערעייז ןריפסיוא טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,קינשזַאטַאבַאס|

 "רעד זיא רע ואוו ,בורג-טירטּפָא ןַא ןיא ןפרָאוועגנירַא ,ןלעפ

 םירבח ענעבילבעג-ןבעל םייב קיניױו יד ייב .ןרָאװעג טקיטש

 -רעד קידנעטש ןעמָאנ ןייז טעוו טסברעה קענָאיל ןופ טניירפ ןוא

 :ײדובכה תארי ןוא עביל טימ ןרעוו טנָאמ י

 .1461 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,

 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאּפ , -- װָאקרוט סָאנָאי

 | ! : ,48:51 ,זז

 ה מט ח נ

 |שידק ,ץישּפיל}

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 .בעג}

 .בוג .ליהאמ ,שטיװעיטַאכ ןיא 1892 .בעג

 -ַאב ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .עניַארקוא

 'רעבָאהביל' -- ןרעטלע יד ךרוד .קסיורב

 יד טַאהעג .נ טָאה --- רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ןיא ןרעו וצ ןעמונעגניירַא טייהנגעלעג

 רעכלעוו טימ ,עּפורט סרעפנעג ןופ רָאכ -

 .עטיל ןוא דנַאלסור רעביא םורַא טרָאפ יז

 -ימ' סלַא טריטויבעד .נ טָאה רעטעּפש

 -עג ןוא 'ןירעכַאמ-ףושכ' יד ןיא 'עלער

 רעבָא ,ןלָאר ערענעלק ערעדנַא טליּפש
 .רָאכ ןיא ןעגנוזעג רעטייוו קיטייצכַיילג

 טייג ,שידק רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ ;1918 .ןןיא טשרע

 יז ואו ,,רעטַאעט-סקלָאפ רענליוו סיקסװָאּפיל ןיא רעביא יז

 רעביא יינרוט ַא ךָאנרעד טכַאמ ןוא ןלָאר ערעסערג ןיוש טמוקַאב

 ריא טימ ןעמַאזוצ) ענליוו ,ןילרעב ,לעמעמ ,גרעבסגינעק .ענווָאק

 -'ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא רעטעּפש ,(שַאכ ףסוי רעדורב ןייז ןוא ןַאמ

 .ףיא טערט יז ואוו ,(ןַאהַאק הנשוש ןוא רַאזַאל .ריד) רעטַאעט

 רעד ןיא ,גנוצעזרעביא סנָאזרעדָארב השמ ןיא ,לָאמ ןטשיע םוצ

 ןיא ןוא ,'ַארעדַאיַאב עטערעּפָא סנַאמלַאק ןופ לָארילטיט

 ןַאמ ריא טימ יז טרילָארטסַאג -- 1926 ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעדנַא

 ןוא ַאינַאװליסנַארט ,עיבַארַאסעב ,עינעמור רעביא רעגָאװש ןוא
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 רעגָאװש ןוא ןַאמ ריא טימ טעדנירג יז ואוו ,ןלױּפ ןיא קירוצ
 רעביא םורַא ןרָאפ ייז רעכלעוו טימ 'עּפורט-ןטערעּפָא רענליוו יד/

 ןלױּפ רטביא ךָאנרעד ,עקָארק ןיא טליּפשעג יז טָאה 1928 ,ןלױּפ
 טרָאד ןופ ןוא ענװָאק ןיא עּפורט רעד טימ טרילָארטסַאג --- 0
 -פיוא ,עקָארק ןיא -- 1931 .רעטַאעט-םיטועמ ןשידיי רעגיר ןיא
 ךָאנרעד ןוא ,'הלכ עשיסרעּפ יד' עטערעּפָא רעד ןיא קידנטערט
 .ןַאמ ריא סָאװ ,ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 -לַאק ןיא ןעוועג זיא סעצקוס-עניב רעסיורג רעטשרע ריא;

 -לטיט יד טליפשעג טָאה יז רעכלעוו ןיא ;יַארעדַאיַאבי סנַאמ

 -נואוו ריא טימ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג טָאה יז .לָאר

 -רעטַאעט עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז .םיטש רערַאברעד

 טלושעג טַאהעג ךָאנ טלָאװ יז ןעוו .טייצ רענעי ןופ סנירעגניז

 ןופ ןירעגניז ַא ןיא ןסקַאועגסױא רעכיז יז טלָאװ ,םיטש ריא

 ןטנַאסערעטניא ןַא ריא ןגעוו טלייצרעד ןעמ .בַאטשסָאמ-טלעוו

 טזָאלעג ךיז ןוא זדלַאה ןפיוא ןרָאװעג קנַארק לָאמַא זיא יז .לַאפ

 -גינעק .רד ,גָאלָאגנירָאל רעוועשרַאוו ןטמירַאב ַא ןופ ןכוזרעטנוא

 שרעדנַא לייוו ,ןעגניז וצ טרעוורָאפ שוריפב ריא טָאה רע ,ייטש

 .םיטש ריא ןרילרַאפ ןצנַאגניא סישדח יירד ןופ ךשמ ןיא יז טעװ

 -יא נשינ המחנ טָאה ,רעוורַאפ םעד ףיױא רעבָא טקוקעג טשינ

 ריא וצ זיב ,ןרָאי עגנַאל ןעגנוזעג ןוא טעברַא ריא ןסירעגדעב

 ןעמָאנעפ ַא ןעועג זיא סָאד .םיטש רעקיבלעז רעד טימ ,ףיס

 ,עכַאװש ַא ןעועג יז זיא ןירעליּפשיוש ַא יװ .רוטַאנ רעד ןופ

 עניב רעד ןופ .ןעגניז ריא טימ טקעדרַאפ ץלַא טָאה יז רעבָא

 רעטנַאזָאפמיא ריא קנַאדַא טריטנעזערפ ןייש רעייז ךיז יז טָאה
 -לוע עקיטכערּפ רָאּפ ַא טימ ,םינפ שילביב תמא ןא טימ רוגיפ

 יד ייב טבילַאב רעייז ןעוועג יז זיא שטנעמ סלַא .גיא -תימ

 ןיא ריא טימ ןעמוקעג ןענייז סָאוװ ,עלַא ייב ןוא ןרָאיטקַא םירבח
 -עגפיוא זיא יז עכלעוו ןיא סעטערעּפָא עלַא יד ןיא .גנורירַאב
 םוטעמוא יז טָאה ,ַאמ ריא ןופ עפורט-החּפששמ רעד ןיא ןטָארט
 / ."גלָאפרעד ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג

 :טביירש רעכַאילב .ש

 -עּפָא רעד ןיא ןירעליפשיוע עקיסַאלקטשרע ןַא זיא המחני
 ןגעקַאד עמַארד רעד ןיא .ןעזסיא ןוא םיטש ריא טימ עטער
 םורַא רַאפרעד טרעדנַאװ שידק .טרָא ןייק המחנ טשינ טמענרַאפ
 -עמַא עלַא ... .רַאוטרעּפער-גנַאזעג טימ רעדירב ןוא בייוו טימ
 ןוא טפיוקעג ןשידק ךרוד ןרעוו ןטערעּפָאירעגָאלש רענַאקיר
 ןהמחנ טימ טָאה שידק . - .טריפעגפיוא לבמַאסנַא ןייז טימ
 ,ערעגנוי יד .עלעגייפ ןוא ענייש -- רעטכעט ענייש ייוצ טַאהעג
 -ַאטַאװרעסנָאק רעוועשרַאװ רעד ןיא טרידוטש טָאה ,עלעגייפ
 יז זיא ,עירָאטַאװרעסנָאק יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .ריווַאלק עיר
 יַאּפמָאקַא-ןיטסינַאיּפ ַא יו ןרָאפעגמורַא עפורט-שַאכ רעד טימ
 ַא רַאפ טַאהֲעג הנותח קסניפ ןיא יז טָאה רעטעּפש .ןירָאטַאינ
 רוטַאנ רעד ןופ זיא רעטכָאט ערעטלע יד .ןיצידעמ רָאטקָאד
 רערעל עטַאוװירּפ ייב טנרעלעג ךיז ןוא עֶכַאווש ַא רעיז ןעּוועג
 טייצ רערעגנעל ַא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז טגעלפ עּפורט יד ןעוו ןַאד
 | | . ."טָאטש ןיא
 ךיז .נ טָאה ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו

 וליפַא ןבילברַאפ טְרָאד זיא יז .קסניּפ ןיא עּפורט רעד טימ ןענופטג
 רעטעּפש ,ענליוו ןייק קעװַא טרָאד ןופ זיא ןַאמ ריא יו םעדכָאנ |

 ןיא טביירש יקסניגרעשטַאק .ש יװ ןוא ,ענליוו ןייק יז ךיוא טמוק
 1941 ינוי 20 םעד טקילײטַאב ךיז יז טָאה ,"ענלַיװ ןברוח , ךוב ןייז
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 .דנַאב -םישודפצ
 טא
 ווא

 ריא 'סניוועג עסיורג סָאד' סמכילע-םולש ןופ גנולעטשרָאפ רעד ןיא
 טרידרַאבמָאב ענליוו זיא סנגרָאמוצ ןיוש רעבָא ,ָארַאש קירנעה ןופ
 ,הריסמ ַא בילוצ .ןענייז ףיורעד ץרוק ןוא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג
 ןרָאיטקַא עשידיי עּפורט ַא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא

 רעטשרע רעד תעב ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא עכלעוו ,,נ יז ןשיווצ
 ,רַאנָאּפ ןפיוא 1941 ילוי ןיא גנוסיש

 1416-1417 .זז ,דנאב רעטייוװצ ,19234 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,226-227 .וז ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח ,, --- יקסניגרעשטאק .ש
 .ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,177"173 .זז |
 ,4448 .זז ,1962 ,קרָאי וינ ,/רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא --- רעכאילב .ש

 ןויצ-ןב ,לַאניס

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1900 רעבָאטקָא 15 .בעג}

 ףרָאד ןיא 1900 רעבָאטקָא 15 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ ,בויעלָא
 -דנעה ַא ,ןַאמערָא ןַא ,דיסח רעניטַאיסוה

 ןרָאא עטסירפ יד ןופ .רעניה טימ רעל

 ןופ םעט ןרעווש םעד בוטש ןיא טליפרעד

 רעד ןיא ןפלעהוצסיורַא ידכ ןוא ,תולד

 "נוי סלַא ,טזומעג ,בוטש רעד רַאפ הסנרּפ

 ןָא .דמלמ-יקדרד ַא ןרעוו ,רוחב רעג

 ןיא טנרעלעג טָאה רע ואוו ,לוש-סקלָאפ
 -עּפש) סיירּפ לאכימ ןוז ןשיריבג ןטימ טרבחעג ךיז .עקלומרַאי ַא
 תומולח טבטוועג ןעמַאװצ ןוא (רעליּפשיוש רעשידיי רעקידרעט
 "וצ ןרָאװעג ןסירעגרעביא רעבָא ןענייז סָאװ ,טפנוקוצ רעד רַאפ
 סווָאליסורב ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסױא ןביל
 יד ןוא ץענערג רעשיכיירטסע יד רעבירַא זיא יײמרַא עשיסור
 -ָאק עשיסור יד רַאפ קערש סיוא ןפולטנַא ןביוהעגוָא ןבָאה ןדיי
 ןרָאװעג ןעמונעגוצ רעטָאפ ס'.ס זיא ,ןיו ןיא טרױקַאװע ,ןקַאז

 -גייא רעד ןבילבעג זיא ןוז ןייז ןוא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא

 ןביילק ןביוהעגנָא טָאה רע .החּפשמ רעד ןופ רעגרָאזרַאפ רעקיצ

 ץלַא ןָאטעג ןוא ןקירבַאפ ענעדיישרַאפ ןיא טעברַאגג ;סעטַאמש

 ןייז ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ .עילימַאפ יד ןייז וצ סנרפמ ידכ

 -טלעוו ןענרעל וצ ךיז ןזיװַאב ךָאנ טרָאפ רע טָאה ,טעברַא רערעווש

 שידיי ַא ןיא ךיז ןּפַאכנײרַא ןוא רעכיב ןענעייל ,םייוומל עכעל

 וצ גנובערטש יד זיא סָאד זַא .טליפרעד רע טָאה ָאד .רעטַאעט

 טײנַאב רע .טקנעבעג טנגוי רעטסירפ רעד ןופ טָאה רע רעכלעוו

 רעכלעוו ,סיירּפ לאכימ טניירפ-טנגוי ןייז טימ טפַאשטניירפ ןייז ָאד

 ,רָאיטקַא ןַא ןרעװ וצ ןסָאלשַאב ןשיווצניא טָאה

 -עטשרָאפ רָאפ ןעמוק'ס ואוו ,'ןויצ' ןיירַאפ ןיא ןיירַא טערט .ס
 בקעי ןוא ןַאמזייר הנוי ןופ ר'א סעסעיפ עשירַארעטיל ןופ ןעגנול

 סווָאמיד ןיא 'ןַאמנע בקעי' סלַא ָאד טריטויבעד רע ןוא ,לעטסעמ

 ןסרוק עשיטַאמַארד יד רע טכוזַאב קיטייצכײלג .'לארשי עמש'

 ןוא עלַאה סּוילוי רעטַאעט-טַאטש רעניוו ןופ רעסישזעררעביוא ןופ

 -עג טעדנירגעג זיא סָאװ ,לוש-רעטַאעט רעד ןיא ךיוא טרידוטש

 רערעל) 'עניב-סקלָאפ עשידיי עיירפ' טפַאשלעזעג רעד ייב ןרָאװ
 .(ךוטלַאב .י ןוא שירפ .רד ,לעטסעמ בקעי ,רעכערב ןָאגע

 ,עּפורט רעד ןיא לענָאיסעּפָארּפ ןטָארטעגנײרַא .ס זיא 1920 יימ

 -ַאמ ץַאלּפ"רוק ןרַאפ טלעטשעגפיונוצ טָאה שטייד קחצי עכלעוו
 סרעניײטַאל ןיא 'םַארבַא .רד' סלַא רע טריטויבעד ָאד ןוא ,דַאבנעיר
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 עקיטרָא יד טכוזַאב ןרעטלע יד ןופ ןסיוו

 ןליּפש ןכָאנ .רענטייל דיװַאד ייב ןַארָאטסער ַא ןיא 'עקניּפ"עקניכ'

 ןיײרַא טערט רע ואוו ,ןיוו ןייק קירוצ ךיז רע טרעק ,םישדח 2 טרָאד

 טלדנַאװרַאפ טרעװ עכלעוו ,,עניב-סקלָאה עשידיי עיירפ' יד ןיא
 רעטַאעט םער טימ ךיוא טרָאפ רע .רעטַאצט שידיי ליבַאטס ַא ןיא

 גנולַאפעצ רעד ךָאנ .(1921722) עינעמור רצביא יינרוט ַא ףיוא

 ,רעטַאעט-'ינַאפעטס' ןשידיי ןיא ןײירַא .ס טעוט עּפורט רעד ןופ

 .עיכעשט רעביא עּפֹורט סרעמַארטש טימ םורַא רע טרָאפ ךָאנרעד

 .ןיוו ןיא קירוצ ךָאנרעד ןוא טשעּפַאדוב ןיא טליּפשעג --+ 4
 | :םיא ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 עכעלצונ עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טָאה לַאגיס ןויצ-ןב,

 ביל קיטלַאװג טָאה רע .עניב רעשידיי רעד ףיוא רעליּפשיוש

 .ףורַאב ןייז וצ ןגױצַאב טסנרע ךיז ןוא רעטַאעט שידיי טַאהעג

 זיא ןוא ןזעלַאב רעייז ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא רע

 טָאה רַאפרעד .םינינע עשיטילַאּפ ןיא טנווַאהַאב טוג ןעוועג ךיוא

 רעבָא טָאה לַאגיס .ירעקיטילָאּפ רעדי ןפורעג עקַאט םיא ןעמ

 ןייז ןיא טרעטשעג ךס ַא םיא טָאה סָאװ ,טפַאשנדייל ַא טַאהעג

 -עג ןרעג טָאה רע סָאװ ,ךַאש רעסױא :גנולקיווטנַא-רעטַאעט

 עצנַאג ןייז ןטרָאק טַאהעג ביל רעמ ךָאנ רעבָא רע טַײה ,טליּפש

 רעכלעוו ןופ ליפש-ןטרָאל ףיױא טרטּפעג רע טָאה טייצ עיירפ

 ןסיירוצּפָא ןיז ןעועג רעוװע שממ םיא זיא סע

 ײר רעצנַאג ַא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה רָאיטקַא סלַא

 רע .טַאהעג טשינ רע טָאה ַאלוּפמַא ןלעיצעּפס ןייק .לָאר

 קנַארק זיא עפורט רעד ןופ רעצעמע ןעוו .טליפשעג ץלַא טָאה

 לָאמלייט טָאהימ ןוא לָאר רעד ןיא יןיירַאי ךיילג רע זיא ,ןרָאוװעג

 רערעדנַא רעד יצ סע טליפש ירע יצ ןענעקרעד טנַאקעג טשינ

 -עּפס ַא ןעוועג זיא לַאגיס ,רָאוװעג קנַארק זיא סָאװ ,רָאיטקַא

 םייב טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןוא ןריּפָאק וצ ףיוא טסילַאיצ

 םיא טָאה רע .ןַאמזייר הנוי רָאיטקַא ןשידיי ןסיורג םעד .ןריּפָאק

 ןסנַאוינ עטסנעלק יד וצ זיב ,סעקוועשטיּפ עלַא טימ טריּפָאק

 ,ןיוו ןיא טּפַאשרעה יד ןעמונעגרעביא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 (ןירעליּפשױש ידו יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ,לַאגיס ןויצ-ןב זיא
 -סָאכעשט ןייק ןּפָאלטנַא רעדניק יַיוצ ערעייז ןוא גרעבסייוו לחר

 -מעל ןייק ןרָאוװעג טריטרָאּפעד ייז ןענייז טרָאד ןופ .ײקַאווָאל

 ןיא -- יינרוט ןטצעל רעייז טכַאמעג ןבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,גרעב

 ."קעזשזלעב ןופ ןרעמַאק-זַאג יד

 .קרָאיזוינ .ןיא :טבעל - ,דיוויעד .רד ,,רעדורב ס'ס

 / ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 .1469-1470 .זז

 ,ייוװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סאנָאי
 .205-210 .זז

 עניטסענרע ,טריווגנוי
 ןרענרעקַ}

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1891 לירּפַא 3 .בעגנ

 רעד ךָאנ .עיצילַאג-ברעמ ,עקָארק ןיא 1891 לירּפַא 3 ןריובעג

 1912 .ןיא ןטָארטעגנײרַא ,טּריװגנוי דלָאּפָאעל רָאיטקַא ןטימ הנותה

 טליּפשעג רעטעּפש :דָארלעסקַא ןופ עּפורט רעד ןיא עקָארק ןיא

 ישג -- 1917 .ןיוו ןיא רעלגיז ייב ךָאנרעד ןוא ץיוװָאנרעשט ןיא

 ןַאמלָאפ דילַאװניא ןופ עיסעצנָאק רעד רעטנוא עקָארק ןיא טליּפש

 ןיא ווָאטַארַאב לואּפ טימ -- 1921:23 ,באקאי ןופ ד'א ךָאנרעד
 .טסערַאקוב ןיא ןוא "עניבסקלָאפ עשידיי עיירפ , רעניוו רעד

 יי
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 ןוא עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ .י ךיז טָאה טייקנַארק בילוצ

 .עקָארק ןיא יירעשעוו ַא טימ טר'פעגנָא

 רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ינַאפ רעטסעוװש ריא

 | .עניב

 רעד תעב ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא .י זיא ןַאמלעמ ריאמ טיול

 .סיצַאנ יד ךרוד ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש
 .1258 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1924 ,עשרַאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,

 .ב ,ןידיל

 | טנַארעװיל ךורב-והילא }

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1893 .בעג)

 רעירפ) וװעשטרַאּפ ןיא 1892 ןריובעג

 ,טנגעג רענילבול (ךָאנועד ,רעצעלדעש

 .טַאקָאװדַא-לקניו א' -- רעטָאפ .ןליױּפ

 ןיא ךָאנרעד ןוא םידמלמ ייב טנרעלעג

 טגגוי רעטסירפ רעד ןופ .שרדמה תיב

 -ַאק) תוכאלמ ענעדיישרַאפ ייב טעברַאעג

 -מעק .ןעלטיה ,סרעגייז ,ןעלטייב ,ןשַאמ

 ,בוטש רעד ןופ ןדירפוצמוא .(.א .א ךעל

 תיב-םולש ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע ואוו

 ןופ ךױא ןוא רעטומ:ףיטש רעד טימ

 ערעדַיַא ןיא םיבורק וצ טפָא רע טפיולטנַא ,רעצעלּפיסטעברַא ענייז
 ןיא רעטעפ ַא םענייז ייב יירעיורב-ריב ַא ןיא טעברַא ןוא טעטש
 רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב ןוא ,עשרַאװ ןיא טפעשעג ַא ןיא ,ןילבול

 ָאד .קסירב ןיא לעטָאה:ןַארָאטסער ַא ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןרעו טײרפַאב ןכָאנ ןוא ,טסניד-רעט'לימ ןיא ןעמונעג .ל טרעוו

 'ןינורב' סלַא 'רעבָאהביל' עּפורג ַא ייב רע טריטויבעד ,1917 ןיא

 ףיױא ָאד רע טריפ ךָאנרעד .םכח:דימלת רעד' סוװָאקַאר ןיא

 קיטייצכיילג ךיוא טביירש ןוא ןעזייר הרש טימ 'המותי יד עיסַאכ'

 | .רעקפוו רעד' ןקיטרָא ןיא

 רעביא ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ ןופ רחוס ַא סלַא קידנרָאפמורַא

 גנולײטּפָא ןַא ןיא ןטסָאּפ ַא ףיוא ןַאמוא ןיא ןָא רֶע טמוק ,דנַאלסור

 רעקיטרָא רעד ייב טעדנירג רע ואוו ,טַאירַאסימָאק-רעטעברַא ןופ

 -ער ןוא טליּפש רע רעכלעוו ןיא ,עיצקעסמַארד ַא 'עגיל-רוטלוק'

 .טריסישז

 ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא עינעמור ןייק טרעדנַאװעגסיױא -- 0

 ןופ טרישזַאגנַא רע טרעוװו ָאד .ץלעב ןיא 'רעבָאהביל' יד טימ

 ַא .ל טרעװ 1922 רַאורבעפ טניז ןוא ,וָאּפָא:ַאק לשיפ רָאיטקַא

 -ַאנַאק ייב רָאי ַא ןליּפש ןכָאנ .רָאיטקַא רעשידיי רעלענָאיסעפָארּפ

 -גרילָארטסַאג יד טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טָאה רע ואוו ,ןווָאּפ

 רעד ן א ןירַא רע טערט ,ָאקיּפ ילַאמ ןוא ךילַאק בקעי עקיד
 טליּפש רַז רעכלעוו טימ ,ןַאנטײרב-ַאקסװעינַאק ַארעיװ ןופ עּפורט

 "שג -- 1025 .גינעק הניד טימ סייצ עסיוועג ַא ךָאנרעד .ןָאזועס ַא

 טלעטשעגפיונוצ טָאה ןירב םולש עכלעוו ,עּפורט רעד ןיא טליּפש

 -- 1927 .סעּפורט--ץניװָארּפ טימ רעטעּפש ,ַאקצָאטָאּפ ַאידיל טימ
 טימ ךָאנרעד ,'עּפורט-ןעטערעּפָא רענליוו רעד ןיא טייצ עצרוק ַא

 -עג 1927 יימ ןופ .ַאינַאװליסנַארט רעביא עּפורט רעד ןופ לייט ַא

 רעטסערַאקוב רעד ןיא ווָאטַארַאב טימ םישדח עקינייא טליּפש

 -רעלגיז רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1927 רעבמעטּפעס ןוא 'אצינגישז'
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל

 ןעגנורעדנַאװ ענעדיישרַאפ טימ טכַאמ רע רעכלעוו טימ .,עּפורט

 ,עּפָארײא ברעמ ןוא חרזמ רעביא
 :ץרַאװש ןַאילוי טעדלעמ ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 "ױש ןלֹופטסנידרַאפ ןופ ןעגנורעלקרעד עכעלדנימ יז טיול;

 "קעס ויצירוָאמ קילבופער-סקלָאפ רעשינעמור רעד ןופ רעליּפש

 -ַאב ַא ,עלעבייל ,עלעגניי ןוא ױופ ןייז ןידיל .ב ןענייז ,רעל

 עפורט רעד ןיא ןצנַאט ןוא ןליּפש ,ןעגניז טגעלפ סָאוו ,דייק טבַאג

 ןיא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,ןרעטלע עניײז ןופ

 .עיצַאטרָאּפעד

 יױרפ ןייז טימ ןידיל :עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןדנעטשמוא יד

 ןבָאה וניצַאנ יד ןעוו ץיווָאנרעשט ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ןוז ןוא

 ַא טַאהעג טָאה ןידיל .194/ רעמוז ףוס טָאטש יד טּפַאכרַאפ

 -קעװַא ידכ ןזדלעמ טפרַאדעג ךיז טָאהימ ןעוו ןוא ,סָאפסנַאנ

 טנרָאװעג רעלקעס םיא טָאה ,עיצַאטרָאּפעד ןיא ןרעווצ טקישעג

 ַא טימ ,ךימ, :טרעפטנעעג ןידיל םיא טָאה .ןײג טשינ לָאז רע

 ,לָאצ רעד וצ טלעפעג טָאהיס רעבָא .ײןעמענ טשינ ייז ןלעוו ,סַאּפ

 טּפַאכעג רעטעפש ,ןטלַאהַאבסיוא בײהנָא ןיא ךיז ןבָאה ךס ַאליײװ

 ייל ןעמ טָאה טרָאּפסנַארט סענעי ןיא .ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא

 .טכַארבעגמוא ַאירטסינסנַארט ןיא ןוא ןעמונעג ענייז טימ ןעניד

 זיא רע זַא ,טקיטעטשַאב רָאטסַאּפ ַאליוועס ןירע?יּפשיוש יד

 ."ַאירטסינסנַארט ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 1047 .ז ,דנַאב רעטײװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,

 (עמורפ) עמוא ,יקצינעקלַא

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 ילוי 12 .בעג}

 ןופ ענייא ןיא ,עטיל-שילױּפ ,ענליוו ןיא 1899 ילוי 12 ןריובעג

 ןופ סוחי ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,סעילימַאפ רענליוו עטסטלע יד

 ןנָאנ .(לקינייא-רוא-רוא ןַא סנואג םעד -- רעטָאפ) ןואג רענליוו

 רעד תעב ,ןרָאפעגּפָא ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג יד 1918 ןיא ןקידנע

 "סָאמ ןייק ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ענליוו ןופ עיצַאּפוקַא

 קירוצ טמוק ,לוש-טסנוק רעקיטרָא רעד ןיא טנרעל יז ואוו ,עווק

 ןוא ןילרעב ןייק קעװַא דלַאב רעבָא טרָאפ ,ענליוו ןיא 1921 ןיא

 קרעװטנַאה-טסנוק ןוא ןענעכייצ ,קיפַארג טרידוטש יז ואוו ,ןעכנימ

 .לושכיוה טסנוק רענעכנימ רעד ןיא (עברעוועגטסנוק)

 ןיא ןטעברַא ןָא יז טבייה ,ענליוו ןיא 1924 ןיא ןעמוקעגקירוצ

 "ייצ ןופ ןירערעל ַא יו שטיווערוג .מ .ס ןוא .ק .ב .צ ןופ ןלוש יד

 ןיא ןטעברַא ןביױהעגנָא יז טָאה 1928 ןיא .טעברַא-טנַאה ןוא ןענעכ

 ג'א ײזמ-רעטַאעט ןטימ טריפעגנָא ןוא ןפַאשעג טרָאד ןוא ָא"וויי

 עשידיי ענעדיישרַאפ ןעלמַאז טפלעה .א .יקסנימַאק לחר רתסא ןופ

 רעד ןיא טּפַאשביל טימ םי ַא ןיירַא טגייל ןוא ןטַאנָאּפסקע-טסנוק

 .םעלבמע-ָא"וויי ןופ ןירעפַאש יד ךיוא זיא יז .טעברַא רעקיזָאד

 ןוא רערעל השמ רעטעברַאטימדָא"וויי ןטימ הנותח יז טָאה 1924 ןיא

 ןעמעלבָארּפ יד וצ טרעטנענרעד ןוא ןגױצעגנײרַא רעמ ךָאנ טרעוו

 "עג"טסנוק רעשידיי רעד ןיא רעוויטקַא טרעוו יז .ןבעל ןשידיי ןופ

 ןטפַאשלעזעג ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי ערעדנַא ןוא טפַאשלעז

 -ידיי עטכַארבעגמוא 21 יד ןגעוו טּפירקסונַאמ םעד קידנלדנַאהַאב

 "וצ טָאה רעכַאילב יתבש סָאװ ,ָאטעג רענליוו רעד ןיא רעלטסניק עש

 ןאר רעזייל טביירש ,קורד םוצ טיירגעגוצ טָאה

 -סונַאמ רעד זיא ָאטעג רענליוו ןופ גַאלרַאפ ןרָאפ טיירגעגוצ;

 ַא וא ,ןישַאמ-ביירש רעד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעגרעביא טפירק

 ,ךעלטיּפַאק יד רַאפ ךעלפעק יד טיירגעגוצ טָאה רעלטסניקדָאטעג
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 יד ןופ םרָאפ רעטריזיליטס רעד טיול) סענעמוקעגמוא ןדעי ןגעוו

 ןירעלטסניק יד ןעוועג זיא סָאד זַא ,רימ ױקיטכעדרַאפי תויתוא
 .("יקצינעקלָא עמוא

 :"ענליוו ןברוח , ךוב ןיא ריא ןגעוו טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 םייב בַאטש-גרעבנעזָאר ןיא טעברַאעג עיצַאּפוקָא רעד ןיא

 זיא אפוג ַאטעג ןיא .ןויכרַא ָא"ײוויי ענעדיישרַאפ יד ןריטרָאס

 ןוא ,ויטקעלָאק-רעטַאעט ןופ דילגטימ ַא ןעוועג יקצינעקלָא

 ךיז .ןעגננלעטשרָאפ-רעטַאעט יד וצ סעיצַארָאקעד ןכַאמ טגעלֿפ

 .ענליוו ןופ ןַאלּפ ןשיטסַאלּפ ןופ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב

 עטרילַאק ףיוא ןענעכייצ ןופ ןבָאה יקצינעקלָא טגעלפ הנויח ריא

 ,(קַאלטרעטנוא ןפיוא עטּפעלקעגנַא) ןעלטיה וצ ןטעקיטע רוטקעט

 ךיורבעג ןרַאפ ַאטעג ןיא ןרָאוװעג טעברַאעגסױא ןענייז עכלעוו

 השמ ןַאמ ריא .גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש ןוא רעקיטרָא רעד ןופ

 ףיױא ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ט'ימ קעווַא זיא רערעל

 -ריטרָאס םוצ קעװַא ןענייז רעטומ ריא טימ עמוא .עינָאטסע

 -עג טָאה ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ .2/ סַאג שטַאבוס ףיױא טקנופ

 טקישעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטומ רעד ןוּפ ןעמיא ןליײטּפָא טלָאװ

 וצ טשינ ידכ ,םקניל ףיױא קעװַא ךיוא עמוא זיא ,סקניל ףיוא

 -בערט ןעוועג זיא געוו רעקידרעטייוו רעייז .רעטומ יד ןזָאלרַאפ
 ."עקניל

 :קורק .ה טביירש ,1942 ץרעמ 15 םעד טנכייצרַאפ ,ץיטָאנ ַא ןיא

 טימ ךיז קידנליּפש ןענופעג דניק סשזורטס םעד ןעמ טָאה טנייה,

 ןלירב יד טנעקרעד ייז ןיא טָאה ַאקצינעקלָא ןעמוא} עט'ח .ןלירב

 תורצוא ענליוו ןיא טציא ןעמ טניפעג יװַא טָא ...ץרּפ .ל .י ןופ

 ,"טסימ ןיא

 -עג ַא ןופ , :קורק טנכייצרַאפ 1942 ץרעמ 20 ןופ ץיטָאנ ַא ןיא

 -- רָאלק סעּפע טרעוו בַאטש-גדע בנעזָאר ןופ רעריפ יד טימ ךערּפש

 טסייה .רעכיב יד ןריגָאלַאטַאק וצ ןייגרעד טשינ טעװ סע ,ךיז טכוד

 טשינ ךָאנ סע טסייה ,עלייורער ?ןּפעלשרַאפ טעװ ןעמ זַא ,סע

 וצ וצ ךיא יצ עלייורעד .דשח 8 לייו ַא זיב רָאנ ןַארַאפ .ױזַא

 רעוועקצוס רעטכיד םעד ייז ןשיווצ ןוא ןשטנעמ עיינ טעברַא רעד

 ,"ַא'א ַאקצינעקלָא ןירעלטסניק יד ,(ןטריטַאטע ןַא ןיוש יוו)

 ןיא יו רעביא קורק טיג 1942 לירּפַא 25 ןופ ץיטָאנ ַא ןיא

 םעד רשפא ק'דנענופעג ,שטיווָאנַאמלַאק .ז טָאה גנויירטשעצ סיורג

 ןופ 'תואופר רפס' ןופ טלעװ רעד ףיוא רַאילּפמעזקע ןקיצנייא

 ןגָארטעגוצ ןוא הרושב עטוג יד טגָאזעגנָא ,יזוקרַאמ השמ רָאטקָאד

 זיא ענעוטעגּפָא סָאד , ןוא .לַאּפ .רד רעעזפיוא ןשיצַאנ םוצ סע

 רימ ןבָאה סָאװ ,עטנעָאנ יד .ןעיצוצקירוצ רעווש ןעוועג ןיוש

 יד ןוא רעוועקצוס םהרבַא רעטכיד רעד .ןבעגעגרעביא םעד ןגעוו

 ."גנוגערפיוא רַאפ טרעטיצעג שזַא ןבָאה ,ַאקצינעקלָא ןירעלָאמ

 -פיוא ןַא ןגעוו קידנדער ,1942 רעבָאטקָא 13 ןופ ץיטָאנ ַא ןיא
 עלופקַאמשעג , :קורק .ה טנכייצרַאפ ,רעטַאעט-ָאטעג ןופ גנוריפ
 לחר .יקצענַאקלֶא עמוא טכַאמעג ןבָאה ןטקעיָארּפ-סעיצַארָאקעד
 ."טומ לדוי ןוא רעוועקצוס

 |1942 רַאונַאי 16 ןייז ףרַאד'ס} 1942 רעבמעצעד 16 ץיטָאנ ַא ןיא
 -רעד ןיוש יד ןכַאמ ןטערטוצ ןטימ תוכיש ןיא ,, זַא ,קורק .ה ןָא טיג
 .וו.ּפ.ּפ ןופ לַאקָאל ןיא טנוװָא ןיא 7 טנייה זיא ןטעקַאמ 2 עטנָאנ

 שלַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןטמוקעגר"פ (טנליוו ןָאלּפ רעטײטסַאלּפ)

 ,וו.ּפ.ּפ ןופ רעטעברַאטימ עלַא ןופ ,לײטּפָא ןשינכעט ןופ ןרי:עשזניא
 -ָאמ ,טַאקשומ ןוא ס:עג ןטנַאדנעמָאק יד ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא
 טָאה קורק 'ה טנערעפער רעד .רעוועקצוס ןוא ַאקצינעקלַא סנייועל
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 דנַאב -םישורדסקצ
 קי

 יד דָארג סָאװרַאפ ןוא ןטעקַאמ סָאװרַאפ עמעט רעד ףיוא טדערעג

 י - ."ןטעקַאנ
 -רַאפ סקורק ןיא .טגָאזעג טרעוו 1943 יימ 1 ןופ ץיטָאנ ַא ןיא

 :ןעגנונעכייצ

 לַאז רעד זיא ,טנכייצרַאפ ןיוש ןבָאה רימ יו ,טנוװָא ןטכענ ,

 -עטניא ןוא רעטעברַא ןַא טימ טלופרעביא ןעוועג ,1 רעלװַאש ןופ

 -עגנָא ךיז טָאה עימעדַאקַא יד רעדייא ךָאנ .עירָאטידיױא-ןטנעגיל

 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא ,טסואוועג םלוע רעצנַאג רעד טָאה .ןביוה
 לַאז ןופ !טנַאװ-חרזמ' רעד ףיוא .ָאטעג ןיא עיצַארטסנָאמעדייײמ ַא
 ןוא עמוא טריפעגסיוא) טַאקַאלּפ רעשירעלטסניק רעסיורג ַא טגנעה

 ,"ןרעוועקצוס לחר ןוא יקצענָאקלֶא עמוא} (צוס

 :"ךוב-רוכזי רערעל , ןיא ןהכ .א טביירש ףוס ןשיגַארט ר א ןגעוו

 טָאה ,ָאטעג ןיא ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ ןטייצ יד ןיא,

 יז .טיבעג-רוטלוק ןפיוא ןטעברַא וצ טרעהעגפיוא טשינ עמוא

 -טימ ,רעטַאעט-ָאטעג רענליוו ןרָאפ סעיצַארָאקעד טנכייצעג טָאה

 ןעגנולמַאז ָאײווי יד ןופ תורצוא ךס ַא ןטלַאהַאבסיוא ןפלָאהעג

 יד ןופ ןרָאװעג טעוועטַארעגּפָא רעטעּפש ןענייז ייז ןופ לייט ַאְו

 .ןײָאײווייג רעקרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןוא טנעה עשטייד

 -ַאפ יד טלעטשעגפיונוצ ןשטייד יד ןופ לעּפַאב ןפיוא טָאהימ ןעוו

 רעד טימ ןעמַאװצ ,עמוא טָאה ,ענליוו ןופ עטרַאק עשיפַארגָאט

 ןײגוצסױרַא :שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ,רעלטסניק-ָאטעג עפורג

 יז ,טָאטשש רעצוַאג רעד ןופ םעברַא יד ןכַאמ וצ ידכ ָאטעג ןופ-

 וצ ןוא ןעגנערבוצרעבירַא טצונעגסיוא שינעביולרעד יד טָאה

 קידנלעטשנייא ,תורצוא-טסנוק ןוא רעכיב ענעטלעז ןטלַאהַאב

 ןיא קידנעייז .טּפַאכעג ריא טלָאוװ ןעמ ןעוו לַאפ ןיא ןבעל ריא

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,כַאז ךס ַא ןָאטעג יז טָאה ,ָאטעג

 -קיל רעד ייב הרירב יד טַאהעג טָאה עמוא .תושפנ-תונכס טימ

 -רַא ןַא ןביילקוצסיוא 1943 רעבמעטּפעס ןיא ָאטעג ןופ עיצַאדיװ -
 טָאה יז קיש טלאוועג ריא טָאה ןעמ ןיהואוו ,רעגַאל-סטעב

 "יירפ טָאה ןוא רעטומ ריא טימ ןדייש טלָאװעג טינ רעבָא ךיז -

 ."טיוט םוצ געוו ןעמַאזניימעג םעד ןבילקעגסיוא קיליוװ

 ,179 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 .443:444 .זז ,1954 ,קרָאי וינ ,"ךוב-רוכזי רערעל,
 רעטייװצ ,1957 ,עשרַאװ ,"רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַײס ףסוי

 ,19697 ..זז ,דגַאב
 41 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליװ ןופ ךוב גָאט, -- קורק ןַאמרעה
 ,528 ,444 ,369 ,243 ,211 ,202 ,(המדקה רעד ןיא)
 ,14 .וז ,1962 ,קרָאי וינ ,,רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש

6 97, 

 לעונַאמע ,רעפסעד

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרַאװעג טכַארבעגמוא -- 1893 לירּפַא 23 .בעג)

 ,גרעבמעל ןיא 1893 לירּפַא 22 ןריובעג

 ןרָאיטקַא יד -- ןרעטלע .עיצילַאג-חרזמ
 -עג .קידנעטשעב ילַאס ןוא רעססעד ףסוי

 .עיזַאנמיג ןסַאלק 4 גרעבמעל ןיא טקידנע

 רעד ןופ ךָארבסױא ןזיב ,1912 טניז
 טימ ןרָאפעגמורַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 .רעגניזסקלָאפ עּפורג ַא

 "ריווטימ ןוא רָאטקעריד -- 8

 -יא רעטַאעט-עטעירַאװ שטייד ַא ןופ רעק

 / .עיצילַאג רעב
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 ןופ ןַאסיססעל

 ,עּפורט סלעבע ןיא רענָאיסעצנָאק סלַא ןטָארטעגניירַא -- 8

 גינעק רעשידיי, סנידרָאג ןיא "עפַאי, סלַא טריטויבעד רע ואוו

 יגרעבמעל ןיא עּפורט סלעּפמיג ןיא רעלפוס -- 1928 ."ריל

 ןטימ םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןדנוברַאפ ןבילברַאפ זיא .ד

 םיא ןבָאה המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד תעב .רעטַאעט ןשידיי

 ,גרעבמעל ןיא טכַארבעגמוא סיצַאנ יד

 .ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,8'567 .וז ,דנַאב רעטשרע ,19231 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 השמ ,רעוולעז

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1901 .בעג}

 ןרעטלע עמערָא ערעייז ייב ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1901 ןריובעג

 רעטסוש רעטעוװירגעג סלַא טעברַאעג ןוא םותי ַא גנוי ןבילברַאפ

 ַא ןעועג רע זיא ,טרעלקרעד טָאה רע יװ .רעדורב-ףיטש ַא ייב

 זיא רע זַא ,טסיאוורעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש .רעטעברַא-רעדעל
 .קירבַאפ-ךוש ַא ןיא רעטסוש רעשינַאכעמ ַא ןעוועג

 :טביירש רעכַאילב .ש

 -עג רעטַאעט-יַאלַאקסי רעשזדָאל ןיא ןעמ טָאה 1931 ןיא

 ןגנוי ַא ןטייקי סקיווייל ןיא יץרּפי ןופ לָאר יד ןליפש וצ טכַארב

 ןוא רָאה עצרַאֹוװע טימ ןקינייבטיירב ַא ,30 רָאי ַא ןופ ןַאמ

 רע טָאה ,רוחב רעליטש ,רענעדײשַאב ַא .גיא עקידנענערב

 ביל עלַא םיא ןבָאה רַאפרעד ןוא טזָאלעג ןענרעל ןדעי ןופ ךיז

 רענייק .ןדנואווערַאפ רעבָא רע זיא לָאמ ןייא טימ .טַאהעג

 טינ רענייק טָאה ןרָאי .ןיהואוו ןוא סָאװרַאפ טסואוועג טינ טָאה

 בָאה לטעטש ןוא טָאטש רעביא קידנרעדנַאו .םיא ןופ טרעהעג

 רעוועשרַאו רעטמירַאב רעדי ןעזרעד ׂשיפַא ןַא לָאמ ןייא ךיא

 ןטערטפיוא טעוו רעוװלעז השמ טימ שארב יײרעטַאעט גנויי

 לָאמ 200 רעביא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עסעיפ-רעגָאלש רעד ןיא

 ןופ עיצַאקיפיסלַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד) .יטפור ןבעל סָאדי --

 .(עסעיפ רעד וופ ןוא עּפורט רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןצונסיא

 ןרעוולעז טכוזעגפיוא ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא בָאהיכ

 -נעיירש ַא ןיא ןרָאוװעג קיד .טרעדנערַאפ קידלַאווג ךיז טָאה רע

 -ָארּפ רעשיּפיט ַא ,סּפינש ןטנוב ַא טימ גוצנָא-טעדנַאט ןקיד
 .רָאיטקַא-ץניוו

 ןזעיוצ -- טרעלקרעד רימ רע טָאה -- טײטשרַאפ ריאי

 ןעמ .ןבעלסיוא טינ ךיז ךיא ןָאק ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ

 ליּפע ,ךיא ליוװ .סָאבעלַאב ךיא ןיב ָאד .קוספ םוצ וצ טינ טזָאל

 ריטיצער ,ךיא ?יוװ ,ימפור ןבעל סָאדי ןיא רָאסעּפָארּפ םעד ךיא

 רעביא ןטַאי עניימ טימ רָאפ ךיא .ךיא גניז ,ךיא ליוװ ,ךיא

 רק סעפורט עלענַאיסעּפָארּפ ןייק ואוו לייטנטסרעמ .ךעלטעטש

 -- זיא ָאד ןוא ,רעסייק גרעבמַאס זיא ךייא יב .וצ טינ ןעמ
 ."רעוולעז השמ

 ןטַאטשרַאו יד ןופ רעטעברַא לײטנטסרעמ ,ןטַאי ענייז טימ

 עטסנעלק יד רעביא טּפעלשעג ךיז סקַא רעפ רע טָאה ,קעוװַא
 סָאװ ,ץלַא ... .ןזיוועג טסנוק רעיײז טרָאד ןוא סיבושי עשידיי

 ,ןרעוו טריסנָאוַא עסערּפ רעשיטָאטש סיורג רעד ןיא טגעלפיס
 -רַאוו ַא זַא ,ןפָארטעג טָאה .ףױרַא שיפַא ןפיוא ייז ייב ףכית זיא

 טלגָאוורַאפ לטעטש ןיילק ַא ןיא לָאמַא טגעלפ רעשזַאיָאוו רעוועש

 טפָא רע טגעלפ ,לַאפנײרַא רעטַאעט ןיא ןרעוװלעז וצ ןוא ןרעוו

 . .ןענעקרעד טינ ,ןעזעג עשרַאוו ןיא טָאה רע סָאװ ,קיטש סָאד

 ,גנלעטשרָאפ רעד ךָאנ ןטסיירט רעבָא סיא ייז ןגעלפ ,השקשיני
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 רעט ַאע ט ןשיריי

 יז ןעמוקַאב רימ ,"רעק'טשג עקיטכיר יד ןענייז זדנתא יב

 ....עקירעמַא ןופ טקעריד

 ןגרַאק ַא טרעדנאוועגמורַא עּפורט ןייז טימ רעוולעז טָאה יוזַא

 .המחלמ רעשטייד -שיליופ רעד ןופ ךָארבסױא ןזיב קילדנעצרָאי

 רעד טימ ןבָא= וצ הנותה ןזיוַאב טַאהעג געוו ןיא טָאה רע

 ."ַאנידַאר עידַאנ ןירעצנעט רענליוו

 ן'.ז טגעלפ'מ זַא ,ןָא טיג םיובנעשריק םהרבַא רעליּפשיוש רעד

 טימ ערעירַאק עשיטסיטרַא ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע .סקַאמ ןפור

 ,ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא טָאה רע ואוו ,ןזיירק-רעבָאהביל ןיא ןליּפש

 רע ואוו ,"עּפורט רענליוו, רעד וצ זיב טריפרעד םיא ןבָאה סָאװ
 .ןלָאר-ןדָאזיּפע טליּפשעג טָאה

 רעד תעב טכַאמעגטימ טָאה .ז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןגעו

 :רעכַאילב .ש טביירש ,ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא המחלמ

 ןענייז .געוו ןיא ןפָארטעג ששפורט יד) ייז טָאה המחלמ ידי
 ףכית םיא ןברָאה ןטרָאד .שזדָאל ןייק ןּפָאלעגמײהַא יי
 ןּפעלש ,רעבירג ןבָארג ;טּפַאכעג טעברַא רערעווש וצ ןשטייד יד
 טכייל רע טָאה ,גנוי רעטסעפ ַא ןבעגעג טינ ןסע רעבָא ,תואשמ
 רעשזדָאל ַא טָאה לָאמ ןייא .ןגָארטעגרעבירַא ןטעברַא עלַא
 ,טנעקעג טסיט-א סלַא ןרעוולעז טָאה רעכלעוו ,גנוי רעקרַאטש
 רעטניה ןוא אש ערעווש ַא ךיז ףיוא טּפעלש רעוולעז יוו ןעזרעד
 טָאה -- רעוולעז ,וני .רעװלָאווער ַא טימ רענלעז רעקיזיר ַא םיא
 זיו -- ןושל רעטולַאב ןפיוא רעקרַאטש רעד ןפורעגנָא ךיז
 ,ךָאי רעד ןעװעג זיא רעווש .יאבכוכ-רב ליפש ,ץנוק ַא טציא
 ןוא ןעמונעג בייו ןייז טָאה רָאיטקַא רעקידנרעדנַאו רעד ןוא
 לָאמ רָאּפ ַא ייז ןעמ טָאה געװ ןפיוא .ןפָאלטנַא שזדָאל ןופ
 עמרַאי ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז ןעוו רעבָא ,ןטלַאהרַאפ
 ןוא ,ןיג טזָאלטג רעטיױו ייז ןעמ טָאה ,ירעליּפשיוש-רעדנַאוו
 ,1939 ןיא טפעלשרעד ענליוו וצ עילָאוװַאּפ ךיז יז ןבָאה יזזַא
 .ןעמוקעג ןסעיווָאס יד לָאמ ןטשרע םוצ ָאד ןענייז סע ןעוו

 -עגרעביא רעניוטיל יד וצ ענליוו ןבָאה ןטעיװָאס יד ןעו
 ,רעטַאעט שידיי ַא טריזינַאגרָא טרָאד ךיז טָאה סע ןוא ,בעג
 ,ידנַאל סמענייק ןיאי סנילטייצ ןרהא טריפעגפיוא טָאה רעכלעוו
 -סיוא קרַאטש ךיז ןוא טליּפשעג לָאר-טפיה יד רעולעז טָאה
 -כרוד טַאהעג ןיוש טָאה רע יו ױזַא ךָאנ רעוו םערָאװ ,טנכייצעג
 ייֵלּפ ענעגייא יד ףיוא ידנַאל סמענייקי ןופ םעט סעד טליפעג
 טָאה ,1939 ןיא רעטַאעט ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא ןיא .סעצ
 טַאה רעטַאעט רעד  .גלָאפרעד ןטסערג םעד טַאהעג רעוולעז
 "יש עלענָאיסעּפָארּפ יד ליױו ,ןרָאטַאמַא ןופ טריטורקער ךיז
 -םױרַא רעטַאעט טסנוק-ןיילק ַא טימ ענליוו ןופ ןענייז רעליּפש
 ךיז טָאה טכַאמ ןטעיוװָאס רעד ןופ ןעמוקקירוצ ןטימ .ןרָאפעג
 ןכלעוו ןיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיי רעד טריזינַאגרָא ענליוו ןיא
 -קיעפ יד ןוא רעליפשיווש עלענָאיסעּפָארּפ עלַא ןירַא ןענייז סע
 .ןרָאטַאמַא עטס

 ןוא ,יטרעקעל שריהי ןעוועג זיא) גנולעטשרָאפ עטשרע יד
 רענליו םעד רעווללעװו השמ רעטסוש רעשזדָאל רעד טָאה ָאד
 -סױרַא עמיטש-ןבייל ןייז טָאה סע .טליּפשעג עקשריה רעטסוש
 -ליו םענעסימ:עעג םעד ןופ טסעטָארּפ ןוא ןדייל יד ןעירשעג
 ןוא . ..ץזָאלעגוצ קוספ םוצ ןעמ טָאה ןרעוולעז .רעטסוש רענ
 רע טָאה טלַאטשעג ךָאנ טלַאטשעג ןוא .ןזיווַאב ךיז טָאה רע
 ןיא יסַא לקנַאיי :רעטיױוצ רעד ןופ רעקרַאטש ענייא ןפַאשעג
 רעוולעז טָאה םוטעמוא ."וז ןיימי ןיא ירעטָאפ רעדי ,יסילויי
 ,ןסקַאוועג ןוא טזָאלעגיירפ טנעמַארעּפמעט ןטצונעגסיוא-טינ ןייז
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 ,ןעמוקעג טינ 1941 ינוי ןט-21 ןופ עפָארטסַאטַאק יד טלָאװ ןוא

 | .טכיירגרעד הגרדמ רעכױה ַא וצ רע טלָאװ

 ךיז סע טָאה לָאמ ןטייױוצ םעד ןקעװַא אנוש ןופ לָאמנייא

 ןרעוולעז וצ ךיז ןבָאה (1941)} ילוי ןט:21 םעד .ןבעגעגנייא טינ

 -עגפיונוצ ,ןסירטגניירַא ןשטייד (6 ענרעסָאלימ ףיוא) בוטש ןיא

 ןוא ןטרָאג רענידרַאנרעב ןיא טכַארבעג יז ,רענעמ עלַא ןעמונ

 ? ײןיהואוו .. .טּפעלשרַאפ טרָאד

 .םיובנעשריק םהרבא ןופ .ע .מ

 5860 .זז ,1962 .קרָאי וינ ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש

 ַארַאס ,קַאבוז
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 :טביירש רעכַאילב .ש

 יו הביבס רעדנַא ןַא רָאג ןופ רָאכ-רעטַאעט ןיא ןעמוקעגי

 -עג ,דנַאלסור ןופ ןיטנַארגימיא ןַא ,ךיז טכוד .(ןרָאיטקַא עשידיי

 ךיז .ךַארּפש עשידיי יד טשרעהַאב טכעלש ןוא שיסור טדער

 רָאּפ יד ןעמונעגוצ ,ןעגנוזעגּפָא .טרבחעג טינ םענייק טימ

 .םיהַא קעווַא ןוא ןשָארג

 קַאבוז (לארשי) טסיטרַא רעד ריא טמענ 1928729 ןרָאי יד ןיא

 עניילק יד רעביא ריא טימ טרעדנַאו ןוא רָאכ ןופ סיױרַא

 ."ךעלטעטש

 יו ,רעכַאילב טלייצרעד ןַאמ ריא ןגעוו עיפַארגָאיב ןייז ןיא

 ריא ןפָארטעג רע טָאה ,קָאדולַאשז לטעטש םעניילק ןיא ,1926 ןיא

 ןעוועג תויתוא עסיורג טימ זיא'ס עכלעוו ףיוא שיפַא ןַא ןבעלק ןַאמ

 ןיא ןוא ,"קַאבוז לארשי ןוא ַארַאס ןופ ןליּפש טסַאג, ןבירשעגנָא

 ןלָארטּפױה יד ןליּפש עקַאט עדייב ןגעלפ ךעלטעטש עניילק יד

 ןבעגעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןסעיּפ יד ןיא

 קסניּפ ןופ געוו ןֿפױא ,לָאמַא ךיז טָאה .הנותח ריא ךָאנ ןיוש

 -רעביא ,ןרָאפעג ןענייז ייז רעכלעוו ףיוא רופ יד ,עלעטָאמ ןייק

 טרעטשעג ריא טָאה סָאד .סופ ַא ןכָארבעצ טָאה יז ןוא טרעקעג

 ,הסנרּפ רעד ןיא ןַאמ ריא ןפלעהוצסיורַא ידכ רעבָא ,ןליּפש וצ

 .ןריטסיטַאטס יז טגעלפ

 "וצ יז זיא ָאטעג רענליוו ןיא 'ןעגנוגינייר , יד ןופ ענייא תעב

 .טױט-רעריטרַאמ ריא וצ ןרָאװעג ןעמונעג

 יז זַא ןָא טיג "'ענליוו ןברוח , ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 .רַאנָאּפ םוצ ענליוו ןיא ןרָאװעג טריפעג 1941 ןיא זיא

 .וָאדָארָאב עשוהי ןופ .ע .מ

 232 .י ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליו ןברוח , -- יקסניגרעשטאק .ש

 .80 .זז ,1962 ,קרָאי וינ ,,רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , -- רעכַאילב .ש

 טנומגיז ,קלָאב

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 עשידיי ענעמוקעגמוא , ךוב ןייז ןיא טביירש לעדנַאס ףסוי

 :"רעלטסניק

 רעד ,קלָאב דנומגיז ןפַאשעג טָאה טיבעג רעדנַא ןַא ףיוא;

 -ַאעט ןסירג ועגרעבמעל םעד ןופ רָאטַארָאקעד רעקירָאיגנַאל

 -ַאעט ןקיזָאד םעד ןופ טנַאטקעיָארּפךעמויטסַאק רעד ןוא רעט

 ןטימ טעברַאעגמימ ךױא טיבעג םעד ףױא טָאה קלָאב .רעט

 ןַאמרעה דוד גרעבמעל ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעסישזער

 רעד וצ סעיצַארָאקעד ןפַאשעג קלָאב טָאה רעטַאעט םעד רַאפ

 ןופ (?ןײרעטָאפ! םוצ ןוא ןרעגערפ ןופ (?)ײםימותיג עטעיפ

 .ןיקסניפ
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 דג אב :סישודדצ
 ןאושטטטו טעטיג

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעמונעגלײטנָא ךיוא טָאה קלָאב טנומגיז
 רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןעגתלעטשסיוא רעגרעבמעל יד ןיא
 טעברַאעגטימ טיא טימ ךױא טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 -ןטײטַאב ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,קלָאב קירנעה ןוז ןייז
 .ײטנעלַאמ ןשירעלָאמ ןקיד
 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ב

 רעטייווצ ,1957 ,עשרַאװ ,רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס הסוי
 ,3 1 ,דגַאב

 לארשי ,קַאבוװ
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 "נָא ,עטיל-שילוּפ ,ענליוו ןיא ןריובעג

 ןיא ןיקסװָאּפיל ייב טסירָאכ סלַא ןביוהעג
 .רעטַאעט

 ןיא .םינזח ייב ןעגנוזעג ןרָאי עגנַאל

 ןשידיי רענליוו ןיא טליּפשעג ןיוש 6

 ;טביירש רעכַאילב .ש .רעטַאעט

 טָאי רעניילק ַא רָאג ךָאנ ןיב ךיא;

 -ַאעט םוצ ןיוש ךימ טַאהיס ןעוו ןעוועג

 -געמ ןייק קידנובָאה טינ .ןגױצעג רעט

 ךיא געלפ ,ןפױק וצ טעליב ַא טייקכעל
 ןכירקרעבירַא ןוא ןפוטשרַאפ םעזב ןיא לטיה-עיזַאנמיג ןיימ

 זיא סָאװ ,קריצ ןיא ןענעבנגוצניירַא ךיז ידכ ןַאקרַאּפ ןרעביא

 טלָאמעד טָאה טרָאד .ןעוועג ץַאלּפ רעקשיקול ףױא טלָאמעד

 ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז טכַאד .טליּפשעג רעטַאעט עשידיי סָאד
 יד" עלעטניּפ, לָאמנייא טרָאד בָאה ךיא ןעוו ,1916 רָאי ןיא

 -ןרַאװה ַא ןיא ריציפָא ןַא ףױרַא עניב רעד ףיוא זיא ,ןעזעג

 ןעגנוזעג ןוא ךעלעויטש עטריקַאל עקיצנַאלג טימ םויטסָאק

 טָאה רע שטָאכ ןוא .קַאבוז לארשי ןעוועג זיא ריציפָא רעד

 ןופ ךָאד ךיז טָאה ,טליּפשעג לָאר עושידיי ןייק טינ סיוכרוד

 -ידיי רעגנַאל ןייז טימ ןסירעגסױרַא דיי רעד םירבא ענייז עלַא

 רעשידיי ַא יו ןעזעגסיוא רעכיג ריציפָא רעד טָאה זָאנ-רפוש רעש

 ,טליפשעג רעטַאעט ךיוא ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,1928 ןיא .טורקער

 .טנעקַאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה

 -(טידיי קרַאטש .ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא רענעדײשַאב ַא

 זיולק ןופ העּפסעה יד ןעוועג סָאד זיא רשפא .ןבעל ןיא ךעל

 יב ררושמ סלַא ןעגנוזעג ןרָאי עגנַאל טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ןייק ןעמונרַאפ טינ רע טָאה רעטַאעט ןיא .םינזח רענליוו יד

 ,ָאנ יד טגײלרַאֿפ ןעוועג לסיב ַא םיא ייב זיאיס .טרָא ןלעיצעּפס

 וצ ?סיב ַא ּפָאק רעד ןוא ,עיצקיד ערָאלק קרַאטש וצ ןייק טינ

 -פיוא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יקסווערָאמ סהרבַא ןעוו .ךעלרעווש

 טליּפיעעג טרָאד קַאבוז טָאה ,יקובידי םעד ענליוו ןיא טריפעג

 :טייצ רענעי ןופ גנוריסַאּפ ַא ךיז טנַאמרעד סע .יאבג לאכימ

 טגָאז ,ןיבר םוצ טמוק רעצינירב רעדנעס ןעוו טקַא ןטירד ןיא

 רעד ףיוא .רעצינירב רעדנעס טרַאװ סע זַא ,ןָא לאכימ םיא

 :טגָאז ןוא עניב רעד ףיױא ןיײירַא קַאבוז טמוק עבָארּפ-לַארענעג

 ,יקסווערָאמ .ײרעצינירב רעדנַאסקעלַא ןעמוקעג זיאיס ,יברי
 :רעביא םיא טגערפ ,טרעהרעד טינ טָאה רע זַא ,קידנעניימ

 ועד טימ קַאבוז טרעפטנע -- יבר ,ךייא ךָאד גָאז ךיא , ,ײ?רעווי

 ,יקסווערַאמ ."רעצינירב רעדנַאסקעלַא -- טייקרעכיז רעצנַאג

 סיקסנַא ןדעי וצ ןגױצַאב טעטעיּפ ןקיטלַאווג טימ ךיז טָאה רעכלעוו

 רעד ןופ זיא ןוא ןגָאלשעג טנַאװ ןיא ּפָאק םעד ךיז טָאה ,טרָאװ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיסלעל

 ןקַאבוז םעדכָאנ ןעמ טָאה טײצ ערעגנעל ַא .פָאלטנַא עבָארּפ

 .רעדנַאסקעלַא ןפורעג לארׂשי טָאטשנָא

 רע טביילק ןַאד .ןירַאפױטסיטרַא ןשידיי ןופ ןסָאלשעגסױא

 םורַא יז טימ ךיז טפעלש ןוא ןרָאטַאמַא עּפורג ַא ןעמַאװצ

 ןכיירגרעד טינ ןגעלפיס ואוו ,ךעלטעטש עשידיי עניילק רעביא

 -עצ .ןיירַאפןטסיטרַא ןלענָאיסעּפָארּפ ןשידיי ןופ סעּפורט יד

 ף?טעטשש ןיילק ַא ןיא ןירַא רע טרָאפ ,עפור|נ ןייז ךיז טלַאפ

 ײז טימ טלעטש ןוא רעבָאהביל עקיטרָאד יד ףױנצ טמענ

 ױזַא .הנויח עגרַאק ןייז רע טיצ ןופרעד ןוא ,ןעגנולעטשרַאפ

 יד ענליו ןופ טימ רע טמענ רעטעפש .סױא רָאי-ךייא רָאי

 טימ ןעמַאװצ .הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ַארַאס עקטסירָאכ

 ןופ ןרעק-טנורג סםעד לייו ,רעטכייל לסיב ַא םיִא טרעוװ ,ריא
 רעד -- רע :ךיז טימ קידנעטש רע טָאה גנולעטשרָאפ רעד

 ןדלעה יד --- ענייז יורפ יד ןוא ,דלעה

 לטעטש עניילק סָאד גָאטרַאפ לָאמנייא קידנרָאפכרוד ,1936 ןיא

 טייטש ןַאמרעגנוי רעכיוה ַא יװ טק-עמַאב ךיא בָאה ,קָאדולַאשז

 שיפַא רעד .טנַאװ ןפיוא שיפַא -רעטַאעט ןשידיי ַא טבעלק ןוא

 ןפיוא :ןעגנַאגעגוצ רעטנענ ךיא ןיב .טריגירטניארַאפ ךימ טָאה

 ןליּפע-טסַאגי ןבירשעגנָא ןעוועג תויזוא עסיורג טימ זיא שיפַא

 קַאבוז -- רעבעלק-ןשיּפַא רעד ןוא ,יקאבוז לארשי ןוא ַארַאס ןופ

 טָאה -- טסײטשרַאפ, ..ןרָאלרַאפ רעייז ךיז טָאה רע .ןיילַא

 -עג קנַארק זיא רעבעלק -ןשיפַא רעד -- טרעלקרעד רימ רע

 רַאפ ךיז רע טָאה ,הקשמ לזעלג ַא ײב רעטעפש . .. ןרָאװ

 ..יןבעלק ןרַאפ ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ ָאטיני :טיורטרַאּפ רימ

 ...טעוועדרַאמעג ךיז ןוא טַאהעג טינ הרירב ןייק טָאה רע

 -ַאעט-הכולמ רעד (ענליוו ןיא) טריזינַאגרָא ךיז טָאהיס ןעוו

 ןיא םיא ןוא טימַאב ךיז טניירפ עטוג עטלַא ענייז ןבָאה ,רעט

 רעטַאעט םייב ןרָאי רעקילדנעצ טרָאּפ .ןעמונעגניירַא רעטַאעט

 ךיױא זיא ױזַא ,רעטַאעט םעד ןופ יװ רעבָא ..טרעטסניפעגּפָא

 ןעטייד יד ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ .. .ןעוועג ץרוק ,קילג ןייז

 םושב ,קערש עקיטלַאווג ַא ןלָאפעגנָא סיא ףיוא זיא ,ענליוו ןיא

 םיא ןבעגעגנייא טינ םירבח ענייז ןופ םענייק ךיז טָאה ןפוא

 םיא טָאה עיציאוטיא ןייז ,ןפעלששוצסױרַא טעברַא רעד ףיוא

 ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה 1941 ילוי ןט-16 םעד .טרַאנעגּפָא טינ

 ."טּפעלשרַאפ םיא ןבָאה סרעּפַאכ יד

 ןיא .רָאיטקַא רעכַאװש ַא ןעוועג .ז זיא ווָאדָארָאב עשוהי טיול

 -וצ טשינ ךיוא םיא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא רעטַאעט ןשידיי רענליוו
 .רעלפוס רעד טרָאד ןעוועג זיא רע ןוא ןליּפש טזָאלעג

 ,"שגליוו ןברוה , ךוב סיקסניגרעשטַאק .ש ןיא ץיטָאנ ַא טול

 1941 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,יורפ ןייז ןוא .ז ,עדייב ןענייז
 .רַאנָאּפ ןפיוא

 ,וָאדָארָאב עשוהי ןופ .ע מ
 ,232 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ,דד"דפ .וז ,1962 .קרָאי וינ ,,רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא,, -- רעכַאילב .ש

 .רעזָאלסטעברַא רעקירַאי-גנַאל ַא יװ רע טרֶעוװ 1925 ןיא

 שאיזַא ,יקצעינאזַאר

 ןסיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1896 .בעג)

 .עטיל-שילױוּפ ,קָאטסילַאיב ןיא 1896 ןריובעג

 רעטשרע רעד ךָאנ ,רע טָאה ,רעביא טיג רעלדנַאס ףסוי יװ

 .פָארּפ ייב ןילרעב ןיא טרידוטש טייצ עסיוועג ַא ,המחלמ-טלעוו

 .זירַאּפ ןיא ןכַאשעג ןוא טבעלעג רע טָאה רעטעּפש ,לקעי ילליוו
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 סלַא טעברַאעג רע טָאה ,ןלױּפ ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו

 .עיזַאנמיג רעקָאטסילַאיב רעד ןיא רערעל

 -אזָאר זיא -- רעלדנַאּפ טול -- גנופַאש רעשירעלָאמ ןייז ןיא

 רעשיטעטַאּפ ַא סעּפע ןיא ןוא עיצַאיײליטס ןיא ןלַאפעגנײרַא יקצעינ
 ןעוועג זיא ןטעברַא ענייז ןופ קיטסי-אלָאק יד וליפַא .קיטסַאטנַאפ

 -עג טשינ רעלטסניק םעד טָאה זירַאּפ וליפַא ןוא עשירטנעצסקע ןַא

 רָאסעפָארּפ רענילרעב ןופ סולפנייא םעד ןופ ןעיײרפַאב ךיז ןפלָאה

 -נײיא רעמ ןעוועג ןיוש קיפַארג סעיקצעינ:אזָאר זיא ןגעקַאד .לקעי
 ,רעכַאפ

 שעיצַארָאקעד:רעטַאעט טריפעגסיוא ךיוא טָאה יקצעינאזָאר

 ."ענירָאליג, רעטַאעט-יווער ןשידיי ןרַאפ

 -נײשרַאװ ,עיצַאּפוקָא רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא רעלטסניק רעד

 ,קָאטסילַאיב ןיא ךעל

 רעטייווצ ,1937 ,עשרַאװ ,"רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- רעלדנַאס ףסוי

 ,19273 .זז ,דנַאב

 ףלָאדַא ,לעּפמינ

 ןסיצצנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1875 .נַאי 17 .בעג}

 "מעל ןיא 1875 רַאונַאי 17 ןריובעג

 -קעל ,} רעב-בקעי ןופ ןוז .עיצילַאג ,גרעב

 רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיס

 ןסַאלק 2 טקידנעעג .,1479-480 .זז ד:ַאב

 -רעסנָאק רעגרעבמעל יד ןוא עיזַא:מיג
 טסיטענרַאלק טלַא טליּפשעג .עירָאטַאװ

 םעדכָאנ ןוא ,ערעּפָא רעשיטָאטש רעד ןיא

 ןיק ּפֶא טרָאפ רעטװ:לרעּפ םירפא יו

 -ָאפ ןיא טנעגיריד .ג טרעװ ל?עקירעמַא
 טרָאד טריטסעקרָא ןווג ,רעטַאעט סרעט

 ןענייזס עכלעוו ןופ --: עקירעמַא ןופ טכַארבעג -- ןטערעּפָא ליפ

 -יטש-םירּפ יד רעדָא סעיצקעריד' רָאנ ןעמוקעגנָא רעטַאעט ןיא

 ןיירא ךָאנרעד ןעניו ןסערעּפָא עטרירטסעקרָא עקיזָאד יד .ןעמ
 .עּפָארײא ןיא סרעטַאעט עשידיי יד ןופ רַאוטרעּפער ןיא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ןיא טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ַא טיפש טהמעו טָאה שרעבמעל ןיאנ רעטַאעט ןשידיי ןיא

 רעד .ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ רעטסעקרָא רעשירעטילימ

 ףעזָאי ןעמָאנ ןטימ יג ַא ןעװעג טייצ רענעי וצ זיא רָאשזיריד

 יִלסָאיי תויה .ילסָאיי ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו רעדָא ,יטעצעלּפ

 לעּפמיג ףלָאדא ןוא ,ּפמַאטס ןשירעטילימ ןטױל טריגיריד טָאה

 ןעמ טָאה ,םיא ןֹופ רָאשזיריד רערעסעב ליפ ַא ןשושג זא

 ןריגיריד לָאז 'סערעימערפ יד זַא' ןעלסָאי ייב טלעופעגסיוא

 ןעירעטילימ ַא ןָאטיָא טחמעג רָאנ טָאה רע .לעּפמיג ףלָאדַא

 טזומעג ןוא רעטסעקרָא ןטימ טריגיריד טָאה רע תעב רידנומ

 ."ןענעקרעד טמשינ םיא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןציז טייצ עצנַאג יד

 ,טיוט סרעטָאפ ןייז ךָאנ זַא ,ויָאקרוט סַאנָאי רעביא טיג רעטייוו

 עיסעצנָאק יד ןעמונעגרעביא ,לימע ,רעדורב ס'.ג טָאה (1906)

 יד ,ןסעיּפ יד טימ קעטָאילביב-רעטַאעט עצנַאג יד ,רעטַאעט ןפיוא

 רעדורב ןייז טרישזַאגנַא טָאה ןוא סעיצַארָאקעד ןוא ןעמויטסָאק
 יד טימ ג:ַאזעג סָאד ןרידוטשוצנייא ןטלעטשעגיָא סלַא ףלָאדַא

 טשרע .רעטסעקרָא ןטימ ןריגיריד טייצ וצ טייצ ןופ ןיא ןרָאיטקַא

 .רעטסעקרָא ןופ טנעגיריד:טּפױה רעד ןרָאװעג .ג זיא רעטעּפש

 טלָאװעג טשינ ייז ןוא ןסעיּפ עלַא ןופ ןטָאנ יד טַאקעג רעבָא טָאה .ג

 טָאה סָאװ ,זגורב ַא ןרָאװעג ייז ןשיווצ זיא ,רע זורב ןייז ןבעגּפָא
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 רנַאב יםישורדדצ

 טשינ ךיז ןשיוװצ ןבָאה ייז ןוא ןבעל ץנַאג רעייז ןטלַאהעגנָא

 | | | .טדערעג

 ןפַאשעג טרָאד ןיא גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה ןטעיוװָאס יד תעב

 ַא יו רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג .ג ַײָאה ,רעטַאטט-הכולמ שידיי ַא

 ןפַאשעג ןוא גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבאה ןשטייד יד ןעוו .רעלדיפ

 טרעגלַאװעגמורַא טרָאד ךיז יורפ ןייז טימ .ג טָאה ,ָאטעג יד טרָעד

 ןשטייד יד ךרוד ןענייז ייז .עטזָאלרָאװרַאפ ןוא עטרעגנוהעגסיוא

 טכַארבעגמוא ןענייז ייז ואוו ,ץעשזלעב ןייק ןרָאװעג טקישעגקעזַא
 ,ןרָאװעג

 :רעקיזומ עטמירַאב עלַא ,ןיז ענעטָארעג יירד טַאהעג טָאה .ג

 תעב ,ןבָאה ןטעיוװָאס יד תעב זיא ,רעטײלגַאב-טכינַאיּפ ַא ,ַאבוק

 "עג טריטסערַא ,גרעבמעל ןעמונרַאפ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -ַאיּפ רעטמירַאב ַא ,לָארַאק .הסיפת ןיא ןעמוקעגמיא זיא ןוא ןרָאװ

 -וב ןיא לָאטיּפש-הסיפת ַא ןיא ןברָאטסעג) טנעגיריד ןוא טסינ

 רעכלעוו ,:ָאוטריװ:לדיפ רנטמירַאב ַא ,וַאלסינָארב ןוא (ַארָאכ

 ,טלעוו רעד רעביא טפָא טרילָארטסַאג ןוא עקירעמַא ןיא טבעל
 ,479 .ז ,1931 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרע ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- וװָאקרוט סַצנָאי
 ,251"235 .זז

 ףלָאװ ,לעזמַא
 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1824 רעבמעטּפעס 18 .בעג}

 ,ןלוּפ ,שזדָאל ןיא 1894 .טּפעס 18 .בעג

 ,בר ַא -- עדייז רעד .טחוש ַא -- רעטָאפ

 .לושסקלָאפ ַא טקיד:עעג

 -ערעטניארַאפ רעייז ךיז לגניי סלַא ךָאנ

 "ישי סלַא ,טכו:ַאב הבנגב טפָא ןוא ,טריס

 -ַאעט עשטייד ןוא עשידיי סָאד ,רוחב-הב

 ןק.לײטַאב ןביוהעגנָא ךיז 1913 ןיא .רעט

 ןיא .ןטנוװֶָא עשילַאקיזומ-שירַארעטיל ןיא

 ןיא ןטָארטעגפיוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,5

 שריה' סלַא עּפורט סגייווצרעבליז ןמלז

 רעד טימ ןרָאפמורַא ןכָאנ .!גנויספרָאד' סנירבָאק ןַאעל ןיא 'רעב
 ןיירַא רע טערט ,ץנ'ווָארּפ רעשילױוּפ רעד רעביא עּפורט רעקיזָאד
 ואוו ,'רעטַאעט ַאילַאט , רעשזדָאל ןיא עּפורט סנַאמטקַאװ .ד .מ ןיא

 רעביא סעּפורט-םירבח טימ ךָאנרעד ,םישדח עקינייא טליּפש רע

 סעּפורט:םירבח טימ 1918 טניז ןוא ,ץניוװָארּפ רעשיליױּפ רעד

 עקינייא טליּפשעג -- 1920 .ץניװָארּפ רעשיצילַאג רעד רעביא

 2 ךָאנרעד .לעבע עיצקעריד רעד רעטנוא לשיטעשּפ ןיא םישרח

 -ןטסיטרַא ןקיטרָאד ןכרוד טריזינַאגרָא) עּפורט-םירבח ַא טימ רָאי

 טימ טרעדנַאװעגמורַא רעדיו רעטעּפש .גרעבמעל ןיא (ןיירַאפ

 .ץניװָארּפ רעד רעביא סעּפורט-םירבח ענעדיישרַאּפ

 ןוא ,גרעבמעל ןיא טל ּפשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןיא ןלַאפוצנײרַא טינ ידכ ןּפָאלטנַא טרָאד ןופ זיא עּפורט יד ןעוו

 ןיא ,טּפעלשעגמורַא ךיז ,קעװַא ריא טימ רע זיא ,טנעה עשיצַאנ יד

 "עג ןוא דנַאברַאפנטעיוָאס רעביא ,ןעגנוגנירַאב עטסרעװש יד

 .הפגמ-סופיט רעקיטרָאד רעד תעב ,ַארַאכוב ןיא ןברָאטש

 (ַאלָאל) האל רעטכָאט ןייז סופיט ףיוא ןברָאטשעג ך וא זיא טרָאד

 -רעדנואוו , ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רָאי 19-20 ןופ רעטלע ןיא ,לע:מַא

 וליפַא ןוא ,המחלמ רעד רַאפ רעטַאעט שידיי טליּפשעג טָאה ,"דניק

 תעב ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעגרעבמעל ןיא ןיא ,טרילָארטסַאג

 ןיא לָאר-לטיט יד טליּפשעג יז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ."עלעסָאי סנָאנעניד בקעי ןופ גנוריזיטַאמַארד רעד
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 -יצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה ,(רעדיינש ַאינעג) עדלָאג ,יורפ ס'.א
 .לארשי תנידמ ןיא ךיז טניפעג ןוא ,רעדרעמ
 ,ןאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש
 .70 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 ַאנימ ,ןיטשרוב

 |ןרעּפלַאה |

 ןטיצַצנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 ינוי .בעג}

 ןבענ ,ווָארַאּפָאט ןיא 1888 ינוי ןריובעג

 רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא .עיצילַאג ,דָארב

 עינעמור ןייק ןגָארטעגרעבירַא ךיז יז טָאה

 1ס ןופ רעטלע ןיא ןוא ,רעטסעווש ַא וצ

 עלהשמ רעליּפשיוש ןטימ טגעקַאב ךיז

 םיא טימ רעטעּפש רָאי 2 ןיא ןיטשרוב

 .טַאהעג הנותח
 -נַא רעלסעק ףע:ָאשזד טָאה 1912 ןיא

 ןיטשרוב עלהשמ ןָאדנָאל ןייק טרישזַאג

 -נעמולב .נ וצ ןליּפש ןײגרעבירַא ןייז ךָאנ
 ,טעטש ענעדיישרַאפ רעביא ןרָאפעגמורַא ןענייז ייז ןכלעוו טימ ,לַאט

 "צוה-עזייר יד ןקעד וצ ידכ, זַא ,טגיילעגרָאפ רעטצעל רעד טָאה

 "מַא ןיא ןירַא יז זיא ױזַא ןוא ,ןליּפש ןבייה.ָא ךיוא יז לָאז "תיא
 ."ןלָאר-רעטומ , ןופ ַאלוּפ

 "נעמולב טימ ךָאנרעד ,שטיװָאקשָאמ סירָאנ טימ טליּפש .ב

 טָאה 1925 ןיא ןוא סעּפורט סנַאמ ריא ןיא רעטעּפש .עּפורט סלַאט

 ענייז תעב ץרַאװש סירָאמ טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג יז

 טָאה יז ואוו ןוא ,ןיוש ןביילברַאפ ייז ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ןליּפשטסַאג

 יד רעדיוו המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךַצרבסיױא ןרַאפ ץרוק
 ןייק ךיז ינרעקעגקירוצ .ץרַאװש סירָאמ טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג

 .ןטנַאפוקָא עשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טרָאד יז זיא ,זירַאּפ

 ןיא קידנעייג ,לָאמנייא .ב זיא ,רעביא טיג רעטכָאט ריא יװ

 ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ,רעדניק ייווצ עריא ןיא הנכש ַא טימ סַאג

 ,טפעשעג-רעדעל ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ,זיוצ:ַארפ ַא ןופ הר סמ ַא

 ןטרסמרַאפ ןדעי רַאפ טלָאצַאב ןשטייד יד ןופ ןגירק טגעלפ רעכלעוו
 ,ךיי

 -סינימ ןשיזיוצנַארפ ןופ עיצַאמרָאפניא עקידרעטעּפש ַא טול

 זיא יז זַא ,ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג זיא עטריטרָאּפעד רַאפ םוירעט

 ןוא ,יסנַארד ןייק רעירפ ,ןרָאװעג טריטרָאּפעד 1942 טסוגיוא ןיא

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא יז ואוו ,םישטנעיװשָא ןייק טרָאד ןופ
 ןיטשרוב עלעקייח רעטכָאט ריא ןופ .ע .ש

 לוולעוו ,רידַאלװ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1894 .בעג)

 ץרַאװש ןַאילוי טיול .עיבַארַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1894 .בעג

 ןיא ןלָאר-רעטָאפ טליּפשעג ,רוטלוק ןָא ,רָאיטקַא-סקלָאפ ַא --

 1942 רעדָא 1941 ןעמוקעגמוא .רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ
 .עיצַאוקַאװע רעד ןיא

 -ַאעט עשידיי יד טקידנערַאפ טָאה עכלעוו ,הנח רעטכָאט ןייז

 -עט-ןפוּפ הכולמ רעוװענשעק ןיא טליּפש ,עװקסָאמ ןיא לוש-רעט
 .רעסישזער זיא ןַאמ ריא ואוו ,רעטַא
 .ׂשֲא עלהיח ןוא ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
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 קי ס ק ע ?

 ןמלק ,ןַאמטונ

 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1901 .בעג)

 לע .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1901 ןריובעג

 ַא טקידנעעג .רעלדנעהניילק -- ןרעט

 רעטַאעט םוצ עביל סיוא .לושיסקלָאפ

 סרענטוק המלש ןיא רעלפוס ַא ןרָאװעג
 ןיא טליּפשעג 1919 ןיא .עּפורט-רעדנַאװ

 ןיא ךָאנרעד ,רענטוק ןופ ר'א קסירב

 -ַאקס' רעשזדָאל ןיא עּפורט-םירבח רעד

 טקילײטַאב ךיז 1925 ןיא .רעטַאעט- ַאל

 קירוצ ךָאנרעד ,'טקיוו' ןיא רָאיטקַא סלַא

 ענעדיישרַאפ יד ןיא רעלפוס ַא ןרָאװעג
 .ןליוּפ ןיא סעּפורט

 -טנַא ןגָאלשרעד .ג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -הכולמ ןשידיי ןיא טעברַאעג טרָאד ןוא ,קָאטסילַאיב זיב ,קידנפיול

 -סױרַא רעטַאעט סָאד זיא ,רעביא טיג קַאז לטפעש יוװ ןוא ,רעטַאעט

 -ַאב טרָאד ןוא רּפעינד םייב וועליהָאמ ןייק ןרילָארטסַאג ןרָאפעג

 ןופ רעדילגטימ לייט ַא .ףירגנָא-רעלטיה םעד 1941 ינוי 22 .ד טנגעג

 טרָאד .ייז טימ .ג ןוא ,עיזַאלטימ ןייק קעװַא ןענייז עּפורט רעד
 טעברַאעגטימ טָאה .ג ואוו ,סעדַאגירב ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז

 עקירביא סָאז ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיי עשידַארָאּפס תעב

 -ָאק יד טריזינַאגרָא טָאה ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ ןעוו .טרעגנוהעגוצ

 זיא ןוא ןסָאלשעגנָא קיליוויירפ ךיז .ג טָאה ,עיזיוויד-ָאקשושטש

 זיא רע ואוו ,סיִצַאנ יד ןגעק טנָארּפ ןפיוא ןרָאװעג טקישעגקעװַא

 ,ןעמוקעגמוא

 .קַאז לטפעש ןוא ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 .496 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 תלָאװ ,ןיקשַאמרוד
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1908 .בעג}

 -זי רערעל , ןטיול} 1908 ןיא ןריובעג

 -שילוּפ ,ענליוו ןיא {ן1914 -- ?ךוב-רוכ

 ,ןזח רענליוו ןטנַאקַאב ןופ ןוז סלַא ,עטיל

 ,ןלוש ןיא גנַאזעג ןופ רערעל ןוא טנעגיריד

 ,ןיקשַאמרוד אביקע

 -הכולמ רענליוו יד טקידנעעג טָאה .ד

 ןרָאװעג ךיג זיא ןוא עירָאטַאװרעסנָאק עש

 ןטנעגיריד עטסנכייצעגסיוא יד ןופ רענייא

 -רעמ ךיז רע טָאה טשרעוצ .ענליוו ןיא

 ואוו ,רָאטַאינַאּפמָאקַא סלַא ןבעגעגּפָא סנטס

 ןיא טריפעגנָא רע טָאה םעדכָאנ ,טפַאהרעטסומ ןעוועג זיא ר

 ןשינָאפמיס ןטימ רעטעּפש ןוא ןרָאכ עסיורג עקינייא טימ ענליוו

 .עטיל ןיא ןטסעב ןרַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעטסעקרָא

 | :טגָאזעג טרעוו "ךוב-רוכזי רערעל ,, ןיא

 ןופ רערעל ,רעטקידנעעג עירָאטַאוורעסנָאק ַאנ ןוז סאביקע;,

 ןריובעג ,(1941 ןיא רַאנַאּפ ףיוא ןעמוקעגמוא .ענליוו ןיא קיזומ

 -עגסױרַא רע טָאה לגניי רעניילק סלַא ןיוש .1914 ענליוו ןיא

 וצ םיא טָאה רעטָאפ רעד .ןטייקיעפ עשילַאקיװמ עסױרג ןזיוו

 רעניילק רעד טָאה רָאי 7 וצ .ריווַאלק ןענרעל ןבױהעגנָא רָאי 4

 וצ ןלַאז עטקַאּפעג רַאפ ןטרעצנָאק ןבעגעג ןױש לגנייירעדנואוו

 ןיא .ענליוו ןיא עיזַאנמיג עשיערבעה יד ףלואוו טקידנע רָאי 6
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 רע טַאע ט ןשידיירו ןופ ןָא

 -רָאװ ןיק טרָאפ ןוא עירָאטַאורעסנָאק רענליו רע טקידנע 7

 רעד .ןועיַאידרעב רָאסעּפָארּפ ןטמירַאב םייב ןרידוטש וצ עש

 עטסעב ענייז ןופ םענייא רַאפ טנעקרענָא םיא טָאה רָאסעּפָארּפ

 טזָאלרַאפ גירק ןופ ךָארבעױא בילוצ .רעל 3 עטסקיעפ ןוא

 טרעוו רע .ענליוו ןייק קירוצ טמוק רע ןוא עשראוו ףלואוו

 ןיז טריפ ןוא עינַאמרַאהליפ רענליו ןופ טנעגיריד ןכיגניא

 -יורג ַא רָאפ םיא ןגָאז רעקיטירק .גלָאפרעד סיווג טימ טעברַא

 ן'א יַאדיאַאי ערעּפָא יד ףיוא רע טריפ 1940 ןיא .טפנוקוצ עס

 סעיזַאנמיג ןוא ןלוש עשידיי עכעלטע ןיא טנרעל רע .שידיי

 יד יב טבילַאב ךעלנייועגסיוא זיא רע .קיזמ ןופ עירָאעט

 ."רעליש

 זַא ,קורק .ה טנכייצרַאפ "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא

 רעבמעטּפעס 19 ,גנויירפַאב רעד רַאפ גָאט ןייא ןעמוקעגמוא זיא .ר

 זַא ןוא ,(הנשה שאר) 1

 -ידיי ַא וא רעשיערבעה ַא ,ןרָאכ יירוצ ךיז ןפַאש ָאטעג ןיא

 -רוד (ףלָאװ רעקיװמ רעד ןָא טריפ ןשיערבעה ןטימ .רעש

 ןטריטנָאמער-יינ ןיא זיא (1942 לירפַא ןט-26 םעד) ... .ןיקשַאמ

 יד ןעמוקעגרָאפ לַאז טָאטש םעניילק גיא ןקילָאמַא ןופ לָאז

 רעטַאעט-ָאטעג סנופ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ןופ ערעימערּפ

 םנופ טרָאװ סגנונפערעד ןכָאני .גנולייטּפָא-רוטלוק רעד ייב

 -מיס-ןיילק םעד ןופ טרעצנָאק ַא טמוק ,ןַאמכוג .שזניא ,רעטייל

 ַא ,ץקשַאמרוד ןפ גנוטײל רעד רעטנוא רעטסעקרָא ןשינָאפ

 -ערטסױרַא עלַארטַאעט-שיטַאמַארד ייר ַא ןוא טרעצנָאק-ריווַאלק

 ,רעשיטָאַאכ ַא ביילקוצ רעד .ענייר ַא זיא גנוריפסיוא יד .ןעגנוט

 (1942 טסוגױא ןט-פ םעדנ ... .רעזָאלנַאלפ ַא לַאפ ןטסעב ןיא

 -ָאטעג ןופ לַאז ןיא טרעצנָאק ןשינָאפמיס ןט-5 םעד ןעוועגייב

 רעדנואוו טזייוַאב ַאטעג יד .עבלעז סָאד לָאמַא רעדיוו .רעטַאעט

 רעטנוא טרעצנָאק רעטצעל רעד .טייקיטעט ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 ןפיוא ךיוא זַא ,זייווַאב ַא זיא ןיקשַאמרוד .ו ןופ גנוטייל רעד

 -וָאק רעד .ּפָא טשינ ָאטעג יז טייטש טסנוק-קיזומ ןופ טיבעג

 ןטייקכעלגעמ-ָאטעג יד ןוא ןעגנוגנידַאב-ָאטעג יד ייב זיא טרעצ

 גנובייהרעד העש ןבלַאהרעדנַא .הגרדמ רעכיוה ַא ןופ וטפיוא ןַא

 ןט-30 םעד ,טנייה ... .וטפיוא רעסיורג ַא זיא גנוסעגרַאפ ןוא

 -רַא ןשינַאפמיס ןופ ןגָאט) רָאי ןט'מ תוכייש ןיא ,(1943) יימ

 -ןָאק רעטנָאמרעד רעד רעביא ךיז טרזח ,ָאטעג ןיא רעטסעק

 -ונָאק-סיפענעב 6 יו ,(רעירפ טנווַא ןַא טימ ןעמוקעגרָאפ) טרעצ

 ןט12) ... .יקשַאמרוד .װ רעה טנעגיריד םעד תבוטל טרעצ

 -ָאטעג ןיא ועמוקעגרָאפ זיא קירוצ געט יױוצ טימ (19435 ינוי

 -ַארד רעשיערבעה רעד ןופ ערעימערפ עכעלרעייפ יד רעטַאעט

 דוד ןרָאװעג טלעטשעג זיא סע .ָאטעג ןיא עידוטס רעשיטַאמ

 ,גריפפיוא יד .דיי רעקיבייא רעד -- ייחצנה ידוהיהי סיקסניּפ

 בור סָאד ,ןטנַאידוטס יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ,טגָאזועג יװ

 -רַא רעשידיי רעד ןעמונעגרעביא טָאה ישזער יד .ןטסיצילָאּפ

 יד .. .ןיקשַאמרוד .װ -- גתטייל-קיזחמ ,יקסלַאגערעב טסיט

 -ןייא ןטוג ַא טכַאמ ,ןעגנוגנידַאב-ָאטעג ףיוא יוװ ,גנולעטערָאפ

 ."טקַא ןט-1 ןופ סענעצס-ןסַאמ יד ,רקיע רעד ,קורד

 -- יקסניגרעשטַאק .ש ןָא טזייו סע יו -- ָאטעג רענליוו ןיא

 טריזיִנַאגרָא ,טייקיטעט עשירעלטסניק ןייז טצעזעגטרָאפ .ד טָאה

 יו רערעסעב ַא ךָאנ ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ טריפעגנָא ןוא

 רָאכ ןשיערבעה ןטימ :רעטסעקרָא-עדַארטסע ןטימ ;רעשיטָאטש רעד

 -ומ ערעסערג ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .ןרָאכ-רעדניק טימ ןוא

 ,יחצנה ידוהיה' ןופ גנוריפפיוא רעד וצ קיזומ ןוא קרעוװ עשילַאקיז
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 דנָאב םישודל?
 יהואש

 רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןטימ טריפעגנָא ךיוא שיטקַאפ טָאה .ד

 -רַאפ ןעוועג טרָאד רע זיא לעיציּפָא שטָאכ ,טייז רעשירַא רעד ףיוא
 וצ םיא ןוואורּפ יד יו םעדכָאנ .רעביירש-ןטָאנ ַא יו רָאנ ןבירש

 עיצַאדיװקיל רעד ייב רע זיא ,ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה ןעװעטַאר

 ןיא .עינָאטסע ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ָאטעג רענליוו רעד ןופ

 ַא ןופ רעגניפ עכעלטע ןרָאלרַאפ רע טָאה ןרעגַאל יד ןופ םענייא

 ןשינָאטסע ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ רע זיא 1944 רעמוז .טנַאה

 .עדעגַאל רעגַאל
 רערעל , ןיא ןבעגעגרעביא טרעוװ ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןיא

 :"ךוב-רוכזי

 ןגני םעד ןפָארטעג רעווש טָאה 1941 רָאי עקיטולב סָאד

 עגנערטש יד טשינ ,ָאטעג ןופ ןרעױמ יד טשינ רעבָא .רעלטסניק

 -וצּפָא דנַאטשמיא ןענייז טנַאּפוקָא ןשטייד םנופ ןעגנונדרָארַאפ

 ןיא טריזינַאגרָא רע .טייקיטעט סניקשַאמרוד ףלואוו ןלעטש

 -ווא .רעטסעקרַא ןשינַאפמיס ןקיסַאלקטשרע ןַא ַאטעג רענליוו

 ןייא טפַאש ןוא ַאטעג ןופ סױרַא ךיז רע טעבנג רַאפעגסנבעל רעט

 עימערּפ-ָאטעג עטשרע יד טמוקַאב רע .ןטָאנ וא ןטנעמורטסניא

 ןָא ךיא טריפ רע .ירַאנָאּפ ףיוא עיגעלעי ןייז רַאפ קיזומ רַאפ

 גנוריפפיוא רעד וצ קיזמ ןָא טביירש ןוא רָאכ ןשיערבעה ןטימ

 -קיזומ ַא ָאטעג ןיא טפַאש רע .ייחצנה ידוהיהי סיקסניּפ .ד ןופ

 טינ ךיז ןבָאה ןעוועטַאר וצ םיא ןוואורּפ יד יװ םעד ךָאנ .לש

 ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד ייב רע זיא ,ןבעגעגנייא

 ."עגָאלק ,עינָאטסע ןייק ןרָאװעג טקישעגקעוװַא
 -ַארטנעצנָאק ןשינָאטסע ןיא וליפַא זַא ,ןָא ןביג רעטסעווש ענייז

 -עט רעשילַאקיזומ ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו רע זיא רעגַאל-עיצ
 -עג טנערברַאפ רע זיא גנוײרפַאב רעד רַאפ העש ַא שממ ןוא טייק
 ,סיצַאנ יד ךרוד עגָאלק ןיא ןרָאװ

 רענליוו רעד ןופ רעליש ,ינַאפ ןוא ינעה רעטסעווש ייווצ ענייז
 "וינ ןיא ןבעל ןוא ןעװעטַאר וצ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,עירָאטַאװרעסנָאק
 ןרַאפ סעצָארפ רעגרעבנערינ םייב ןטָארטעגפױא ןענייז יז .קרָאי
 .םיחצור"יצַאנ יד ןגעק טּפשמ ןיא לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 רענליוו) ,"ןקנעדעג וצ רעדיל , דרָאקער ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז
 ןיקשַאמרוד ינעה ןופ ןעגנוזעג (רעדיל עשיערבעה ןוא רעדילדָאטעג
 ,ינַאפ רעטסעווש ריא ןופ ָאנַאיּפ רעד ףיוא טיײלגַאב ןוא
 .ןיקשאמרוד ינַאּפ ןוא ינעה ןופ .ע .ש ןוא ָאגָאר דוד ןופ .ע .ש
 .22324 .יז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,125:126 .וז ,1954 ,קרָאי וינ ,"ךוב-רוכזי רערעל ,

 ,244 ,235 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,/ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט -- קורק .ה
9, 560, 570, 

 השמ ,ערייוו
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 5 .בעג|

 ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1895 ןריובעג

 :טרימרָאפניא ןָאסנערעּפ .מ

 ןזירק-רעטַאעט רעוועשרַאו יד ןיאי
 -ענָאיסעּפָארּפי רעד ןפורעג םיא ןעמ טָאה

 -עגּפָא ךיז ןבעל ץנַאג ַא .ירָאטַאמַא רעל

 ןיא ןריסיששזער ןוא ןריזינַאגרָא םייב ןבעג

 ,יד ןיא ךעלכַאזטּפיױה ,ןזיירק עשיטַאמַארד

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 ױזַא ,ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ העפשה

 -ער ןוא טריפעגנָא גנַאל ןרָאי רע טָאה

 רעד ןיא ןפורג-רעטעברַא טימ טריסישז

 -צילעמרַאק) {:שרַאו ןיא יםייה-רעטעברַאי רעשיטסינויצ-ילעופ
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 -ַארד ַא טימ טריפעגנָא טייצ עסיוועג ַא רע טָאה ךיוא ,(23 עק
 בולק-טרָאּפס :שיטסינויצ-ילעופ ןקניל םייב זיירק ןשיטַאמ
 טָא ןיא טליפשעגטימ טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא טָאה רע .ףרעטשי
 ער ַא יװ ןעועג לכ-םדוק רע זיא טסואוַאב רעבָא ,ןזיירק יד
 ,רעסיזשז

 עגנַאל זיא עקצילעמרַאק ףיוא יסײה-ווָאכָארָאבי רעד ןיא
 .מ .ןטנווָא תבסע יד ןיא רעטַאעט שידיי ןרָאװעג טליּפשעג ןרָאי
 "ער ןשידיי ןרעסעב ןופ ןסעיפ טריפעגפיוא טרָאד טָאה עדייו
 רעד ,גנויספרָאד ףענָאמרעד וצ טרעוו זיא לייט ַא .רַאוטרעּפ
 רעד לקנעי ,רעדלעפ ענירג ,רעטכעט סדימש סםעד ,רעמוטש
 ןופ ףעזַא ,לוייט ןוא שטנעמ ,טָאג ,הטיחש יד ,200,000 ,דימש
 טכַאש-ןליוק ןיא ,רעביוט רעד ,לרעפ לרינש ַא ,יקסוועיַאלָאקינ .ב
 .ןייטשנעזָאר .ח ןופ

 םעד ןריזינַאגרָא םייב ןײטקַא רעייז ןעוועג רע זיא 1925 ןיא
 סנמעוו ,ןליופ ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ
 ,ןַאמרעה דוד ,טרעכייוו .מ ןעוועג ךיוא ןענייז סע ןרָאטַאזינַאגרָא
 ."ןָאסנערעּפ .מ ןוא קָאטשקילג .ה

 :טביירש טרעכייוו .מ .רד
 -רַאוװ ןיא טָאהעג טָאה יעניב עשידייי עשיטסינויצ-ילעוּפ ידי

 ןוא ענעסקַאוורעד רַאּפ סענייא ,ןזיירק (עשיטַאמַארד) ייוצ עש
 השמ טָאה עדייב טימ טריפעגנָא .ןכעלטנגוי ַא ןטיױוצ םעד
 ןוא שפנו בלב טעברַא ןייז ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא רע .עדייוו
 ײנַאגרָא וצ ידכ ץניוָארּפ רעד ףיוא ןרָאפוצ םעד ץוחַא טגעלפ
 .ײןעגנולעטשרָאּפ ןריסישזער רעדָא ןזיירק ןריז
 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :ױזַא ם'א טריזיר

 ןענייז יז סגה סָאװ ,ןשטנעמ ןליוּפ ןיא ןעוועג ןענייז סעי
 יז ןבָאה ,ןשטנעמ-רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעועג טשינ
 ןרידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןקרַאטש וצ ןפלָאהעגטימ רעקינײװ טשינ
 םינשקע עקיזָאד יד ןופ רענייא .רעטַאעט עשידיי ערעסעב סָאד
 יב רעוט רענעעזעגנָא ןַא ,ןַאמרעגניי רעוועשרַאוו ַא ןעוועג זיא
 -ןויצ ילעופ רעד ןופ דילגטימ ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד
 -נירגעג ןרָאי רעקיצנַאוװצ יד ןיא טָאה רע .עדייו השמ ,ײטרַאּפ
 טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,זיירק ןשיטַאמַארד ַא עשרַָאוװו ןיא טעד
 יד טָאה עדייו .רַאוטרעּפער ןטסנרע ןוא ןטנַאסערעטניא ןַא
 -עלעטשרָאּפ יד טנדרָאעגנייא ןײלַא ,טריסישזער ןייֵלַא ןסעיּפ

 ןעגניד וצ ץניווָארּפ רעד ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןיילַא זיא ןוא ןעג

 .ןעגנולעטשרָאפ יד ןענעדרָאוצנייא טרָאד ךיוא ןוא ןלַאז-רעטַאעט

 ,עשרַאװ ןיא זױלב ןליפש ןטימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה רע
 ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא טכַארבעגּפָארַא זיירק ןייז ךיוא טרעיינ
 זיא זיירק-ימַארד סעדייוו ןופ רַאוטרעּפער רעד .עשרַאו םורַא

 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג בורל ןענייז סָאװ ,ןטעיפ ןופ ןענַאטשַאב

 .עזערַאוו ןיא סרעטַאעט ערעטסנרע יד
 -ָאפ ַא ןעוועג טעברַא-רעטַאעט עקיזָאד יד זיא קפס זוש ילב

 -עג ןבָאה סעפורט-רעדנַאו עלענָאיסעּפָארּפ םגה ןוא ,עוויטיז
 -עג ןוא ייז יב טיורב סָאד וצ ןעמענ 'סעדייױוי יד זַא ,ןטלַאה

 ןעמ זומ ,שינעקישנָא ןַא ףיוא יו ןזיירק-ימַארד יד ףיא טקוק

 טלעטשעג ךיז ןבָאה (סענ סָאװ ,ןבַאגפיױא יד זַא ,ןבעגוצ רעבָא

 ןזירק עשיטַאמַארד ןוא סעידוטס-רעטַאעט עטגייווצרַאפ-ליפ יד

 "ייב ךס ַא ןבָאה ייז .עקיגָאװ רָאגיזיב ןעוועג ןענייז ,ןליוּפ ןיא

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב םנופ גנולקיווטנַא רעד וצ ןגָארטעג

 עשיטַאמַארד רעקילדנעצ ןעוועג ןענייז ןיילַא עשרַאװ ןיא ליפ
 יי
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 השמ רעסיוא ,ןעמונרַאפ ןבָאה ןָא-ביוא םעד עכלעוו ןופ ,ןזיירק

 ױסרוק טנווֶא רעטעברַאי טפַאשלעזעג רעד ייב זיירק סעדייוו

 רעביא ןזיירק עכלעוַא ייר ַא סיוא ווָאקרוט טנכער ָאד ןואְו

 -ַאעדיא עקידהמהלמרַאפ יד טנייה זדנוא ןלעפ סע... ןןלױּפ

 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,סעדיױו השמ יד יו םינשקע ןוא ןטסיל

 -עּפָארּפ סָאד .רעטַאעט ןשידיי ןרַאּפ הביבס ַא ןוא רעפסָאמטַא

 "צעל רעד רַאפ) עּפָארײא-חרזמ ןיא רעטַאעט עשידיי עלענָאיס

 וצ ןזיירק-ימַארד יד טימ טצונַאב ךיוא ךיז טָאה (המחלמ רעט

 -סַאמ יד ןופ גנוקילײטַאב רעד ןיא ןוא ןעגנוריפפיוא עריא

 תוירחא ןוא טיײקנבעגרעביא ןַא רַאפ סָאו טימ ןוא .סענעצס

 -פױא ערעייז וצ ןגױצַאב סעפורג עטריזינַאגרָא יד ךיז ןבָאה

 !סעבַאג

 רעייז ןרָאוװעג ,טעברַא רעכעלצונ ןייז קנַאד ַא ,זיא עדייוו השמ

 ױזַא ןעגנַאגרעד זיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןליוּפ ןיא רעלוּפָאּפ

 ןזעידיי ןיא דנַאשז ןרעטכייל ןופ רעגנעהנָא יד ןעוו זַא ,טייו

 סָאװ ,רָאיטקַא ןשידיי ַא ןופ ןכַאמ קזוח טלָאוועג ןבָאה רעטַאעמ

 -עגנָא םיא ייז ןבָאה ,רַאוטרעּפער ןטסנרע ןיא ךעלסילשסיוא טליּפש

 םענייא ַאזַא ןעמ טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ..יעדיױוי ןפור

 רעשירַארעטילי רעדָא 'טנעגילעטניאי ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב

 .ירָאיטקַא
 ."טפַאשרַאפ טשינ

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא

 ירַאפ עדייױו השמ טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 דלַאב רעבָא זיא רע .חרזמ וצ טזָאלעג ךיז ןוא עשרַאוװ טזָאל

 -ןייֵלַאי רעד ןיא ויטקַא רעייז ןרָאװעג זיא ןוא ןעמוקעגקירוצ

 ןעוועג ךיוא זןיא רע .ךיק-סקלָאפ ַא ןופ רעריפנָא סלַא ,יףליה

 -רַאו ןיא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט קרַאטש

 סָאורַאפ טגערפעג לָאמנייא םיא בָאה ךיא ןעוו .ָאטעג רעועש

 רימ רע טָאה ,ָאטעג ןיא זײרק-ימַארדי ןייק טשינ טריזינַאגרָא רע

 ױזיירקי ערעדנַא ןריזינַאגרָא וצ טייצ ַא זיא טציאי :טרעפטנעעג

 יָאד רעד ןיא ךױא .ףשטייד יד טיט ןפמעק ןלָאז סָאװ ,ןזיירק

 זיא עדייו השמ .ןװיטקַא רעייז ןעוועג רע זיא טעברַא רעקיז

 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןבַאגפיוא עלַא זַא ,םעד ןופ טנַאקַאב ןעוועג

 ןיוש רע טָאה רעדייל .תומלשב טליפרעד רע טָאה ,טױרטרַאפנָא

 ןעגנוטיירגוצ עטצעל ענייז ןופ ןטכורפ יד ןעז וצ טבעלרעד טשינ

 יד ןופ רענייא תעב .ָאטעג רעוװועשרַאו ןיא דנַאטשפיױא םוצ

 -ףואווַאבליצ ןוא רענעדײשַאב ,רעליטש רעד זיא סעיצקַא-ָאטעג

 עשישטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עדייוו השמ רעמ

 ."םיחצור

 .ןַאסנערעּפ .מ ןופ .ע .ש

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,89792 .זז

 218 .ז ,1261 ,ביבא-לת ,עשרַאװ , -- טרעכייװ לַאכימ

 איסומ ,יקסדָארב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1921 ךרעב .בעג)

 1921 ךרעב ןרָאװעג ןריובעג יז זיא ,רעביא טיג ווָאגָאר דוד יו
 -יטעיווָאס רעד תעב טליּפשעג טָאה .ב .עטיל-שילױּפ ,ענליוו ןיא
 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רענליו ןיא ענליוו ןופ עיצַאּפוקָא רעש
 רעטלע ןגנוי ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ןוא
 .רָאי 23 רעדָא 22 ןופ
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 רעניז דובכמוא ןייק רעבָא סע טָאה ןעדייו השמ .,

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא יז זַא ,טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק .ש

 ןופ רעדורב ַא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,רַאנָאּפ ןפיוא 1944 ינוי ןיא

 ,דניקסיוו סקַאמ רעסישזער

 ,וואגאר דוד ןופ .ע .ש

 ,228 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליו ןברוח, --- יקסניגרעשטַאק .ש

 לרַאק ,גרעבנייוו

 ןטסברעה םייהָו

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1893 רַאורבעפ 15 .בעג)

 "רַאו ןיא 1893 רַאורבעפ 15 ןריובעג

 .רעקעברעקוצ ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ ,עש

 םוצ עביל ןופ .,לוש-סקלָאפ ַא טקידנעעג

 .,ןרָאיטקַא ייב חילש ַא ןרָאװעג ,רעטַאעט

 ןופ רעטלע ןיא ןיא ,טסיטַאטס ַא רעטעּפש

 -- 1910 .טסירָאכ ַא ןרָאװעג רָאי 7

 עשידיי עגנוי עּפורג ַא טימ ןרָאפעגסױרַא

 לטעטש ןיא טריטויבעד ןוא ןרָאיטקַא

 -עג -- 1912 .'ךַאנצָאה' סלַא עוװַאדָאלוװ

 עּפורט רעד ןיא טייצ עצרוק ַא טליּפש

 ם א טימ ןרָאפעגטימ ןוא דָארלעסקַא םהרבַא ןקידנרילָארטסַאג ןופ

 ,עינעמור ןיא יזנכשַא ייב טליּפשעג רָאנרעד .ץיֹווָאנרעשט ןייק

 טליּפשעג 1915-16 .ץיווָאנרעשט ןיא דָארלעסקַא ייב רעדיוו ן'א

 .עיכעשט רעביא ךָאנרעד ,ןרַאגנוא רעביא עּפורט-םירבח ַא טימ

 ,בָאקַאי ייב עקָארק ןיא -- 1918 .לעבע ייב עיצילַאג ןיא --- 7

 ,שטיויָאקשרעה .ש ןופ ד'א הביבס ןוא ןילבול ןיא -- 2
 ענעדיישרַאפ ןיא טלָאמעד טניז ןוא רעלדנַאס םייח ייב --- 3

 ,סעּפורט-םירבה

 יד ןיא טסעּפַאדוב ןיא טקילײטַאב ,1916 ןיא ,ךיוא ךיז טָאה .וו

 ."טידוי ןָאמיס , ןוא "אמעל ןָאיל , ןעמליפ

 ואוו ןלױּפ ןיא ןענופעג ךיז המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע

 ,ןאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש
 ,683784 .וז .דנַאב רעטשרע ,1921 ,קרָאי וינ ,"רעטצעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 האל ,ףַארג-ביורטנייוו
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 רעבמעטּפעס 10 .בעג}

 ןיא 1888 רעבמעטּפעס 10 ןריובעג

 טעכרַאעג -- רעטָאפ .עינעמור ,ןַאשָאטָאב

 ךיז טגָארט 1889 ןיא .רעטַאעט ןשידיי םייב

 .וו ואוו ,טסערַאקוב ןייק עילימַאפ יד רעביא

 ןוא ,לוש רעשילעגנַאװע רעד | א טנרעל
 .םייח רעד ןיא -- שידיי

 ןעניווװו ןרעטלע עריא סָאװ ,םעד בילוצ

 ,רעטַאעט-"עצינגישז , ןשידיי ןופ ןינב ןיא

 ןוא ,ןרָאיטקַא טימ ןגיוצעגפיוא .וו טרעוו

 -עגנײרַא יז טרעוו רָאי 14 ןופ רעמײלע ןיא

 רעב א סױרַא ךיז טזָאל עכלעוו ,עפורט רעד ןופ רָאכ ןיא ןעמונ

 גרעבנעדלָאגיַאקסעלַאגעס ייב לָאר עטשרע ס':װ .ץניוװָארּפ רעד

 ןכָאנ ."טלעוו עשידיי יד , עטערעּפָא רעד ןיא "לדיסח ַא, ןעוועג זיא

 -נליוו-טינ ,.וװ טרעוו ,גַאטנעטוג ַאטרעב ענָאדַאמירּפ רעד ןופ רָאפּפָא

 ,ץניזוָארּפ רעד רעביא ןלָאר עכלעזַא טליּפש ןוא ,ענָאדַאמירּפ ַא ,קיד
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 -ילַאג ,זירַאּפ ,ץיווָאנרעשט .,ןיוו ןיא טליּפשעג .וו טָאה 1908 טניז
 ,דנַאלשטייד ןוא ןרַאגנוא ,עיצ

 -ָאר-טּפיױה ןוא רעדילגטימ עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא .וו
 םעדכָאנ ןוא ,ןיוו ןיא "עניבסקלָאפ עשידיי עיירפ , רעד ןיא ןטסיל

 עקיטרָא יד ןיא רעבירַא קידוצ .וו זיא ,ןלַאפעצ ךיז זיא עּפורט יד יו
 .סרעטַאעט-ןטערעּפָא עשידיי

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .וװ זיא ןַאמלעמ ריאמ טיול
 ,ןיוו ןיא ,ךעלנײשרַאװ
 .ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,086 .ז ,רנאב רעטשרע ,1931 קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 הוח ,עדייז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1899 .בעֶגֶו

 ,ןלױּפ ,ַאלַאיב:ַאװַאר ןיא 1889 ןריובעג

 ןופ דניק סלַא .רחוס-דלַאװ ַא --- רעטָאפ

 .שזדָאל ןייק ןרעטלע יד טימ רעבירַא רָאי 3

 ןופ לוש-טַאוװירּפ רעד ןיא טנרעלעג ָאד

 .ןירעדיינש ַא ןרָאװעג ירפ .ןָאק
 -עגנָא ערעירַאק עשירעלטסניק ריא

 -רַאפ-גנַאזעג ןיא דילגטימ-רָאכ סלַא ןביוה

 ןיא ןטָארטעגנײרַא ךָאנרעד ,"?עפרַאה ,ןיי
 ,"טסנוק עשיטַאמַארד , ןיירַאפ ןשיטַאמַארד

 סנידרָאג ןיא "וינעסעּפ , טליּפש יז ואו = }
 טייצ עסיוועג ַא ףיוא ןסייררעביא ןכָאנ ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג
 עשיטַאמַארד ענעדיישרַאפ טימ רעדיוװ ךיז יז טדניברַאפ ,ןליּפש ריא
 -עטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ַא יו ,1918 ןיא ןיירַא טערט יז זיב ,ןזיירק
 .ןָאזעס ַא טליּפש יז ואוו .ןַאמסקַאװ .ד .מ ןופ עּפורט רעד ןיא ,עסיר

 םעד טליּפש ,רענטוק המלש רעליּפשיש ןטימ הנותח טָאה .ז
 רענליוו, רעד ןיא דָאנרעד ,אזאמ ייב עינעמור ןיא 1926727 ןָאזעס
 (ַא'א רענרעל ,ןַאמרעדייז ,שַאכ ,שידַאק ,רענטוק) "עּפורט ןטערעּפָא
 טליּפש .ז .רָאי בלַאה ַא ןוא 3 עגיר ןיא ןליּפש טביילברַאפ ןוא
 -עשרַאװ ןיא 1933-24 ןָאזעס םעד ןוא ,ענליוו ,שזדָאל ןיא ךָאנרעד
 ,רעטַאעט-'ַאלַאקס' רעוו

 "נוזַאב ,עניב רעד ףיוא ןליּפש ריא ןסייררעביא טּפָא טגעלפ .ז
 םורַא טָאה יז ןעוו ,טייהקנַארק סרענטוק ןופ טייצ רעד ןיא סרעד

 .טכַאװעג טכַאנ ןוא גָאט םיא

 ךיז יז טָאה ,ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד תעב

 סַאנָאי ןָא טיג סע יו -- טרָאד .עשרַאװ ןיא ןענופעג ןַאמ ריא טימ

 ןזָאלרַאפ טנָאקעג טינ ןוא ןרָאװעג טריזילַארַאּפ יז זיא --- ווָאקרוט

 סָאמ רעסיוועג א ןיא ןעגנואווצעג ךיוא טָאה סָאד ןוא ,בוטש יד
 ןענָאק טינ ,ןײגוצסױרַא טינ ,םייה רעד ןיא ךיז ןטלַאה וצ ןוענטוק
 ,ףליהניײלַא רעלַאיצַאס רעשידיי רעד וצ ןעמוקנָא ןזומ ןוא ןענידרַאפ

 ןעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ בייהנָא םייב

 טנעה יד ןופ ךיז ןסיײרוצסױרַא ןבעגעגנייא ךָאנ ךיז טָאה ןרענטוק

 ,ןזיװַאב טינ ,טיײהקנַארק ריא בילוצ ..ז רעבָא סע טָאה ,תיחשמ ןופ

 יײז ךרוד ןגָארקעג ןוא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא יז

 ,טױט:-רעריטרַאמ ריא

 .} .מ

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,82 .ז ןטנייצא
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 20 ר יה ד1ַאב םישודח
 טא א יי יט טאאקאא טעטש אישו טא

 ירַאה ,ןַאמרעדיײיז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1919 .בעג)

 עשידיי יד -- ןרעטלע .1919 ןריובעג

 "רעדייז דוד ןוא רענרעל הנח רעליּפשיוש

 ,ןילרעב ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא .ןַאמ

 "ַאנמיג טקידנעעג .החּפשמ ייב ,דנַאלשטייד

 ,ןיצידעמ רעטקָאד סלַא טרידוטש ןוא עיז

 "יא טזומעג םישזערירעלטיה ןבילוצ רעבָא

 טימ ןעמַאװצ ןוא עידוטש ןייז ןסייררעב

 ,עשרַאװ ןיא ,ןלױּפ ןייק קעװַא ןרעטלע יד

 .ָאטעג ןיא ןיירַא ךָאנרעד ןענייז ייז ואוו

 ןגעוו טכַארטעג טשינ לָאמנייק טָאה רע

 ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטרעדנעעג יד רעבָא ,רעטַאעט ןליּפש

 ,טריפרעד וצרעד ךיוא

 :םעד ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 טשינ ַא רַאפ ןזיועגסױרַא ָאטעג ןיא ךיז רע טָאה גנילצולּפ,

 ַא ןעועג זיא ןַאמרעדייז ירַאה .רָאיטקַא ןקיעפ-ךעלטינשכרוד

 ַא טימ ,ןטַאט םנופ רעכעה ּפָאק א טימ) רוחב רעטיובעג-טסעפ

 -עניב עסיורג רָאג ןוא ךַארּפשסיֹא ענייש ַא ,םינפ ?יטכיל ,ןייש

 רעבָא ,טנשריעג טשינ רע טָאה םיטש סנטַאט ןייז .ןטייקיעפ

 ןשירעליּפשיוש טימ ןסקַאװעגרעביא םיא רע טָאה רַאפרעד

 .טנעלַאט

 ןיא טריפעגפיוא טָאה דניקסיוו סקַאמ רעסישזעד רעד ןעװ

 םעד רע טָאה ,יגנוי-ספרָאדי סנירבָאק רעטַאעט- ָאדַארָאדלעי

 יעליוב לקנעיי ןייז .לָאר-טּפיוה יד ןבעגעג ןַאמרעדייז ירַאה ןגנוי

 -רעד טָאה ןעמ .גנוקעלּפטנַא עסיורג ַא ןעוועג ןעמעלַא רַאפ זיא

 רעליּפשיוש ןשיטַאמַארד ןטבַאגַאב רעייז ,ןגנוי ַא ךיז רַאפ ןעז

 ןייז ךיז טָאה רעדייל .ןטרַאוװרעד ךס ַא ןָאק ןעמ ןכלעוו ןופ

 -רע ןייז לָאר רעקיזָאד רעד טימ טקידנעעג ערעירַאק-רעטַאעט

 .(עטצעל ןוא עטש

 -לָאטש ןוא טסיורגעג רעייז םיא טימ ךיז ןבָאה ןרעטלע ענייז

 -רעדייז דוד .וצרעד טכער ַא טַאהעג עקַאט ןבָאה ייז ןיא ,טריצ

 -כרוד טשינ ךיוא ייברעד ןוא רעלציוו רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןַאמ

 ןופ ןוא םיטש רעסיורג ןיימ ןופי :ןגָאז וצ טייהנגעלעג יד טזָאל

 טנעמַארעּפמעט ןשיטערבוס ןסיורג (רענרעל הנח יורפ ןייז סהנח

 .טנעלַאט רעשיטַאמַארד רעסיורג ַא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא

 ." ! םכח ַא יי ,ײג ָאט

 סעסנעבעט ןיא טעברַאעג ןבָאה ,ןרעטלע ענייז טימ ןעמַאזוצ ,ז

 -ַאינָאּפ רעגַאל ןיא טקישעגקעװַא ייז ןעמ טָאה טרָאד ןופ ,'ּפַאש'

 "גוא רעגַאל םעד ןבָאה ןשטייד יד רעדייא ץרוק .ןילבול ןבענ ,ווָאט -

 -לעה ןקיטרָאד םעד בילוצ ןדיי עלַא טכַארבעגמוא ןוא ןדנוצעגרעט

 -ַאגרָא עשידרערעטנוא עשידיי יד טָאה ,דנַאטשפיוא ןשידיי ןשיד

 יז ידכ ןרָאיטקַא עשידיי עכעלטע טרָאד ןופ טריפעגסױרַא עיצַאזינ

 ןילבול ןיא רעבָא .ןרעטלע ענייז ןוא .ז ייז ןשיווצ .ןעװעטַאר וצ

 עלַא ייז טָאה'מ ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ייז ןענייז

 רעבמעווָאנ ןט-3 םעד ןענייז ייז ואוו ,קענַאדיַאמ ןייק טקישעגקעוװַא

 טכַארבעגמוא 'ץלַאװ רעניוו' 'סוָארטש ןופ ןגנַאלק יד רעטנוא ,32

 .ןרָאװעג

 .ןַאמרעדײז אנרע ןופ .ע .ש

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סאנָאי

 , .100-107 .זז

 יי
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 ןוֿפ ןַאקיפסקעל

 ,ןוָאלַאסרַאמ

 {םיובלעדנאמ ןבואר)
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארײטגמוא --- 1896 .װָאנ 25 .בעג}

 -רַאװ ןיא 1896 רעבמעווָאנ 26 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ ,בר ַא -- עדייז .ןלױּפ ,עש

 טנרעלעג .לבוקמ ַא ,דיסח ַא ,רחוס-ץלָאה

 -- הבנגב ןוא ,תובישי ןוא םירדח ןיא

 -ומ רעד ךָאנ טשרע .םידומל ענעלטלעוו

 ןיא .מ ךיז טנעקַאב ,(1921) טײט סרעט

 עפורג ַא טימ זױה:-עפַאק ןקידנוונכש ַא

 .עסעיּפ ַא טרילפוס רע עכלעוו ,'רעבָאהביל'

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג -- 3

 -ץניװָארּפ רעד ןיא רעלפוס ןוא רָאיטקַא

 -16 .רָאי 2 םורַא טרָאפ רע רעכלעוו טימ ,ףייר ןופ ַא'א עּפורט
 -ָאלז .ה --- .ריד) 'סונעוו רעװעשרַאװ ןיא טרישזַאגנַא -- 5
 רָאיטקַא סלַא ןלױּפ רעביא ןרָאפעגמורַא -- 1917-18 ,(יקכוועשט

 טימ --- 1919720 .שטיװָאבוקַאי ַאננַא ןוא ימייה טימ רעלנוס ןוא
 רענליוו ןיא רעייטשרָאפ-סניירַאפ -- 1921722 .עּפורט-םי-בח ַא
 טביילב רע ואוו ,עשרַאװ ןיא ןָאקיּפ ילַאמ טימ -- 1923 ,סעּפורט

 ,סעּפורט עשידיי ענעדײשרַאפ ןיא 1924727 ןרָאי יד ןיא ןטעברַא
 רעדיוו 1929 טניז ןוא ַאקצָאטָאּפ ַאידיל טימ יינרוט ַא ןיא -- 2
 .עשרַאװ ןיא

 ןשידיי ןופ רַאטערקעס-סגנוטלַאוװרַאפ ןעוועג .מ זיא 1
 .ןלוּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 -רַאפ ןופ סעסעיּפ עטליּפשעג ייר ַא קורד םוצ ןבעגעגּפָא טָאה .מ
 -ָאד יד ןופ ייווצ .|ןסיוו רעדָא המכסה רעייז ןַא| םירבחמ ענעדייש
 עידעמָאק ,'רעייפ עקּפיצ' ןסנָאק .ה .ס ןוא ןַאמיירפ .ל| :ןסעיּפ עקיז
 ואוו , ןסלעגיס סםַאיליווװ) ןוא (1925 עשרַאװ) גנַאזעג טימ ןטקַא 4 ןיא
 (1926 עשרַאו) ,ןטקַא 4 ןיא עמַארדָאלעמ ,"? רעדניק עניימ ןענייז
 ןייז רעטנוא ןענישרעד ,םירבחמ יד ןופ ןעמענ יד ןָא ,ןענייז
 .עיצקַאדער

 רעד ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא .מ זיא ןַאמלעמ ריאמ טיול
 .ָאטעג רעװעשרַאוװ

 ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש
 1258 .ז ,דנַאב רעטיײװצ ,1934 ,עשראװ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 רתפא ,רעבורנ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1917 ךרעב .בעג}

 ,רעמערָא ןַא ןיא 1917 ךרעב ןריובעג

 .עיציל

 טיג יוָאקרוט לַאנָאי רעפַאר;ָאיב ריא

 .רַאעגסיוא טָאה רעטָאפ ריז זַא ,רעביא

 ןופרעד ןוא םירעוּפ רַאפ ןעלטיה טעב
 טיורב לקיטש ןקורט ַא טנידרַאפ םיוק
 זיא סע יװ ױזַא ןוא ,החזשמ ןייז רַאפ
 ,טלעג-הריד ןלָאצ וצ ןעווצעג טשינ טושּפ

 ןפרָאװעגסױרַא ףוס לכ ףוס ייז ןעמ טָאה 4
 ןיא טּפַאלקעגפיונוצ טלָאמעד טָאה החּפשמ יד .סַאג רעד ףיוא
 ךעלטערב ןופ :לדייב ַא עינעישעינז טָאטשרָאפ רעגרעבמעל רעד
 -למ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסיױוא ןזיב טניווועג סרָאד ןוא
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 -ַאג'חרזמ ,גרעבמעל ןיא סייה רעמורפ

 ועטַאעט ןשידיי

 -סקלָאפ ַא ןיא ןעגנַאגעג רָאנ ,טעברַאעג טינ טָאה ןײלַא .ג .המח

 טָאה גנודליב רעמ רַאפ רעבָא ,טקידנעעג טָאה יז עכלעוו ,לוש

 א ןעוועג יז זיא רעבָא רַאפרעד .ןעלטימ ןייק טַאהעג טשינ יז

 עטייוצ ריא יוו ױזַא ןוא ,רעכיב ןופ ןירענעייל עכעלטפַאשנדייל

 רעטמירַאב רעד וצ קעװַא יז זיא ,רעטַאעט ןעוועג זיא טפַאשנדייל

 -וא טָאה עכלעוו ,ָאקשַאמעיש ַאדנַאװ ןירעליּפשיוש רעשיליױּפ

 יװ ןעמוקוצנָא טרָאד גרעבמעל ןיא לוש-רעטַאעט ַא טימ טריפעג

 .רצביא ךיז ןוא טרעהרַאפ יז טָאה ןירעליּפשיוש יד .,ןירעליש ַא

 רָאנ ,ןטייקיעפ-עגיב עכעלטינשכרוד יו רעמ טציזַאב יז זַא ,טגייצ

 תוחּפה לכל ןכָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה לוש רעד ןיא ןעמוקוצנָא

 ןַא טכַאמעג ריא רַאפ ןעמ טָאה טרָאפ רעבָא ,גנודליב-לושלטימ

 ןופ טיײרפַאב וליפַא ןוא לוש רעד ןיא ןעמונעגניירַא יז :םַאנסיוא
 - ,דומיל רכש

 ןיא ווָאקרוט סָאנָאי טביירש טייקיטעט רעלַארטַאעט ריא ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז

 -יירד יד ןופ בייהנָא ןיא ,לוש-רעטַאעט יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 -יו רעד וצ ןענַאושעגוצ רעבורג רתסא זיא ,רָאי עטקיס

 רעטנוא יעקסָאמי עידוטס-רעטַאעט רעגרעבמעל רעטעדנירגעג

 -פיוא .. .לקנערפ לאינד ןוא טפול קעינעה ןופ גנוריפנָא רעד

 -עג דלַאב רעבורג רתסא טָאה ,יעקסָאמי רעד ןיא קידנטערט

 רעד ןופ ןוא םלוע םנופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצ

 ךס ַא רעיײז ןוא ךיז רעביא טעברַאעג רדסכ טָאה יז .עסערּפ

 .טנַאה ןיא ךוב ַא טימ ןעזעג דימת יז טָאה ןעמ .טנעיילעג

 -עגסיוא ןיוש טָאה יז זַא ,ץיוו ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא ריא ןגעוו

 ..קעטָאילביב רעגרעבמעל עלַא ופ רעכיב עלַא טנעייל

 עלַא טַאהעג רעבורג רתסא טָאה טנעלַאט ןסיורג ריא וצ

 ןפ ןעוועג זיא יז .ןבָאה ףרַאד ןירעליּפשיוש ַא סָאװ ,תולעמ

 לדייא ,קיטכיל ַא ,רוגיפ עקנַאלש ,ענייש ַא טָאהעג ;סקואוו-לטיז

 עניױע-קיטכערפ טימ לױמ ַא ,ןגיױא עטמולחרַאפ ,עסיורג ,םינפ

 ללש ַא -- ןוא ,רָאה עכעלטיור-דנָאלב ,לזענ ןסיררַאפ ַא ,ןיצ

 -וואוו ַא ןוא םיטש עמענעגנָא -ןטלעז ַא טַאהעג טָאה יז ןח טימ

 ,לדיל ַא ןעגנוזעגּפָא קיצרַאה ךיא טָאה יז .עיצקיד ערַאברעד

 -עג טָאה יז ןעגניז םוצ םיטש עניילק ַא טַאהעג טָאה יז םגה

 ךס ַא טימ ןוא ,קידנגייצרעביא ,ךעלריטַאנ רעטַאעט טליפש

 יד ריא ןבָאה ,ןענידרַאפ ןבױהעגנָא טָאה יז זיב .ץנעגילעטניא

 רעייז ןעועג זיא יז עכלעוו ייב ,יעקסַאמי רעד ןופ םירבח

 ןענָאק ךיז לָאז יז ידכ לעירעטַאמ ןפלָאהעגסױרַא ,טבילַאב

 .ןדיילקַאב קירעהעג יו

 ןיא ,גרעבמעל ןיא רעבורג רתסא טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא

 טרילָארטסַאג דלעפנעמולב ַאנַאיד טימ בָאה ךיא תעב ,1937 רָאי

 -ןדָאזיּפע ןַא ןיא ןטָארטעגפיוא רימ ייב זיא יז ואוו ,גרעבמעל ןיא

 ןיא בָאה ךיא ועוװ .ידנַאטשפיואי סרופיצ .ב .י רײד ןיא לָאר

 -נַאד ןיא ירעטַאעט-דנוב-רוטלוקי סָאד ןעמונעגרעביא 1938 רָאי

 ןיא ןָאזעס ןצנַאג ןפיוא ןיהַא טרישזַאגנַא יז ךיא בָאה ,קיצ

 סעיציוָאּֿפ עטשרע יד ןופ ענייא ןעמונרַאפ רעבורג טָאה גיצנַאד

 "ָאק ,םעמַארד יד ןיא קידנצנעלג ןעוועג זיא יז .רעטַאעט ןיא

 רעקיצרַאה ,רעטוג ַא ןעוועג ךיוא זיא יז .םיוער ןוא סעידעמ

 ןגירק ביל טחמעג יז ןבָאה עלַא .רבח רענעטלעז וא שטנעמ
 ךיז ןוא םענייא ןדעי ןפלעה וצ טיירג ןעוועג קידנעטש זיא יז

 ליטש ץלַא סָאד יז טָאה ןָאטעג ןוא ןסיב ןטצעל ןטימ טלייטעג

 .טערקסיד ןוא

 טימ ןבעלנעמַאזוצ ןוא רעבורג רתסא טימ ,טעברַאנעמַאװצ יד

 יד ןבעגעג רימ טָאה טייצ רערעגנעל ַא ןופ ךששמ ןיא ריא
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 דנַאב םישודדצ

 רעגנוי רעטבַאגַאב-רָאג סלַא רָאנ טשינ ןצַאשוצּפָא יז טייהנגעלעג 1

 ,ןברוח רעד טשינ ןעוו ,טלָאו ןעמ רעכלעוו ןופ ןירעליּפשיוש

 ןקידנליפנייּפ ,ןלופטרעוו סלַא -- טרעיינ ,תחנ ךס ַא ךָאנ טַאהעג

 ,ןןעטנעמ

 רעבורג רתסא זיא גיצנַאד ןיא ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ,ףדײנַאגָאלַאב' רעטַאעט-טסנוק ןיילק ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 בקעי ןוא ןַאמגרעב לאוי ןופ ןרָאװעג טריוינַאגרָא זיא סָאװ

 סלַא טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז יִז טָאה טרָאד .סַאלגנייר

 ."ןירָאטַאטיצער

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ָאטעג ןיא ןבעל ריא ןגעוו ןוא

 רעבורג רתסא ךיז טָאה ,כָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 -עג יז טָאה טרָאד .גרעבמעל טָאטש-םייה ריא ןיא ןענופעג

 ןשיליוּפ ןיא ךיוא יוװ .רעטַאעט ןשהכולמ ןשידיי ןיא טליּפש

 ,יז זיא ,גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייז יד ןעוו .רעטַאעט

 עריא .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טפוטשעגניירַא ןדיי עלַא יװ טקנופ

 טלַא טלָאמעד זיא סָאװ ,רעטסעוװע ערעגנוי יד ןוא ןרעטלע

 יז ,ןרָאלרַאפ בייהנָא םייב ךיילג יז טָאה ,רָאי 12 םױק ןעוועג

 -יליבָאמ ןרָאװעג זיא רעדורב ריא ,ןיילַא ענייא ןבילבעג זיא

 יד טזָאלרַאפ טָאה רע ןוא ײמרַא רעשיטעיווָאס רעד ןיא טריז

 טָאה ָאטעג ןיא .ןיהַא ןירַא ןענייז ןשטייד יד רעדייא טָאטש

 -ניא רעגרעבמַײל ןטנַאקַאב ןטימ טַאהעג הנותח רעבורג רתסא

 רעייז ךעלטפַאטשלעזעג ןעוועג זיא יז .גרעבזניג רײד טסינרעט

 טָאה יז .ןסעגרַאפ טשינ יז טָאה םירבח עריא ךױא .קיטעט

 .טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ טימ ןפלָאהעג יז

 יעיצקַאי רעטמירַאב -קירעױרט רעד תעב ,1943 בייהנֲא

 ןסָאשעגסױא טָאה ןעמ ואוו ,יסעקסַאיּפי רעגרעבמעל יד ףױא

 "עג טכַארבעג ךיא רעבורג רתסא זיא ,ןדיי לָאצ עסיורג ַא

 יד ףױא ןפרָאועגפױרַא ןעיורפ יד טָאה ןעמ רעדייא .ןיהַא ןרָאװ

 ,יסעקסַאיּפי יִד וצ ןריפוצקעווַא ייז ידכ סָאטױא-טסַאל ענעפָא

 םעד טימ .טעקַאנ ןצנַאגניא ןָאטסױא טחמעג עלַא ךיז יז ןבָאה

 ןלָאז ןעיױרפ יד זַא ,ןטיהרַאפ טלָאװעג ןשטייד יד ךיז ןבָאה

 ןקידנצנעלג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעבורג רתסא ןפיױלטנַא טשינ

 טָאה ,שיניַארקוא ןוא שיליױפ טוג טדערעג ןוא ןעזסיוא ףןשירַאי

 ,טָאטוע ערעדנַא ןַא ןיא .ָאטעג ןופ ןעוועטַאר טנָאקעג טסיירד ךיז

 ןבעלוצרעביא ןויווַאב יז טלָאװ ,טנעקעג טשינ יז טָאה ןעמ ואוו

 טסשינ םעד ןגעוו רעבָא טָאה יז ןריּפַאּפ עשירַא ףיוא המחלמ יד

 עריא טימ ןייז וצ זיא טרָא ריא זַא ,ןטלַאהעג טָאה יז .טכַארטעג

 יז טָאה עטסטנעָאנ עריא .ָאטעג ןץא רעטסעווש ןוא רעדירב

 המשנ ןוא ביל טימ ךיז יז טָאה ,ןפלעה טנַאקעג טשינ ןױש

 טקיטיינעג ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןפלעה וצ ןפרָאװעגנײרַא

 ."ןבעל גנוי ריא טליּפשרַאפ טָאה יז ןוא ,ףליה ןיא

 "ופעג ןיוש ךיז 1944 ןיא טָאה יז ןעוו זַא ,טלייצרעד ווָאקרוט

 סע ןוא ,רעבירג יד ייב 'סעקסַאיּפ רעגרעבמעל יד ףיוא ןענ

 "וצ טסיירד רָאנ ,ןרָאלרַאפ טינ ךיז יז טָאה ,ייר ריא ןעמוקעג זיא

 טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ריציפָאָאּפַאטשעג טּפױה םוצ ןעגנַאגעג

 .סָאריּפַאּפ ַא ןטעבעג םיא ייב ןוא ,ןדיי ףיוא הטיחש רעד טימ

 ךָאנ ןוא טייקטסיירד ריא ןופ טלמוטעצ ןבילבעג זיא ריציפָא רעד

 טָאה רע .(טעקַאנ ןעוועג זיא יז) רעּפרעק םענייש ריא ןופ רעמ

 ,טייז ַא ןיא טלעטשעגקעװַא יז טָאה ,טבילרַאפ ריא ןיא דלַאב ךיז

 רע ואוו ,רעגַאל רעװָאנַאי ןיא טריפעגּפָא ןוא ןָאטעגנָא רעטעּפש

 עטעװעטַארעג עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג זיא יז .טניווװעג טָאה

 רעד ןיא טנדרָאעגנייא יז טָאה שטייד רעד .'עיצקַא' רענעי ןופ
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 ןטנווֶא יד ןיא ןוא ,רעגַאל ןקיזָאד ןיא ָאּפַאטסעג רעד ןופ עדייבעג

 ױזַא .רעדיל ןעגניז ןוא 'ָאניסַאק , רעייז ןיא ןטערטפיוא יז טגעלפ
 ,טבילרַאפ קרַאטש ריא ןיא ןעוועג זיא ריציפָא-ָאּפַאטסעג רעד יו

 -.סיוא סע טָאה יז ןוא ןעגנַאלרַאפ עריא עלַא ןבעגעגכָאנ רע טָאה

 רָאנ זיא ס ןדיי לפיוו רעגַאל רעװָאנַאי ןופ ןעװעטַאר וצ טצונעג

 עקידנריר שממ עקינייא רעביא טיג ווָאקרוט .ךעלגעמ ןעוועג

 ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוו ןוא ,עיצקַא-גנוטער ריא ןופ ןדָאזיּפע
 :רע טביירש

 ךיז טָאה יז ואוו ,רעגַאל רעווָאנַאי ןיא טָאה רעבורג רתסא;ג
 סע זיא -- ןיילא ךיז דיי ךס ַא ןעוועטַאר וצ ןזיווַאב ,ןענופעג
 גרעבמעל ןעמענרַאפ ןרַאפ גָאט ַא ןעגנולעג טשינ רעבָא ריא
 ןיא טזָאלרַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,ײמרַא רעשיטעיווָאס רעד ךרוד
 דָאּפַאטשעג רעז ,רעגָאל רעװָאנַאי םעד ןוא טָאטש יד שינעלייא
 -רג רתסא ירפ רעש דיי רעד ןָא ןסעגרַאפ טשינ טָאה ריציפָא
 .טבילרַאפ ךעלברעטש ױזַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,רעב
 -ורג רתסא ..,סָאשרעד טנַאה רענעגייא רעד טימ יז טָאה רע
 -עגקירוצ טַאדלָאס סלַא זיא רעכלעוו ,רעדורב רערעטלע סרעב
 -ךעד ךיז טָאה ןוא ,רעטילימ ןשיסור סעד טימ םייהַא ןעמוק
 עגועמ זיא ,החּפשמ ןייז טימ קילגמוא ןסיורג םעד ןופ טסואוו
 .ןרָאװעג

 -לעז ןוא ןירעליּפשיוש רעקידנגָאװצליפ רעד ןופ ןבעל סָאד

 יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעבורג רתסא יורפ רענעט

 -נָא ךיז טָאה ,(רָאי 27 ןעוועג טלַא זיא יז) ןרָאי עטסקידנעילב

 ."שיגַארט טקידנערַאפ א שיגַארט ןביוהעג

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,15723 .וז

 הרובד) ַארַאד ,שטיווַאניּפרַאק
 / ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1919 .בעג}

 -יל-שיליוּפ ,ענליוו ןיא 1919 ןריובעג

 רעד ,שטיוװָאניּפרַאק השמ -- רעטָאפ .עט

 -ָאס ןיא טנרעלעג .ָאירַאסערּפמיא-רעטַאעט

 -כיילג ןוא ,עיזַאנמיג סַאנװָאקרַאמ .ַאיפ

 סלַא ךָאנ .לוש-טעלַאב ַא טכוזַאב קיטייצ

 רעטַאעט ןשידיי ןיא טקילײטַאב ךיז דניק
 וצ רעבירַא רעטעּפש ,ןלָארירעדניק ןיא
 רעד ךָאנ ןוא ,ענעסקַאװרעד ןופ ןלָאר
 ןרָאפעגמורַא ,רענייו ביל טימ הנותח
 ןלױּפ רעביא סעּפורט ענעדיײשרַאפ טימ

 -רוטלוק , ןיא רעליּפש-טּפיוװו יד ןופ ןעוועג עדייב ןענייז 1937 ןיא

 ,ןוָאקרוט סַאנָאי ןופ א'א גיצנַאד ןיא "רעטַאעט-דנוב

 ָאס יד ןעוו ,המחלמ:-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ

 -עגנָא ןַאמ טימ .ק זיא ,ד:ַאלסורסייוו-ברעמ טריּפוקָא ןבָאה ןטעיוװ

 -הכולמ ןשידיי רעקָאטסילַאינ ןופ לבמַאסנַא ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 םהרבַא ןופ גנוריפנָא רעשירעלטסניק רעד רעטנוא רעטַאעט
 לע יד .יקסווערָאמ

 ןעמוקעגקירוצ עלהיח לרעטכעט ןוא ןַאמ ןטימ יז זיא 1941 ןיא

 -עגמוא ,עיצַאקָאװָארּפ רעטשרע רעד תעב זיא יז ואוו ,ענליוו ןיִגי

 ,םיחצור עשטייד יד ךרוד החּפשמ רױצנַאג רעד טימ ןרָאװעג טכַארב

 .שטיװָאניּפְרַאק .מ רעדורב ריא ןופ .ע .ש

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנַאי
 ,195 .,ז
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 ןופ ןָאסיטץצעל

 ןאמרעה ,גרעבנייוו

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1863 .בעג}

 "זורזמ ,גרעבינעל ןיא 3 ןריובעג

 רעװָאקנַארביװ ןופ ּפָא טמַאטש .עיצילַאג

 יב ןעגנוזעג רָאי 12 זיב 7 ןופ .קידצ

 םייב לּפמעט רעגרעבמעל ןיא ןוא םינזח

 (1878) ןזָאלרַאפ ןכָאנ .ןַאמכַאב רָאטנַאק
 -רעדָארב , יד וצ ןײרַא .וו טערט ,לוש יד

 ןוא רע טגניז ןַארּפָאס סלַא ןוא ,"רעגניז

 "עטשרָאפ יד .ןלָאר-ןעיורפ עגנוי טליּפש

 ַא ןיא ןעמוקרָאפ טשינ ןגעלפ ןעגנול

 ןֵט ןיא טנוװֶָא ןדעי רָאנ ,ץַאלּפ ןקידנעטש

 "עג טכוזַאב ןענייז עכלעוו ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא .קנעש רערעדנַא

 ,יקסניבודיעקפָאק טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,רענעמ ןופ רָאנ ןרָאװ

 -ּפעטש דוד ,עלעציּפ םחורי ,חבז אנח ,טַאנַאה קחצי ,רעדָארב םירפא

 .לדנעב םייח ןוא רעל

 ,"ךעלמידיסח , רעדיל יד ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער רעד

 רעדנילב רעד , ןוא ,"רעגעלש-הבצמ רעד, ,"רעבערג-ןטיוט רעד,

 ןטימ עלעבָאס , ,"רַאנ לטייפ,, סעידעמָאק יד ןופ ןוא ,"רעלטעב
 עצינלזממילש יד, ,"לתיבה-לעב עטגרָאזרַאפ סָאד , ,"רעוועקַארק

 -רעּפער רעד זיא רעטעּפש ."רעטָאק עיַאש םייח , ןוא "ןַאמ ןטימ
 תעב ."קירדנעמש ,, סנעדַאפדלָאג טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב רַאוט

 ןרילָארטסַאג ןעמוקעג ךיוא ןענייז ,גרעבמעל ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד

 ןרהַא ,יײסבַאס דוד ךָאנרעד ,רעטעגיס בייל-שרעה ,רעשזרַאבז לוולעוו

 ,גרעבנעדלָאג לקיציא ,רעצילעמ רעטלַא ,שטיוװָאמַארבַא םייח ,רעגַאל

 ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד .דליוו ןַאמרעה ןוא רעקישטילַאז שרעה
 ךוק רעד ןבענ ,קנעש ןיא רָאנ ,עניב ןייק ףיוא ןעמוקעגרָאפ טשינ

 בוטש עקיטייז ַא ןעוועג זיא'ס ואוו ,לקניוו ןרעדנַא ןַא ןיא רעדָא

 .ןָאטוצרעביא ךיז

 רעלעט ַא ןוא טכיל ייווצ טימ לשיט ַא :גנוטכירנייא-עניב יד

 ןדעי ךָאנ זיא םירג ןיא רָאיטקַא רעד עכלעוו טימ ,ץַאט ַא רעדָא

 "ייז ןרעמונ"גנַאזעג יד .'ןעלמַאז' םלוע ןשיוצ ןעגנַאגעגמורַא רעמונ

 טָאה רעגניז רעד רָאנ ,גנוטײלגַאב-קיזומ רעטנוא ןעמוקרָאפ טשינ ןענ

 םורַא ןרָאיטקַא ערעדנַא עלַא ,ןטימ רעד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז

 -מורַא יד ןוא ,ןעגניז טעוו רע סָאװ טריסנָאנַא טָאה רעגניז רעד ,םיא

 ףָארטס ןדעי ךָאנ ןוא 'לענוטיר' םעד ןעגנוזעגפיוא ןבָאה עקידנעייטש

 ..ליּפשכַאנ' םעד --

 רעמוז .טייצירעטניוװ רָאנ ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנולעטשרָאפ יד

 ןגעלפ'ס ןוא ןרָאפקעװַא תוחכ ענערָאפעגוצ-"עדמערפ , יד ןגעלפ

 עּפורג ַא ןלעטשפיונוצ ןגעלפ עכלעוו ,רעגרעבמעל יד רָאנ ןביילברַאפ

 יו רעדעבמרַאװ יד רעביא ןרָאפמורַא ןוא ןָאזרעּפ 6 זיב 4 ןופ

 ,גדא ,ירטס ,ץיווָאסיב ,עצינערק ,ץינװַאשטש

 גרעבמעל ןיא עּפורט סציוורוה .ּפָארּפ ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ
 :"רעגניזרעדארב , יד ןופ ןליּפש סָאד ךיז 'טריזינרעדָאמ' ,(1880)
 סלַא םורַא טגָארט ןעמ עכלעוו ,רעטערב 4 ןעמַאזוצ טגָאלש ןעמ

 ןיוש טליּפש רעלבמיצ ַא ןוא ,ןקנעש יד רעביא עניב ןוא עיצַארָאקעד

 .ליּפשכָאג ןוא לענוטיר םעד רעדיל יד וצ

 ןרילָארטסַאג גרעבמעל ןופ סױרַא טרָאפ עּפורט סרילעווָאי תעב

 "יּפע ןוא רעלפוס סלַא ןעמונעגטימ .וו טרעוו ,ץניװָארּפ רעד רעביא

 ףלָאדַא ןופ קנעש רעד ןיא "תימלוש , ףיוא טריפ ןוא טסילָארד ןדָאז
 .װ טערט דלַאב ."תימלוש ,, ןופ לָאר יד ןיילַא קידנליּפש ,ץישּפיל
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 טרָאד טליּפש ןוא ירטס ןיא עּפורט סעסעלוגרַאמ דרַאודע ןיא ןײרַא

 ."אבכוכ רב,, ןיא "םולשבא

 טליּפש ןוא רעטַאעט שידיי ףיוא עיסעצנָאק ַא .וו טמוקַאב 6

 טרָאפ ךָאנרעד .ןטרָאג סדנַאה עשַאי ןיא עּפורט ַא טימ רָאי עקינייא

 "וצ ,רעטעּפש ,רעגניז סלַא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא םורַא .וו

 טרידוטש זיירקסע ףעזָאי יו םעדכָאנ ןוא ,ןַאמזייר הנוי טימ ןעמַאז

 ןײרַא עדייב ייז ןטערט ,ןטעוד עשימָאק עשידיי-שטייד ייז טימ ןייש

 טימ ןעמַאזוצ) ןיוו ןיא .וו טליּפש -- 1901 .ןטערַאבַאק עשטייד ןיא

 ַאדירפ ,סעדנַארב לואש ,גולק 'ה ןוא 'פ .רענַאק דלָאּפָאעל ןוא הרש

 -עצ עּפורט יד ןעוו ןוא ,(עשטמַאזרָאּפ םולש ןוא ןַאמזייר הנוי ,לעביז

 ןיו ןיא טגנערב ןוא רָאטקעריד .װ טרעוו ,1905 ןיא ךיז טלַאּכ

 .ַא'א רעלגיז השמ

 :תונורכז ענייז ןיא טביירש עד ַאּפע ;ַאּפ ןויצנב

 .גרעבנייוו ןַאמרעה ןוא השמ ןעוועג ןענייז ןרָאטקעריד ידי

 ,רעליּפשיוש יװ טיילסטפגשעג רעמ ןעוועג עדייב ןעניז יד

 רַאפ לטימ ַא רָאנ ,טסנוק ןעועג טשינ רעטַאעט ויא ײז רַאפ

 רַאפ רָאנ לַאירעטַאמ ַא ןעוועג ןענייז ןעיורפ ערעײז .הסנרפ

 ןוא עטוג רעייז ַא א :עטָאכ ,גרעבנייוו יפעפ ןוא ,רעטַאעט-ץניווָארּפ

 עג טשינ טסנוק ןגעוו רעבָא יז טָאה ,עטרבח עקיצרַאה ,עביל

 ,עינַאװערָאה ַא זיא רעטַאעט זַא ,טסואוועג רָאנ טָאה יז .טסואוו

 ...רעקיניוו לָאֹונַא ןוא רעמ לָאמַא ןענידרַאפ ריא ןופ ןָאק ןעמ סָאװ

 ןײק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןעוועג ןענייז סָאד

 רעטַאעט רָאנ ,טייקיבײא רעשירעלטסניק ןופ יתומולח עכיוהי

 רעוו סָאװ ,הכאלמ ערעדנַא עדעי יװ טקנופ ןעוועג יי ייב זיא

 ."רעסעב טנידרַאפ רעד ,רעסעב יז ןעק סע

 רעדירב יד זַא ,תונורכז ענייז ןיא רעטייוו טקרעמַאב עדַאּפעלַאּפ

 ןיוו ןיא טניווװעג ליבַאטס ןבָאה סעילימַאפ ערעייז טימ גרעבנייוו

 טי ייז טָאה ,טליּפשעג טרָאד טָאה סע עּפורט עשידיי עכלעוו ןוא

 .ןעמענניירַא טזומ

 ןיא "ןענַאװַארַאק רעטַאעט , ךוב ןייז ןיא ףרָאדנערַאה .י .ש

 ס'.װ ןופ ערעירַאק רעשיטנַאמָאר רעד ץַאלּפ טעמדיוו רע ןכלעוו

 ױלישטָאר  רעגיו ןיא 1943 רעמוז ןברָאטשעג) עשטלַאס יורפ

 (םלוע תיב ןשידיי רעניוו ןפיוא ור ריא וצ ןעמוקעג ןוא ?לָאטיּפש

 "עג הנותח לדיימ קירָאי-15 סלַא ,טָאה יז רעדייא זַא ,רעביא טיג
 ,ריא ןופ רעטלע רָאי 16 טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,.װ טימ טַאה

 'ורב ןרעגניי טנַאמ ןקידרעטעּפש ריא וצ טסנקרַאפ ןעוועג יז זיא

 "עילימַאפ ךעלקילג ַא טריפעג טָאה לרָאּפ-ןרָאיטקַא סָאד ,השמ ,רעד

 ןופ רעדניק 10 ןופ ןרעטלע ענעדירפוצ יד ןעוועג ןענייז ןוא ןבעל

 .ןבעל ןבילבעג ןענייז 7 עכלעוו

 :וו ןגעוו ןדָאזיּפע עקידנגלָאפ רעביא ףרָאדנערַאה טיג ייברעד

 -קַאא רעסיורג ןייק טשינ םגה ...גרעבנייוו ןַאמרעה ..,

 -ַאב יד ןָאטוצכַאנ טַאהעג ביל לָאמַא טָאה ,ײרעגיילעצ רעשירָאיט

 טדיילקעג ךיז טָאה רע ןרָאי ענעי ופ ףרַאטסי עשידיי עטמיר

 ןוא רעלטסניק עטסואווַאב יד ןופ 'עדָאמ רעטצעלי רעד טױל

 זַא ,רעגניפ יד טימ ןעלטײטכָאנ םיא ףיוא לָאז ןעמ ידכ ,ןרָאיטקַא

 ןופ ןובשעח ןפיוא ץלַא ,טייהטמירַאב יד וצ ךיוא טרעהעג רע

 גרעבנייוו עשטלָאס רימ טָאה .ןטסנידרַאפ עסיױרג טיורפ ןיז

 טייצ רעד ןיא טריפעגפיוא ךיז טָאה ןַאמ ריא יױזַא יו טלייצרעד

 -ַאעט-יסואעפרָאי רעטשעּפַאדוב םניא ןטָארטעגפיוא זיא יז ןעוו

 -ךיירטסע ןצכעז וצ םישדח סקעז ףױא טקַארטנָאק ַא טימ רעט -

 ןבירשעג} קירוצ רָאי 50 טימ .טנווָא ןַא רַאפ ןדליג עשירַאגנוא

 ןליפַא עמוס ערַאדנעגעל שממ ַא ןעוועג סע זיא |1950 ךרעב
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 רנַאב םישודרדק

 .ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ רעלטסניק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטסערג ןרַאפ

 -ַאדוב םניא ישיט-סַאטשי ןייז טַאהעג טָאה גרעבנייוו ןַאמרעה

 -עגנָא יד ןרעקרַאפ ןגעלפ טרָאד .ײקרָאידינ, זיוה-עפַאק רעטשעּפ

 ,רעלטסניק ,רעקיטילָאּפ ,ןענָארַאב ,ןפַארג עשירַאגנוא עטסנעעז

 ןַאמרעה .ײמרָא רעשירַאגנוא רעד ןופ ןריציפָא ןוא ןלַארענעג

 ייצ ןעױרג ַא ןגָארט ןהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא טגעלפ גרעבנייוו
 יד ףױא ... גיױא ןטכער ןפיוא לקָאנָאמ ַא טימ טוהי-רעדניל
 רע עכלעוו ,ןטנעמיד עסירג טלקניפעג ןבָאה ענייז רעגניפ
 טודרוס ףשירעלטסניקי ןייז ןופ לברַא ןטימ ןצופ רדסכ טגעלפ
 רעיורג ןייז ףיוא .. .ןצנַאלג ןוא ץעטשילב רעמ ךָאנ ןלָאז ייז ידכ
 ןייז ופ טייק ענעדלָאג ערעווש ַא טעקמָאבעג ךיז טָאה טסעוו
 םעניילק סנופ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעגייז סענעדלָאג ןסיורג
 ,ץרַאוװע ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנעה ענייז ןיא .לשעט-לטסעוו
 טימ טריצַאב ןעועג זיא לפעק סנמעוו עלעקעטש קיצנַאלג
 ...ןעמַארגָאנָאמ ענעדלָאג

 ײקרָאי-רינא עפַאק םעד רַאפ טגעלפ גָאטימכַאנ ריפ םורַא
 עסייו ייוצ טימ טנַאּפשעג ,שטָאק עטצופעגסיוא ןַא ןרָאפרַאפ
 גרעבנייוו ןַאמרעה) "ןָארַאב רעה, םעד טריפעג ןבָאה סָאוװ ,םיסוס
 זיא עכלעוו ,סַאג-ישָארדנַא רעד ףיוא ןייז ןיתעמ (מצעבו ודובכב
 ןופ ריצַאּפש ַא ףיוא ײקרָאירינ עפַאק םנופ טרעטייוורעד ןעוועג
 -עג טלָאמעד ןעמ טָאה סַאגײשַארדנַא רעד ףיוא ...טונימ ףניפ
 .דרע רעד רעטנוא טיובעג ילביטש-ןיתשמי יינ ַא טקידנערַאפ טַאה
 ,טשעּפַאדוב ןופ רעטנעצ ןיא ךיז טניפעג סַאג עקיזָאד יד תויה
 -רָאמרַאמ טימ טצוּפעגסיוא ילביטשי ,עקיזָאד סָאד ןעמ טָאה
 זיא םוקמ עקיזָאד סָאד טָא .ןעגנוריצַאב ערעדנַא טימ ןוא טנעוו
 רעד וצ ,גָאט ןדעי טגעלפ רע ןוא ןלעפעג קרַאטש ןגרעבנייוו
 עמענרָאפ סָאד ןייז 'סינּפ לבקמי ,ןרָאפ ,טייצ רעטמיטשַאב
 ײןָארַאב רעה; ןפיוא ןטרַאוו טגעלפ רעשטוק רעד .ילביטש-ןיתשמי
 ןייז ןיא טריפעגקירוצ םיא ןוא ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע זיב
 -ּפעשַאבי עקילײװגנַאל ןייז ןצעזצטרַאפ ,ןיירַא ײ"עטַאק-סַאטש4
 ןעגניר ענעטנעמיד יד ןצוּפ ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,יגנוקיט
 ...רעגניפ יד ףיא

 זַא ,וצרעד ןריפרעד טגעלפ גלָאפרעד רעסיורג סיורפ ןיימ
 טיילעגני עכעלטסירק ןוא עשידיי עטבילרַאפ-ךעלברעטש יד
 רעירפ ןגעלפ ןוא ןטנַאמָאר-סעביל ןעגניז זה ריא רַאפ ןגעלפ
 (רעבָא ,רעטצנעפ םייב ןזיוַאב ךיז טגעלפ יז זינ ןיגקעווַא טשינ

 ןפיט ןייז ןופ ןּפַאכּפיוא ךיז ןַאמרעה "ריא, טגעלפ לָאמטּפָא
 יד ןענייז סע רעוו ןָאט קוק ַא רעטצנעפ םוצ ןפיולוצ ןוא ףָאלש
 -לַאס ףייזי ןיא טבילרַאפ קרַאטש ױזַא ןענייז סָאװ ,ױדלָאיי
 -ַאטשעג ןענייז סָאװ ,יסענַאירומסי עטבילרַאפ יד ןעוו ...ןעשט
 םניא 'יךיז ןזייוַאבי סעשטלַאס ףיוא טרַָאװעג ןוא ןטנוא ןענ
 -סנַאמ ַא ןופ טלַאטשעג ענעּפָאלשרַאפ יד ןעזרעד ןבָאה ,רעטצנעפ
 טימ םיא קידיטלעש ,יחרביוי ַא טכַאמעג ייז ןבָאה ,ןױשרעּפ
 ענעּפָאלשרַאפ סָאד זַא ,טסואוועג טשינ ןבָאה ייז . ..תוללק עטױט
 ,טניימעג ןוא ,ןעשטלַאס ןופ ןַאמ רעמיטיגעל רעד זיא טלַאטשעג
 ןוא ןענָארַאב ,פַארג עכעלקילג ענעי ןופ רענייא זיא רע זַא
 רעד ןופ ץרַאה סָאד ױרעבָארעדי וצ ןזיווַאב ןבָאה סָאװ ,ןטשריפ
 רעטזעעּפַאדוב ןופ ילַאגיטכַאני רעד ,גרעבנייו עשטלַאס רענייש

 ..."רעטַאעט-יסואעפרָאי

 ןשידיי רעניוו ןופ רָאטקעריד סיוא ןרָאװעג זיא .וו יו םעדכָאנ
 יו טקיליײטַאבטימ ךיז ןוא ןיוו ןיא ןבילברַאפ ץלַא רע זיא ,רעטַאעט

 .רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא רעליּפשיוש רעדָא רעלפוס ַא

 יי
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 ןעאומוא

 -- רעביא טיג ףרָאדנערַאה .י .ש יו טיול -- רע זיא 2 ןיא

 -מוא טרָאד ןוא ץיוושיוא ןייק סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפעד
 .ןרָאװעג טכַארבעג

 .ףראדנעראה .י .ש ןופ .ע .ש
 יזז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי ויג ,,רעטַאעט ןשידי ןופ ןָאקיסקעל

2, 
 ,"רעטַאעט שידי טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ תונורכז , -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב

 ,262263 ,250-251 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב
 .31735 .וז ,1953 ,ןָאדנָאל , ןענַאװַארַאק רעטַאעט, -- ףראדנעראה .י .ש

  תשמ ,גרעבנייוו

 |סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1872 .טקָא 5 .בעג)

 "מעל ןיא 1872 רעבָאטקָא 5 ןריובעג

 ןַאמרעה ןופ רעדורב .עיצילַאג-חרזמ ,גרעב

 רָאכ ןיא ןעגנוזעג רָאי 16 זיב 6 ןופ .וװ

 ךָאנרעד ןוא לּפמעט רעגרעבמעל ןופ

 ,לעּפמיג ןופ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא

 טריפעגפיוא טלָאמעד טָאה ןעדַאפדלָאג ואוו

 יד םיא ןבעגעג ןוא "ןַאמלעזָאי רָאטקָאד ,

 ,"רעטסיימרעגריב , ןופ ןלָאר עניילק יירד

 ."גינעק,, ןוא "ץלַאפּפ.

 -ַאעט ןקיזָאד ןיא רָאי 4 ןליּפש ןכָאנ 2

 ןכלעוו טימ ןַאטנַאש ןשטייד ַא ףיוא עיסעצנָאק ַא .וו טמוקַאב ,רעט

 .װ טמוקַאב 1986 ןיא .עיצילַאג רעביא רָאי 2 םורַא טרָאפ רע

 רעד רעביא םורַא טרָאפ ןוא רעטַאעט שידיי ףיוא עיסעצנָאק ַא

 ַאזיל ןוא בקעי רעטנורעד) ןָאזרעּפ 28 ןופ עפורט ַא טימ ץניווָארּפ

 טנפע -- 1902 .(יורפ ןוא קָאטשניײװ ףסוי ,לעביז ַאדירפ ,טרעבליז

 1906 ןוא ,טשעּפַאדוב ןיא --- 1904 ,ןיוו ןיא .רעטַאעט שידיי ַא .וו

 ןוא רָאי ַא טליּפש רע ואוו ,(רעטַאעט 'ַאילַאט') ןילרעב ןיא --

 ןיא .וו ךיז טצעזַאב ךָאנרעד .,"ַאילַאטנעירָא , ןיירַאפ םעד טעדנירג

 יד טניז רעבָא ,ליבַאטס טייצ ערעגנעל ַא טליּפש רע ואוו ,ןיי

 רקיע רעד ךיז קידנבעגּפָא ,טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ןרָאי רעקיצנַאװצ

 -רַאג רענעגייא ןייז ןופ ןעמויטסָאק רעטַאעט ןרַאפ ןלעטשוצ טימ
 .בָארעד

 ןופ "ןדיי ןָא טָאטש יד , םליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .וו

 .רעיוטעב ָאגוה

 טימ ףַארגָאנָאפ ַא טימ ןרָאפעגמורַא טייצ עסיוועג ַא זיא .וו

 עשינזח ןליּפשרָאפ (לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ) טגעלפ רע ןכלע

 .רעדיל-רעטַאעט עשידיי ןוא סעיציזָאּפמָאק

 רעטַאעט , ךוב ןייז ןיא ףרָאדנערַאה .י .ש טלייצרעד םעד ןגעוו

 | :"ןענַאװַארַאק

 "ירעלטסניק ןוא עלעירעטַאמ עסיורג יד ןגעוו עטכישעג יד,

 -טכַאנ רעטשעּפָאדוב יד ןיא גרעבנייוו עשטלַאס ןופ ןגלָאפרעד עש

 עריא וצ ןלַאפ ןטשריפ ןוא ןפַארגי זַא ,ןענַאטנַאש ןוא ןלַאקָאל

 רעינַאּפמַאש ןקנירט תוררש עשירַאגנוא עטסערג ידי זַא ןוא יסיפ

 הששמ ואוו ,עיצילַאג ןייק טכיירגרעד ךיוא טָאה ,ידעלכיש עריא ןופ

 -נַאוװעגמורַא טָאה ,עשטלַאס ןופ ןתח רענעזעוועג רעד ,גרעבנייוו

 טָאה גרעבניוו השמ .עפורט-רעטַאעט רעשידיי ַא טימ טרעד

 סע סָאװ בע? ןטעוװעלַאבעצ םעד ןגעוו טסואוורעד ךיוא ךיז

 -לעוו ,ןַאמרעה רעדורב רערעטלע ןייז טשעּפַאדוב ןיא טעוַארּפ

 -ונעגוצ  "הפוח רעד רעטנוא ןופ; ,גָאז וצ ױזַא ,םיא טָאה רעכ

 גרעבנייוו השמ .טַאהעג הנותח ריא טימ ןוא הלכ ןייז ןעמ
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 רע .רעדורב םענעגייא יז ןגעק המקנ ךָאנ טרַאגעג טשינ טָאה --

 טלעג ךס ַא ןענידרַאפ וצ :רעגַאב ןסיורג ןייא טַאהעג רעבָא טָאה

 יו עסירטקַא עשידיי ערעסערג ַא ךָאנ טימ ןבָאה וצ הנותח ידכ

 ןייז ןופ ןוא ,עשטלַאס ןירעגעווש ןייז ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיאיס

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא ירָאטסי ןטסערג םעד ןכַאמ וצ יורפ

 רעדורב ןייז ןגעק שזנַאוער ןוא המקנ עטסערג יד ןייז טעוו סָאד

 עטבילעג םייה ןייז ןסירעגקעווַא םיא ןופ טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעה

 | ...עשטלַאס

 רעטַאעט-לעּפמיג ,עשידיי סָאד ןזָאלרַאפ טָאה גרעבנייוו השמ

 עלָאר ענעעזעגנָא-טששינ ַא ןעמונרַאפ טָאה רע ואוו ,גרעבמעל ןיא

 רעיינ לגָאּפש ַא וצ ןעמונעג ךיז ןוא ,לבמַאסנַא ןקיטרָאד םניא

 זיא סָאװ ,ףַארגָאנָאפ ןטלַא ןַא טלדנַאהעגנייא ךיז טָאה רע ;הסנרּפ

 דָאנָאפ םעד טָא טימ .. . .גנודניפרעד עסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד -

 -ןדיישרַאפ יד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז גרעבנייוו השמ טָאה ףַארג

 ןבױהעגנָא םיא ףיוא ןוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיצילַאג עטס

 -לָאּפי ,יסעקרוזַאמי ןשרַאמ עשירעטילימ יילרעלכ ןקסארט וצ

 -יטימירפ ערעדנַא ןוא ץנעט ענעדיישרַאפ ,יסענַאדידיוא  ,'סעק

 עשינזח ךיוא ןסָאלשעגניײא ,טייצ רענעי ןופ סעיציזָאפמָאק עוו

 .גדא יםייפא ךרא לאי ,יעסנב יהיוי ,יסיונביכזעהי

 השמ טָאה -- (סופ וצ ןעגנַאגעג) יטעילָארדעגי בָאה ךיא

 ןופ -- תורוש יד ןופ רעביירש םעד רַאפ טלייצרעד גרעבנייו

 -טסע עקילָאמַא ןַא) רעצַארג ַא טרָאּפשעג ןוא לטעטש וצ לטעטש

 ןעוגרַאפ טשינ רימ בָאה ךיא .ייורקי ַא וצ (עבטמ עשיכייר

 הנותח -- ליצ ןסיורג ןיימ ןכיירגרעד ןצ ידכ ןסיב ןקירביא ןייק
 ןענייז סָאוו ,סטסירטקַא עשידיי עטסנעש יד ןופ רענייא טימ ןבָאה

 ."רעטַאעט ןשידיי ןיא קיטעט ןעוועג טלָאמעד

 טָאה רע ןוא טליפשעגוצ ןגרעבניױו השמ טָאה לזמ סָאד

 םידיראי יד ףױא ךיז ןזיױוַאב ןייז .טלעג ךס ַא רָאג טנידרַאפ

 יד יב שודיח ןקרַאטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,ףַארגָאנָאּפ ןטימ

 ןבָאװ ייז ןעו ןעמלצרעביא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,םירעיוּפ עוויַאנ

 ןוא ,ןעגניז ןוא ןדער טרעהעג עלעטסעק-ףַארגָאנָאפ םעד ןופ

 .יףושיכ ןימ ַא סעפע טקעטש עלעטסעק סעד ןיא זַא ,טביילגעג

 -ניוו השמ ןוא ,יףוושיכי םעד רַאפ טלָאצעג טָאה םלוע רעד רעבָא

 | ."ןווייה ףיוא יוו ןסקַאוועג זיא תורישע סגרעב

 לָאמַא ףַארגָאנָאפ םעד טימ זיא .וו יו טלייצרעד ףרָאדנערַאה

 -ָאמ לטעטש ןשידיי רענַאיצילַאג ןיא קרַאמ ןפיוא תבש ַא ןעמוקעג

 עמורפ יד ןגעק המקנ ַא יװ ,טלעטשעג טרָאד ךיז ןוא שטירטסַאנ

 ןוא ןליּפש ,סעּפורט-רעדנַאו עשידיי יד טפמעקַאב ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ףַארגָאנָאפ רעד ךיז טָאה גנילצולּפ רעבָא ,ךעלקיטש עשינזח אקוד

 ןעמוקעג זיא טכַאניוצ-תבש .ןליּפש טרעהעגפיוא ןוא טלעטשעגּפָא

 בר םוצ ןעמוק ףכית לָאז רע זַא ,לעפָאב ַא טימ שמש רעד םיא וצ
 עקרַאטש ןכַאמ וצ םיא טָאטשנָא .עלעטסעק סָאד ןעגנערבטימ ןוא

 רע זַא ,םיא ןופ טנַאמעג רָאג בר רעד טָאה ,ןפרווורָאפ
 ןייז תבש ללחמ טינ רעמ טעװ רע זַא ,ףכ תעיקת ןבעג םיא לָאז

 ןליּפשפיוא ןסייהעג ,םיא רע. טָאה ךָאנרעד ןוא עלעטסעק ןטימ
 ןעשעג זיא'ס ...ןוא ,הכלמ הולמ דובכל סכעליירפ ַא סעּפע
 -עד ןופ .ןליּפש ןביױהעגנָא-.ּרעדיװ ..טָאה ףַארגָאנָאפ רעד :סנ ַא

 ךיז ןוא ןייז וצ תבש ללחמ טרעהעגפיוא .װ טָאה ןָא טלָאמ
 .ףַארגָאנָאפ ןטימ ןּפעלשמורַא

 :ףרָאדנערַאה טלייצרעד רעטייוו

 ןיא טלמַאזעגנָא טָאה גרעבנייו סָאװ ,ןגעמרַאפ ןטימ ךיוא;

 רעשיצילַאג רעד רעביא טרעדנַאוועגמורַא טָאה רע ןעוו טייצ רעד

 י-
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 רע ט ַאע ט ןשירדיי ןופ ןַאקיסקעל

 קנַאדעג םנופ ?ליפַא .םעדיוב ַא .טזָאלעגסױא ךיז טָאה ,הָנידמ
 לָאז סָאװ ,עסירטקַא רעשידיי רעטמירַאב ַא טימ ןבָאה וצ הנותח
 זיא ,עשטלַאס ןירעגעווש עטמירַאב ,ענייש ןייז ןגייטשרעביא
 :הביס רעקידריווקרעמ רעכלעוו בילוצ טָא ןוא .ןרָאװעג טשינרָאג
 םיא ויָאה ןעמ סָאװ ,תועבטמ עניילק יד טגעלפ גרעבנייוו השמ
 ףױא ןשיטסױא ,ףַארגָאנַאפ ןפיוא ןליּפש ןרעה רַאפ ןבעגעג
 ףיוא רנטעּפש ןוא ,רעטרעדנוה ףיוא רעירפ ,ןטָאנקנָאב ערעסערג
 ,םיפלא ענלצנייא ףניפ ,ןטָאיקנַאב עסיורג עקיזָאד יד .רעטנזיוט
 טסשינ םיא ייז לָאז ןעמ ידכ ,ךיש ענייז ןיא טגײלעגנײרַא רע טָאה
 זיא -- טכַארטעג ךיז גרעבנייוו טָאה -- ךיש יד ןיא .ןענעבנגוצ
 ןיק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו .יטרָא עטסרעכיזי סָאד ךָאד
 טרָאד ןופ ידכ עניז ךיש יד ןָאטעגסױא רע טָאה ,גרעבמעל
 רעבָא .ןענָארק טנזױט ףניפ יד ,רצוא ןסיורג םעד ןעמענוצסיױרַא
 סָאד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ,גנושַאררעביא רעסיורג ןייז וצ
 ףיוא ןבירעצ ןוָאװעג ךיש עקיסייווש ענייז ןיא זיא טלעג-ריּפַאּפ
 ןשיוטסיוא טלָאװעג טשינ ייז טָאה קנַאב םוש ןייק ןוא ,ךעלציּפ
 ןטליופרַאפ ןופ םינפ ַא טַאהעג טָאה טלעגיריּפַאּפ סָאד לייו

 ...בױטש ||

 .םולח עסיורג סגרעבנייוו השמ טקידנערַאפ ךיז טָאה טימרעד

 ןוא רָאיטקַא רעכַאוװש רָאג-זיב ַא ןעוועג זיא גרעבנייוו השמ . ..

 רע .עיסעפָארּפ עשירָאיטקַא יד ןטעגעגפיוא ןצנַאגניא טָאה רע

 ןעמויטסָאק ןגרָאבסיוא טגעלפ ןוא רעבָארעדרַאג ַא ןרָאװעג זיא

 ןבָאה רע טגעלפ סעד ןופ ןוא ,ןיוו ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ

 ."הסנרפ עטעשטומעג ַא

 -עלטיה רעד רַאפ ךָאנ ,.וו זיא ,רעביא טיג ףרָאדנערַאה יװ טול
 ןוא קנַארק ,טלַא ןעוועג זיא רע .דנילב ןרָאװעג עיזַאװניא רעשיר

 ,סעיטסעב עשירעלטיה יד טרעטשעג טינ טָאה סָאד רעבָא ,ןכָארבעצ
 םיא ןבָאה ייז ואוו ,ץיוושיוא ןייק ןריטרָאּפעד םיא ןלָאז יז זַא
 | | ,טכַארבעגמוא
 ,ףרָאדנערַאה .י .ש ןופ .ע .ש
 ,682 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,"רעטַאעט שידיי טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ תונורכז, -- עדַאּפעלַאּפ ןויצנב
 יי ,2627263 ,250-251 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב

 ,38"35 ,וז ,1955 ,ןָאדנָאל ,/ ןענַאװַארַאק רעטַאעט , --- ףרָאדנערַאה .י .ש

 השמ ,ןַאמרעדייז
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1897 יימ 30 .בעגו

 ,שזדָאל ןיא 1897 יימ 320 ןריובעג

 ןביוהעגנָא .רעבעוו ַא -- רעטָאפ .ןליוּפ

 רעבלעז רעד ןיא טיײקיטיזט-רעטַאעט ןייז

 -מורַא טגעלפ .דוד רעדוי ב ןייז סָאװ טייצ
 -רעדנַאװ טימ ץניוװָארּפ רעד רעביא ןרָאפ

 רעד זיא שטיוװָאקשָאמ בקעי טיול ,סעּפורט

 -ַאב רעדירב ייווצ יד ןשיווצ דיישרעטנוא

 רעמ ךיז טָאה דוד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטש

 -יוא רעד טימ רעגניז סלַא טנכייצעגסיוא

 סלַא -- השמ ןוא םיטש רעכעלנייוועגרעס

 .רעליּפשיוש

 שידיי טליּפשעג טרָאד ןוא .ןילרעב ןיא ןעמוקעג .ז זיא 1919 ןיא

 -עג טרישזַאגנַא -- 1921 .טעטש עשטייד ךס ַא ןיא ןוא רעטַאעט

 עקינייא ןבילברַאפ טרָאד ןוא זירַאּפ ןיא ןַאמסקַאװ ינעפ וצ ןרָאװ |

 -עג טרָאד רעדיוו ןוא דנַאלשטיײיד ןיא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד .רָאי
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 דנַאב םישורסצ

 ןליּפש טינ רעמ 1933 ןיא ןָאק'מ ןעוו רעבָא ,רעטַאעט שידיי טליּפש

 טליּפש ןוא !ירַאּפ ןייק קירוצ ךיז רע טרעק ,רעטַאעט שידיי ןייק

 רעדורב ןייז טימ לָאמליײט ,סעּפורט ערעדנַא ןוא רעגיטכאל ןופ ד'א
 ,דוד

 סרעגערּפ ןיא זירַאּפ ןיא ץרַאװש סירָאמ טימ טליּפשעג 1928 ןיא

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןוא "רעגטרטרעסַאװ,

 -ַאּפ ןופ עיצַאּפוקֶָא רעשיצַאנ רעד תעב

 רעבָא ,זיוה ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ,זיר

 -עגסיורַא ,1941 ןיא ,גָאטרַאפ ַא ,לָאמנייא

 -קעװַא ןוא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג ןעמונ

 ןופ ןוא יסנַארד ןייק ןרָאװעג טקישעג

 ,ץיוושיוא ןייק טרָאד

 -קַא רעטעװעטַארעג-טרָאד ןופ רעד
 טָאה רע זַא ,רעביא טיג ןאזנעמולב רָאיט
 -עגמוא זיא רע רעדייא ןעזעג טרָאד םיא
 "רעגערטרעסַאװ , זיא ,ןרָאװעג טכַארב

 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא (1922 ילוי 26 .בעג) דערפ ןוז ןייז
 זיא .ןַאמרעדיײז אנרע ןירעליּפשיוש יד ,רעטומ  ןייז תעב ,2
 .טכוזַאב טרָאד יז טָאה רע ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג

 ןעזעגקירוצ טשינ ןיוש םיא ןעמ טָאה רעמ

 .שטיװַאקשַאמ"ַאמרעדײז אנרע ןוא שטיװָאקשַאמ בקעי .ןופ .ע .ש

 רתסא ,שטיװַאקשַאמ

 ןבילטָאג ,רעמכילעגו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1895 ,גיוא 15 ,בעג}

 ןיא 1895 טסוגיױא 15 ןרָאװעג ןריובעג
 -בילעג עילימַאפ רעד ןיא ,ןלױּפ ,שזדָאל

 יד ןוא רענרעל ַא ןעװעג רעטָאפ .רעט

 .עקרעלדנעה ַא ,תיבה-תרקע יד -- רעטומ

 םוצ ןגיוצעג ןוא םיטש ענייש ַא ןסעזַאב

 -ָאפ ןרַאפ דוסב קרַאטש רעבָא ,רעטַאעט

 רעד רַאפ ןטיהעג ךיז לסיב ַא ןוא רעט

 ןיא ןײרַא ,בילטָאג נ'א ,יז זיא ,רעטומ

 "רעטַאעט סעסיורג, רעשזדָאל ןופ רָאכ

 -ירטקַא רעקידרעטעּפש רעד טימ ןעמגזוצ

 ןוא ןצעענַאּפמָאק וצ רעבירַא יז זיא םעדכָאנ .רענרעל הנח עסירט

 -ץניװָארּפ ענעדיישרַאפ טימ ןרעדנַאװמורַא ןביוהעגנָא רעטעּפש
 טמוק ןוא שטיװָאקשָאמ בקעי רָאיטקַא ןטימ הנותח טָאה ,סעּפורט

 עקיטרָא טימ טליּפש יז ואוו ,דנַאלשטייד ,ןילרעב ןיא 1919 ןיא

 -ַאל סחנּפ ,רענרעל הנח ,ןַאמדעדיײז ַא:רֶע ןוא השמ ,דוד) סעּפורט

 עקידנרילַארטסַאג טימ ךיוא יװ ,(ַא'א ןַאמלרעּפ רתסא ,ַאדנעוו

 .טצטש עשטייד ערעדנַא רעביא ןוא ןילרעב ןיא רעליּפשיוש

 טימ יז טסױלטנַא ,1923 ןיא טכַאמ רעד וצ טמוק רעלטיה תעב -
 -ייוװצ דוד ןופ ךָארבסיױא ןזיב ןליּפש יו אוו ,זירַאּפ ןייק ןַאמ ריא
 ,המחלמ-טלעוו רעט

 רעייז טימ ןעמַאזוצ טריטרָאּפעד יז סיצַאנ .יד ןבָאה 1942 ןיא

 ןךופ רעמ זיא ןא .טלָאמעד ןופ ןוא ,(1921 .צעד 1 .בעג) םַארבַא ןוז

 .-ןמיס םוש ןַיק ָאטשינ ייז

 / .- ,שטיװָאקשַאמ בקעי ןופ .ע .ש
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 בקעי ,רענפעש

 {סיצַאג יד ןופ ןברק -- 1890 רעבמעצעד 20 .בעג}

 ןיא 1890 רעבמעצעד 20 ןריובעג

 -עג .רעכעלב ַא -- רעטָאפ .,ןלױּפ ,שזדָאל

 ןרָאװעג רעטעּפש ןוא םירדח ןיא טנרעל

 - .רעכַאמ-רעגייז ַא

 -סיוא ,עניב רעד וצ גנוגיינ ןייז בילוצ

 רעטָאפ ןייז סָאװ טייהנגעלעג יד טצונעג

 זיא ױזַא ןוא ,רעטַאעט ןיא טעברַאעג) טָאה

 טסיטַאטס סלַא ,1908 ןיא ,ןעמוקעגנָא רע

 "ויבעד ךָאנרעד .עּפורט סגרעבדנַאז ןיא

 -נרַא קרַאמ ןיא "הקזח לעב , סלַא טריט

 -רַאפ ,1912 זיב ?ױזַא ןיוש זיא ,ש ."לתיבהילעב רענליוו , סנייטש

 ןייק ןרָאפעג רע זיא ךָאנרעד .טסילָאר-ןדָאזיּפע סלַא טרָאד ןבילב

 .ד .מ ןופ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא רע ואוו ,ןָאדנָאל

 עּפורט רעד ןיא ןָאדנָאל ןיא טליּפשעג רע טָאה --- 1912 .ןַאמסקַאװ

 ןיא גרעבמעל ,ןיו ןיא -- 1914 ןיא ןוא ,ןַאמסקַאװ:לַאטנעמולב

 | .ץניוװָארּפ רעד רעביא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא טַאדלָאס סלַא רָאי 3 ןעניד ןכָאנ

 טרָאפ ָאד ןופ .ןַאמלָאצ ןופ ד'א עקָארק ןיא 1918-20 .ש טליּפש

 רָאי בלַאה ַא טליּפש רע ואוו ,(דנַאלשטייד) טרופקנַארּפ ןייק רע

 -עלעשיפ טימ םישדח 3 רע טליּפש 1921 ןיא ,לעגנַאמ ןופ ד'א

 ןוא זירַאּפ ןיא לַאטנעמולב ייב רעדיוו ךָאנרעד ,ןילרעב ןיא שטיוו

 -ורט-םירבח ַא טימ רעטעּפש ,(לעבָארטש .ריד) .ןילרעב ןיא קירוצ

 טימ ,טייצ עצרוק ַא םורַא רע טרָאפ ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ .עּפ
 םירמ ןוא ןמלז ,רענטוק המלש ,הכלמ ןוא רתסא רעטסעווש ענייז

 -רוטַאינימ , ַא טימ ץניװָארּפ רעשילױוּפ רעד רעכיא גייווצרעבליז

 ."רעטַאעט

 -געגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא רָאי ַא טליּפשעג .ש טָאה 1923 ןיא

 ןופ ,עּפורט-םירבח ַא ןיא ,ןילרעב ןיא רעדיוו -- 1924 ןיא ,עניט

 ןוא עניטנעגרַא ןיא טרילָארטסַאג רעדיוו רע טָאה 1927 זיב 5

 ןיא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגקירוצ ךָאנרעד

 --- 1930 ,זירַאּפ ןיא ןצע יענַאּפמָאק טימ 1929 ,רעדנעל ענעדיישרַאפ

 "ייווַצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןרַאפ ןוא עיגלעב ןיא (לַאטנעמולב .ריד)

 .עיגלעב ןייק ןרָאפעגקירוצ ךָאנרעד ,זירַאּפ ןיא המחלמ-טלעוו רעט

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז .ןמלז

 ןשיוצ בָאה ךיא .פיט רעלעניגירָא ןַא ןעוועג זיא רענּפעש.
 ַאזַא ,טייקדעביוז ַאזַא .ןכײ?ג סנייז ןעזעג טשינ ןרָאיטקַא ןשידיי
 טגעלפ רע .עיזַאטנַאפ עדעי ןגיטשעגרעביא טָאה סָאװ ,טייקיטכיצ
 -ַאג רעייז םיא ןיא ןעזסיוו! ןוא ,קַארפ ַא ײגָארט, ןייש רעייז
 ביוא ,עניב רעד ףיוא ייס ,ןבעל ןיא ייס ןָאטנָא ךיז טגעלפ ,טנַאל
 -רעסיוא ,לָאר-ײטנַאמַא, ענייז רַאּפ טרעדָאפעג סע טָאה לָאר יד
 וצ טקַא ןופ ,רדסכ רע טָאה רָאנ טשינ .טנַאגעלע ךעלנייועג
 טָאה רע רָאנ ןצנַאלג ןלָאז יז זַא ,ךיש ענייז טצוּפעג ,טקַא
 רעטקישעג ַא רעייז ןעוועג זיא רע .ליוז יד ךיוא טצוּפעג (עממ
 רעשירעלישּפיוש ןייז .רעגניז-ײןטעלּפוק , רענייּפ .ַא ןוא רעצנעט
 -עּפש רעבָא ,ןזיװעגסױרַא רעדנוזָאב ױזַא טינ ךיז טָאה טנעלַאט

 ןיא .רַאטס ַא יװ םלוע םיַיב ןעמונעגסיוא אקווד רע טָאה רעט -
 -.יןלָאר- עטשרע .-

 2 * "א אפ =

 | :הכלמ רעטסעווש ןייז טביירש ףוס ןשינַארט ןייז ןגעהו =
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 ןופ ןָאסיסקעל
 כו ועטטויעעוטפ

 ןופ ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו עיגלעב ןיא טליּפשעג טָאה רע

 םיא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןוירב ַא שזדָאל ןופ ןעטַאט רעזדנוא

 טלַא זיא רע ןוא ,טינ ןױוש טבעל עמַאמ יד יו יױזַא זַא ,ןטעבעג

 וצ ןבעלרעד טלָאװעג ךָאנ םיא רע טלָאװ ,טוג טשינ טליפ ןוא

 רעייז םיא טָאה עטַאט רעד .ןעמוקוצמיײהַא םיא טעב ןוא ,ןעז

 ןרָאפ ןכָאוװ 677 רשפא שזדָאל ןייק ןרָאפעג זיא בקעי .טַאהעג ביל

 טרָאד טנכערעג טָאה רע .1939 ןיא ,המחלמ רעד ןופ ךָארבסיױא

 וצ ןבױהעגנָא טרָאד רע טָאה ליױורעד .ןכָאו עכעלטע ןייז וצ

 יד זיב ,ןבילברַאפ טרָאד ןיוש רע ןיא יױזַא ןוא ,רעטַאעט ןליּפש

 ךיז טָאה רע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ
 -ייז םע ןרָאיטקַא עכלעוו ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןענופעג טלָאמעד

 ךיז יז ןבָאה אמתסמ רָאנ ,טשינ ךיא סייוו ,ןעוועג םיא טימ ןענ

 ,טרעױדעג גנַאל טשינ טָאהיס .שזדָאל ןייק טרעקעגקירוצ עלַא

 יז ןבָאה גנַאפנָא ןופ .ךיירקנַארפ טצעזַאב ןשטייד יז ןבָאה

 רעבָא ,ןבירשעג םיא וצ בָאה ךיא ןדיי יד טעפעשטעג טשינרָאג

 -עג ךיא בָאה לָאמנייא זיב .רעפטנע ןייק ןעמוקַאב טינ לָאמנייק

 ָאי טגירק רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה סָאװ ,טנַאקַאב ַא ןּפָארט

 רימ טָאה רע ןוא ,עילַאטיא ךרוד רעבָא ,שזדָאל ןופ טכירכַאנ

 ןימ וצ רעטרעװ עכעלטע ןביירשוצוצ וזרב ןייז ןיא טביולרעד

 -עג טניירפ רעד רימ טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .עילימַאפ

 טנָאמרעד סָאװ ,בקעי רעדורב ןיימ ןופ עלעווירב ןיילק ַא טכַארב

 רע זַא ,טביירש רָאנ ,השמ רעדורב ןרעגנוי ןיימ ןגעוו טשינרָאג

 רעד) טניװו רעטעפ רעד ואוו ןענױאוו ןעײג עטַאט רעד ןוא

 ךיא בָאה ןופרעד ןוא (טָאטשטלַא רעד ןיא טניוװועג טָאה רעטעפ

 לָאמ טייוצ ַא .ָאטעג רעד ןיא רעביא ןעייג ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ

 רעד טימ עלעווירב ץרוק ַא םיא ןופ ןעמוקַאב רעדיוו ךיא בָאה

 רימ ייב טלעג ןייק טָאה ןעמ יו יױזַא .טלעג ןקיש וצ םיא עטיב

 -קעּפ םיא וצ ול ש ןביױהעגנָא ךיא בָאה ,ןעמעננַא טלָאוװעג טשינ

 ףיורעד .ןעיוטסיוא רעדָא ןפיוקרַאפ ןענָאק ןלעװ ייז סָאװ ,ךעל

 ךיז ןבָאה ליױורעד ןעמוקַאב טשינ רעפטנע ןייק רעמ ךיא בָאה

 -רַאפ גָאט ןדעי .ךיירקנַארפ ןיא זדנוא ייב תורצ יד ןבױהעגנָא

 .ןטלַאהַאב ךיז ןפָאלטנַא זיא ןעמ ,ןצעזעג עיינ ענעדייש

 ףיוא ןגערפ ןוא ןכוז ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיא בָאה גירק ןכָאנ

 ליױו ,ןבעגעגפיוא ךיא בָאה ןעטַאט ןטלַא םעד .רעדירב עניימ

 ןַאמ רעקנַארק רעטלַא ןַא זַא ןייטשרַאּפ וצ טכייל ןעוועג זיא סע

 ַא סניימ רימ טָאה רעטעּפש .ןטלַאהרעביא טינ תורצ יד טעװ

 -קנַארּפ ןיא טבעל סָאװ ,לאומש ,רעדורב רעקיצנייא רעד ,רעדורב
 -רעד ךיז טָאה רע זַא .ןרָאי ענייש ןיוש זַא ןבירשעג טרופ
 רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא ןענייז ןעטַאט ןטימ בקעי זַא ,טסואוו
 .יַאטעג רעשזדָאל רעד ןיא

 יצ ,

 .גיװצרעבליז ןמלז ןוא הכלמ רעטסעװש  ןייז ןופ .ע.

 ןּפַאמ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 :טביירש ווָאנידַאר הנוי

 -יױצ-טָארד עקידלכעטש עקידנעייר-ייוצ יד רעטניה וליּפַא,
 רעקינייּפ עשיצַאנ עמַאזיורג יד ןבָאה ,ָאטעג רעגיד ןופ ןעגנומ

 יד ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל יד ןשעלסױא טנָאקעג טינ

 רע ט ַאע ט ןשידיי

 עצנַאג טכַאמשעג טָאה םוטנדיי עשיטעל סָאד ואוו ,ָאטעג רעגיר יד

 ָאד ןבָאה ןטסיטרַא ,רעגניז ,רעקיװמ רעקילדנעצ .רָאי ירד

 ךיז טָאה ןטלעזטינ ...ןבעל שירעפעשש רעייז טצעזעגטרָאפ

 ,וגינ רעשידיי ַא טרעהרעד ךעלסעגיָאטעג ענעקָארשעצ ףױא

 "יחמ ,רעלטסניק ,ןטסיטרַא עשידיי ןענייז סָאד .דיל שידיי ַא

 קלָאפ סָאד טקיטומעג ןוא ןפיוה-ָאטעג יד רעביא ןעגנַאגעג רעק

 .ףור ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו .ןטרעצנָאק-ןסַאג ןבעג ךרוד

 זיא ,עזוָארק ָאטעג ןופ טנַאדנעמָאק רעד טייג סע זַא ,רַאפעג ןופ

 ,ןעגנַאגעגקעוװַא זיא רע יו דלַאב רעבָא ,ןפָאלעצ ףכית ךיז ןעמ

 .טרעצנָאק-ןסַאג ןפיוא ןעוועג רעדיוו ןעמ זיא

 ןיײק ןעמוקעג ןדיי עשיווטיל עפורג ַא טימ זיא 1942 ןיא

 םיא ןגעוו טָאה רענייק .,וּפַאמ דיי רעשיווטיל רעקנירַאד ַא עגיר

 ,וּפַאמ ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז זיולב רָאנ ,טסואוועג טינרָאג ױנעג

 טסואוועג טינ טָאה רענייק .טעברַאעג טינ ץעגרע ןיא טָאה רע

 טָאה קלָאפ-ָאטעג סָאד ןעוו ,ןטנווָא יד ןיא .טבעל רע סָאװ ןופ

 עזטיווטיל סָאד טָאה ,ָאטעג ןיא רעגעלטכַאנ ףיוא טרעקעגמוא ךיז

 רעד ןופ ךעלעסעג עלָאמש יד ףױא ןזיווַאב ךיז וּפָאמ עלעדיי

 יו .ךעלדיל עשידיי עקיצרַאה ענייז ןעגניז ןעמונעג ןוא ָאטעג

 ןופ רעסַאפרַאּפ רעד ןעוועג ךיוא ןיײלַא רע זיא ,סיוא טזייו סע

 יד .ָאטעג ןיא גלָאפרעד סיורג טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדיל יד

 גלָאפרעד ןסיורג רעדנוזַאב ַא ןעגניז ייז טגעלפ ָאטעג עצנַאג

 ןעוועג זיא רע .ײ!ןייז זומ ױזַא; דיל-רעגָאלש ןייז טַאהעג טָאה

 זיא רע ,ָאטעג ןופ ןבעל ןרעטסניפ ןיא לַארטש רעקיטכיל ַא

 םיא טָאהימ .ןפיױה-ָאטעג יד ןיא טסַאג רעטרַאגעג ַא ןעועג

 ,רעגנוה ןטילעג טָאה ופַאמ .טרַאועגּפָא רעביפ טימ םוטעמוא

 .טעברַאעג טינ סיצַאנ יד רַאפ לָאמנייק טָאה רע ,ןייפ ,טלעק

 רעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ַאטעג ןופ רוטַאדנעמָאק יד

 רענייא .ופַאמ רעגניז-סַאג םוצ ָאטעג ועד ןופ עביל רעסיױורג

 רעד ףיוא טָאה לעכוט רעטכעוו-ַאטעג עטסקיטשרורטולב יד ןופ

 ,יַָאטעג ןופ ייוודָארב ןפורעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,סַאג-סעזדול

 ןיוש זיא רע ןענָאװ ןופ ,רעקנוב רעווָאנַאה ןיא ןוּפַאמ ןעמונרַאּפ

 ..."ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ

 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 אננא ,ןַאמרעש

 | אנרעּפאּפ }
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 .בעג)

 יסייו ,קסיורבָאב ןיא 1892 ןריובעג

 ענעעזעגנָא ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,דנַאלסור

 יז ןעמעוװ ייב ,עדייז רעד .םיתבה ילעב

 ַא ןעועג זיא ,טעװעדָאהעג ךיז טָאה

 "ָאװדַא ןַא -- רעטָאפ רעד .רחוס-דלַאװ

 ,טַאק
 ,עװַאטלָאּפ ןיא עיזַאנמיג יד טכוזַאב

 טַאהעג הנותח 1911 ןיא ןוא ,עניַארקוא

 -ַאב ָאד .ןַאמרעש בקעי טימ ,עוװַאביל ןיא

 ןיא ,ןירָאטַאמַא ןַא יו ,ךיז יז טקילײט

 | .ןעגנולעטשרָאפ עשידיי

 ןַאמ ריא טימ ןרָאפעגקעװַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -עג טצעזעגטרָאּפ ןענייז רעדיל ,קיװמ ,רעטַאעט :רוטלוק עשידיי

 רעגיר רעד ןופ ךעלסעג עניילק עמערָא עמורק יד ףיוא ןרָאװ

 ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,טָאטשרָאפ רעווקסָאמ -- טָאטשרָאּפ

 "ַאדַאפ , ןופ רעדנירגטימ יד ןשיווצ (1915) ןעוועג ןוא ,ענליוו ןייק

 ,1916 בייהנָא ןיא ,טליַּפש יז ואוו ,("עּפורט רענליוו , רעטעּפש)

 ."ָאטַאנָאס רעציירק , סנידרָאג ןיא "יטע , סלָא
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 רנַאב -םישודקלק

 עשרַאװ ןייק ןרָאפעגּפָא זיא "עּפורט רענליוו, יד יוװ םעדכָאנ

 ןבָאה .עיצולָאװער עשטייד יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןוא ,שזדָאל ןוא

 -עגקירוצ ךיז ןוא עּפורט רעד ןופ טלײטעגּפָא ךיז תימלע ןוא ארזא

 טָאה סָאװ ,עּפורט ַא טריזינַאגרָא ןבָאה ייז ואוו ,ענליוו ןייק טרעק

 טזָאלרַאפ רעטילימ עשיליוּפ סָאד ןעוו ,1919 לירּפַא זיב טליּפשעג

 .עּפורט רעד טָא ןיא ךיז טקילײטַאב .ש ,טָאטש יד

 ןרָאװעג טעדרָאמרעד טנעה עריא ףיוא זיא 1919 לירּפַא 21 םעד

 גרוטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש רעד ןטַאדלָאס עשיליוּפ יד ןופ

 ,רעטייוו .א

 :תונורכז ענייז ןיא יקסווערָאמ םהרבא טלייצרעד םעד ןגעוו

 סָאװ ,ליוק יד ןקעטש ןבילבעג זיא טסורב סנַאמרעש הנח ןיא;

 טָאטש ןיא ןעמ טָאה ױזַא .ּפָאק סרעטייו טרעכעלעגכרוד טָאה

 ןופ לָאטיּפש ןיא ןעמונעגסױרַא ןבָאה ןעמ לָאז לױק יד .טדערעג

 רעד ןעמעלַא רַאּפ ןבילברַאּפ זיא ןַאמרעש ןוא ,"םילוח תרמשמ,

 -לוק ,רעטכיד ןטבילעגסייה ןכָאנ רעיורט רעזדנוא ןופ לָאבמיס

 ."טניירפ רעטרעטעגרַאפ ןיימ ןוא רעוט-רוט

 -נײרַא טרָאד ןוא ןילרעב ןייק ןרָאפעגקעװַא .ש זיא 1920 בייהַנָא

 ןרעטנוא .טלעטשעגפיונוצ טָאה ארזא סָאװ ,עּפורט רעד ןיא ןטָארטעג

 טביילברַאפ יז ."טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעשידיי, ַא ןופ שזַאנָארטַאּפ

 ןעגנולעטשרַאפ ןיא רעטעּפש ךיז טקילײטַאב ןוא ןילרעב ןיא ןיוש
 :םעד ןגעוו טביירש רעכלעוו ,יקסווערָאמ םהרבא טימ

 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג יז זיא םורַא רֶאי (עּפַאנק) ריפ ןיאי

 ןוא ,סַאלג2גפש רָאטקָאד ןסייהעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ןביל ַא

 טּפינקעג ןוא ןדנובעג ןעוועג ןילרעב ןיא טלָאמעד ןענייז רימ

 עכעלטע טנַאמעג ךיז ןבָאה סע .טפַאשטניירפ רעמיטניא ןיא

 ןעמָאנ ןטימ שטנעמ ַא טָאה טריזינַאגרָא סָאװ ,ןעגנולעטשרָאּפ

 רימ .ץינמעכ ןוא גיצּפייל ןיא ןלָארטסַאג עניימ -- רעויָאלדיש

 -עגטימ טָאה ןַאמרעש הנח .ײלארשי עמש, טליּפשעג ןבָאה

 | ."טליּפש

 ןטָארטעגנײרַא טרָאד ןוא עגיר ןיא ןעמוקעג .ש זיא 1921 ןיא
 ,(יקסווערָאמ ל"א) רעטַאעט םיטועמ ןשידיי ן'א

 וצ ןילרעב ןיא לָאמַא ךיז טָאה יז יו ךיוא טנכייצרַאפ יקסווערָאמ

 זַא ,עיצקעטָארּפ ןדנעװנָא ריא רַאפ לָאז רע זַא ,טעדנעוועג םיא

 ,דליב-ָאניק ַא ןיא לָאר-ןטסיטַאטס ַא ןגירק לָאז יז
 טגעלפ יז ואוו ,עגיר ןיא םייח ריא טכַאמעג רעטעּפש טָאה .ש

 ףיוא ןטערטפיוא טּפָא ןוא רעטַאעט שידיי ןליּפש טייצ וצ טייצ ןופ

 ,ןטרעצנָאק ןוא ןטנוװָא עשירַארעטיל

 רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגמוא יז זיא ,טביירש וואנידָאר חנוי יו

 רעכעה ןעוו ,1941 רעבמעווָאנ ןט30 םעד ָאטעג רעגיר ןיא עיצקַא

 טריפעגסױרַא ןענייז םינקז ןוא רעדניק .,ןעיורפ ;ןדיי טנזיוט 7

 ואוו ,דלַאװ רעליבמור ןיא גָאטנוז ןקייינש ןקיטסָארפ ַא ןיא ןרָאװעג

 .סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טקיליטרַאפ םַאזיורג ,ייז יו ,זיא יז

 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש
 ,דנַאב רעטרעפ ,1963 ,עשרַאװ ,"קירוצ ןוא ןיהַא, -- יקסוװערָאמ םהרבא

 ,260:261 ,181182 ,165:166 .זז

 ' קחצי ,נרעבדלַאװ
 |ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1889 ילוי 21 .בעג}

 ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא 1889 ילוי 21 ןריובעג

 -עג .לעטשקרעוו-רעדיינש ַא ןופ רעריפ ַא ןוא רעלדנעה-רעדיילק

 יד ןיא ןוא לּפמעט ןיא ןעגנוזעג .לוש ַא ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל
 ןָא .ווװ טבייה .ןסקַאװעגרעטנוא .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרָאכ-רעדניק
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 "מוא ןענייז ןרעטלע יד רעבָא ,ןרָאטַאמַא טימ ןלָאר עשימָאק ןליּפש

 יו רָאנ ,טפעשעג"טוה ַא ןיא ןיײרַא םיא ןביג ןוא ןופרעד ןדירפוצ

 ןייק רע טפילטנַא 1911 ןיא ןוא ,ןרָאטַאמַא טימ רעטייוו טליּפש

 סלַא טריטויבעד רע ואוו ,עּפורט סרעמילג טרעברָאנ ןיא ָאעמָאלָאק

 ןליּפש ןכָאנ ."לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , סנידרָאג ןיא "עלעטָאמ,

 "רעד ,עּפורט-םירבח ַא ןיא רעביא .וװ טייג ,עּפורט רעד ן א רָאי ַא

 קיטייצכיילג קידנליּפש ,ווָאװַאלסינַאטס ןיא טרַאה ייב רָאכ ןיא ךָאנ

 | ,ןלָאר
 תעב .עדַאּפעלַאּפ ןופ א'א עּפורט-םירבח רעד טימ .וו זיא 3

 "רעבָאהביל , טימ ףיונוצ רע טלעטש המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 סלַא ןוא ײמרַא רעד ןיא ןעמונעג טרעװ ,עקָארק ןיא עּפורט ַא

 -ןעגנַאפעג ַא ןיא רעטַאעט שידיי רע טליּפש רענעגנַאפעג-סגירק

 .רעכיירטסע יד ייב רעגַאל

 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,סָאלשנעזייא רעטלַא טביירש םעד ןגעוו

 :ןרהעמ ןיא רענעגנַאפעג-סגירק ַא

 -סקריצַאב רעד ןיא השקב ַא טקישעגקעוװַא ףכית ןבָאה רימ,

 וצ) שינעביולרעד ַא ןגעוו םינונחת ןטעבעג ןוא טפַאשנַאמטּפיױה

 טכַאנ ןוא גָאט ןײגמורַא ןופ זַא ,קידנבעגנָא ,(רעטַאעט ןליפש

 .ןעניז ןופ ּפָארַא רעכיז ןעמ טעוו ,טלפייווצרַאפ ןּוא געילָאכנַאלעמ

 -רעד ַא ןשטנואוועג רעייז זיא ,הנכס ַאזַא ןדיימוצסיוא ידכ ןוא

 -עג טשינ גנַאל טָאהיס .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ףיוא שינביול

 רעייז זיא טייצ יד םגה זַא ,הבושת ַא ןעמוקעגקירוצ זיא ,טרעיוד
 -ביולרעד ַא ןבעגעג טרעוו ךָאד ,רעטַאעט ןליפש וצ קיסַאּפ טשינ

 "מוא רעבָא ןומ סע .עגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ףיױא שינ

 ייווצ וצ ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןרעװו טקישעגוצ טגנידַאב

 ןרעוו טריפעגפיוא ןלָאז סָאװו ,ןסעיפ יד ןופ ןרַאילּפמעזקע

 רעתמא ןַא ןרָאװעג זיא ,ןעמוקעגנָא זיא הבושת יד יו דלַאב

 ,ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ ןענופעג ףכית ךיז ןבָאה'ס .יסידוהילי

 עכלעוו ,יורפ ןייז ןוא גרעבדלַאװ רעטיוועג ַא ,לרָאּפ שימָאק ַא

 .ןיוו ןיא יעניב רעשידייי רעד ףיוא רעבירַא רעטעּפש עקַאט ןענייז

 ויא החמש עצנַאג יד ףסעיפ ןייק ןעוועג טינ רעבָא ןענייזיסנ . .,

 יד טעוועטַארעג .םעד בילוצ ןרָאװעג טרעטשעצ טשינ ריש

 "דלַאװ יה סָאוי ,עיזיוער עגנערטש יד טָאה עיצַאוטיס עטכעלש

 ןענופעגסיוא טרָאד ןוא ,רעביוק ןיא ךיז ייב טכַאמעג טָאה גרעב

 לכו עטערעּפָא רעד ןופ ַאקשישטנַארפדָאגעידי ןופ ןקָאר עטלַא

 ןַא לייוורעד ןכָאמ וצ ןרָאוועג ןסָאלשַאב רעבירעד זיאיס .,יירדנ

 גרעבדלַאװ לרָאּפ סָאד ןוא ,עיצַאמַאלקעד ןוא גנַאזעג ןופ טנווָא

 -נוא ... .ָאקשישטנַארפ-ָאגעיד ןופ סענעצס עלַא ןריפסיוא לָאז

 ןיא זיא גרעבילַאו ןוא רעבליז היה יד ןופ ןעגנוזייוונָא יד רעט

 ."קַאנק ןצנַאג יטימ עניב ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא געט עכעלטע

 רעטעּפש ,ןיוו ןיא עשטמַאזדָאּפ ייב טליּפשעג .וו טָאה 0

 זיב רעזייה-עפַאק רעביא -- 19227-23 ,עינעמור ןיא טייצ עצרוק ַא

 ,רעטַאעט ןשידיי רעניוו ןיא ןײרַא קירוצ רעדיוו 1924 ןיא זיא רע

 סעּפורט-רעדנַאװ יד טימ ןרעדנַאװמורַא ןעמונעג רע טָאה ךָאנרעד

 "גערַאה .י .ש טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא ,ײקַאװָאלסָאכעשט רעביא

 סָאװ ,עּפורט יד יװ ,"ןענַאװַארַאק רעטַאעט ,, ךוב ןייז ןיא ףרָאד

 זיא'ס ואוו ,דַאבנעירַאמ ןיא סלעזיימ שיבא ןופ ד'א טליּפשעג טָאה

 ןכוזַאב וצ ןסָאלשַאב טָאה .יבר רעזלעב רעד ןענַאטשעגניײא ךיוא

 :הכרב ַא םיא ןופ ןגירק ןוא ןיבר םעד

 םוצ טכיירגרעד טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא יד ןופ רעטשרע רעדי

 טָאה גרעבדלַאוו .עּפורט רעזדנוא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ,ןיבר

 ַא יו ,רערעגָאמ ַא ןוא רעניילק ַא ןעועג זיא רע .סייהעג רע

 יעייי יא
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 ןופ ןָאקיססעל

 לָאז יעלעקָאק' ןפורעג םיא ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןוא ,עלעקעטש
 לעוו ךיא ןעוו רָאיטקַא רעשידיי רעקיזָאד רעד ןייז לחומ רימ רע
 זיא רע זַא ,טלעוו רענעי ףיוא עמַאלקער עטכעלש ַא ןכַאמ םיא

 .(רעקימָאק רעכַאווש ַא רָאג ןעוועג

 ,עלעטנעה רַאד ,ןיילק ןיז טגנַאלרעד ןיבר םעד טָאה רע ןעװ

 .הסנרפ ןייז זיאיס סָאװ טגערפעג יבר רעד םיא טָאה

 .טרעפטנעעג גרעבדלַאו טָאה -- רָאיטקַא ןַא --
 .יבר רעד ןסיוו לי -- ?ךַאפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװו --

 -פיואי גרעבדלַאוװ םיא ליֹוו -- רעכַאמ עלעצניק ַא ןיב ךע --

 ןועל רעגרעבמעל ןייז ףיוא יןרעלק

 -ײ) ןיא -- ?ןטזייװַאב ןלצל אנמחר ,ןצנוק ַא רַאפ סָאו --

 ,יבר רעד קיריג

 םעד יףױא טרעלקי ןוא יאבג סיבר סעד ןיירַא ךיז טשימ

 :קידנגָאז ,ןיבר

 יבםשתמ יד ןופ רענייא ,רעליפש םירופ ַא זיא רע ,יבר --

 ..יליפזע םירופי ַא ןכַאמ ייז ..עדנַארַאװ רעד ףיױוא.. םיצל

 -- יבר רעד ךיז טשודיח -- ןטזיב רעליּפש םירופ ַא ױזַא --

 ?הסנרפ רָאי ץנַאג ַא וטסָאה םעד ןופ ןוא

 ךע -- דחפ רַאפ שממ גרעבדלַאו טרעטיצ -- יבר ,ץינ --

 ..רעליפש"םירופ ןייק טשינ ןיב

 .ןחדב ַא זיא רע -- יאבג רעד ןירַא ךיז טשימ -- יבר --

 םעד יייטשרַאפי ןצ ןא יבר רעזלעב רעד טבייה -- ?יױזַא --

 6071 םעד חמשמ טזיב ןד ןוא ןחדב ַא טזיב ןד -- ..ןינע

 יבר רעזלעב ךעד טָאה ,םעומש םעד ןופ טייצ עצנַאג יד

 םיא טָאה גרעבדלַאוװ ןעוו רעבָא ,ןגיױא ענייז ןביוהעגפיוא טשינ

 ןביוהעגפיוא רע טָאה ,ירעכַאמ עלעצניק ַאי זיא רע זַא ,טגָאזעג

 רעד .קילב ןכעלגנירדכרוד ַא ןבעגעג םיא ףיוא ןוא ּפָאק ןיז

 ױצניקי סגרעבדלַאוו טימ השעמ יד זַא ,ענַאטשרַאפ טָאה יבר
 ..גנונדרָא ןיא טשינ סעּפע זיא

 ףיסומ טָאה --- .דיי ַא רַאפ הסנרפ ןייק טשינ זיאיס --

 רַאפ המלש האופר ַא ןקישוצ ריד לָאז טָאג -- יבר רעד ןעוועג

 : ..המ:ענ ןייד

 יטלַאהניא' םעד ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה ;גרעבדלַאו ןעוו

 םיא ןופ טָאה רע סָאוו ,יהכרבי יד ןוא ןיבר ןטימ סעומש ןייז ןופ

 ןופ (טעבנגעגסױרַא) 'טעיליכעגסיורַאי ךיז רימ ןבָאה ,ןעמוקַאב

 -וע ןַא ןעמוקַאב טשינ סיא ןופ ןלָאז רימ זַא ,ארומ סיא לָאז

 ײ,,,הכרב עכעל

 קירוצ ןיוו ןופ ןגָארטעגרעביא ךיז .וו טָאה ןרָאי עטצעל יד

 ,ךיז רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב .גרעבמעל ןייק
 ןייק טרױקַאװע ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעגרעבמעל ןטימ ןעמַאזוצ
 ַארַאכוב ןיא עימעדיּפע-סופיט רעד תעב זיא ןוא ,דנַאברַאפנטעױװַָאס

 .ןברָאטשעג
 ,646 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 ןיא) סרעגַאלקָארַאב עשיכיירטסע יד ןיא רעטַאעט שידיי --- סאלשנעזייא .א

 ,11:20 .וז ,1928 ,ענליװ ,(?תונורכז-רעטַאעט , סגייווצרעבליז ןמלז
 ,145:147 .וז ,1955 ,ןָאדנָאל , ןענַאװַארַאק רעטאעט , -- ףרָאדנעראה .י .ש

 השמ ,ןילַאמרעה

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 ,ןײרַאֿפטסיטרַא ןשידיי רעװעשרַאוװ ןיא דילגטימ -ַא ןעוועג

 רעד ןיא ןקילײטַאב ךיוא ךיז טגעלפ ןוא ןלָאר עניילק טליּפשעג

 .רעטַאעט ןופ עיצַארטסינימדַא

 רעטייווצ ןייז טימ קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעג רע זיא 1939 ןיא

 ,,,,,ץטץי
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 רע ט ַאע ט ןשיריי

 ןופ רעטכָאט ַא ןוא ,רעטַאעט טליּפשעג ךיוא טָאה עכלעוו ,יורפ

 ןוא ןעניוו וצ טייקכעלגעמ ַא דניק םעד ןבעג וצ ידכ .רָאי 2

 רָאיטקַא רעד טָאה ,עילימַאפ רעד ןופ הסנרּפ יד ןרעגנירגרַאפ

 -ָאטסילַאיב ןופ לבמַאסנַא ןיא ןעמונעגניירַא יז וװָאקינשעלָאק ןמלז

 לָאר יד ןליּפש וצ ןבעגעג ריא ןוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעק

 .רעטכָאט עטסגנוי "סנקיכלימ םעד היבוט , ןופ

 ךיוא ןוא רעטגעט ןיא טליּפשעג קָאטסילַאיב ןיא טָאה .ה

 ןרַאפ ןכָאװ ענשלטע .עיצַארטסינימדַא רעד ןיא ןפלָאהעגטימ

 עפורט יד זיא המחלמ רעשטייד-שיטעיווָאס רעד ןופ ךָארבסיױא

 רעבָא ןבָאה ןרעיטקַא יד  .וָאליגָאמ ןייק ןליּפש ןרָאפעגסױרַא

 -עג רעטעּפש זיז .ה .קָאטסילַאיב ןיא טזָאלעג סעילימַאפ ערעייז

 ערעייז רַאפ קָאטסילַאיב ןייק קירוצ ןרָאיטקַא יד ןופ ןרָאװעג טקיש

 -עפרעדַאב רעטאעט עסיוועג רַאפ ךיוא ןוא םינינע עכעלנעזרעּפ

 טָאה ךָאנ ױזַא לייוו ,גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה .ה .ןשינ

 .החּפשמ ןייז טימ ןעז וצ רעדיוו ךיז טייקכעלגעמ ַא ןעמוקַאב רע

 רעד ןופ ךָארבסױא םייב דָארג קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע

 יד ןזָאלרַאפ טנָאקעג טינ רעמ ןוא המחלמ רעשטייד-שיטעיווָאס

 רעד ןופ גנוריפנייא רעד תעב ,רע זיא רעטעּפש .שדוח ַא .טָאטש

 ןיא טעברַאעג טרָאד טָאה .ה .ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא טרָאד ,ָאטעג

 זיא ןוא ,טכַאמרהעװ רעשטייד רעד רַאפ סעקילָאװ ןופ קירבַאפ ַא

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעּפש

 ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא קַאז לטפעש ןוא ןַאמלעמ ריאמ טול

 .עשרַאװ
 ןופ .ע .מ ןוא ןַאמלעמ ריאמ ,קַאז לטפעש ,וָאקינשעלאק ןמלז ןופ .צ .ש

 .ןײשטָאר עשירג

 האל ,ץרַאװש

 | יקצַאש}
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1882 ילוי 25 .בעג}

 ,גָארטסָא ןיא 1882 ילוי 25 ןריובעג

 רעד ןיא ךָאנ .דנַאלסור ..בוג רענילָאװ

 -ביל' טימ שיסור טליּפשעג טנגוי רעירפ

 -ימע רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא .'רעבָאה

 טרָאד ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק טרירג

 "רעד ,'רעבָאהביל' טימ שידיי טליּפשעג

 זיא יז ואוו ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא ךָאנ

 סיקסווָאקַאויּפס בקעי ןיא ןטָארטעגנײרַא

 ןרָאפעגמורַא זיא יז רעכלעוו טימ עּפורט

 ןעמוקעגקירוצ .ץייווש ןוא עיגלעב רעביא

 ָאד ןוא ,ןייטשרעלאוו רתסא וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא יז זיא ,זירַאּפ ןיא

 טליּפשעג ךָאנרעד ,גרובנעדלָאג לעוימעס טימ ןָאזעס ַא טליּפשעג

 ןַאמרעש ףעזָאי ןומ ןירענטרַאּפ סלַא לַאטנעמולב ייב ןענָאזעס 4

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ סרעלדַא ַארעס ןיא טקילײטַאבטימ ךיז ןוא

 עיגלעב ןיא יז טָאו המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ .עיגלעב

 .עּפורט רעד ןיא ןלָא ו-רעטקַארַאכ טליּפשעג (לסירב ןוא ןּפרעװטנַא)
 .ןַאמסקַאװ ינעפ ןופ

 -רעדניק טליּפשעג ,ד ןיק סלַא ,טָאה ,רעסקָאב ַא ,ילַאס ,ןוז ס'.ש

 סיאול ר'ד .ןוז רערע זנַא ריא .רעטַאעט ןשידיי רעזירַאּפ ןיא ןלָאר

 ןירעליּפשיוש רעשידיי רענעזעוועג רעד וצ טַאריײהרַאפ זיא ,ץרַאװש

 .ןיטשרוב עלעקייח

 ןופ טניירפ ַא ךרוד .שי זיא המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד תעב

 "בשומ סדלישטָאר ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ,רָאטקָאד םעד ,ןוז ריא
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 דג ַאב םישורדצ
 ישי יש אה הויה צה יו דדיטי לה = טרטישששמ א ססמי סו

 ,סיִצַאנ יד רעבָא ,רָאי 2 ןענופעג ךיז טָאה יז ואוו ,זירֲשּפ ןיא םינקז

 ,ןטנעיצַאּפ יד ןופ לָאטיּפש םעד טקידיײלעגסיוא רדסכ ןבָאה עכלעוו

 ,1944 ןיא ,יז ךיוא ןבָאה ,רָאי 65 רעביא רעטלע ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןַא ןיא טריטרָאּפעד ,זירַאּפ ןופ גנוײרפַאב רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ זיא יז ןענַאװ ןופ ,ץַאלּפ ןטנַאקַאבמוא
 ,ץרַאװש ןיטשרוב עלעקייח ןופ .ע .ש

 (יכדרמ) סקַאמ ,יקסווָאדַאש

 {סיצַאנ יד רוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1905 .בעג}

 -יל-שילוּפ ,ענליוו ןיא 1905 ןריובעג

 ןעגייז ןרעטלע ענייז סָאװ םעד בילוצ .עט

 רעירפ רָאג ןייז ןיא ןברָאטשעגּפָא םיא

 ךרוד ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא רע זיא ,טנגוי

 .רעדורב ןרעטלע ןייז

 "כיילג ןוא עיזַאנמיג עקיטרָא טקידנעעג

 ,גניצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאב קיטייצ

 "נָא ,עניב רעד וצ גנוגיינ עקרַאטש סיוא

 -ָארּפ ןוא ,רָאטַאמַא סלַא ןליּפש ןביוהעג
 "טשּפורט רענליוו , רעד וצ ןיירַא לענָאיסעפ

 ָאד .ענליוו ןיא ןליּפש ןילוּפ-ןיורק ןופ ןעמוקקירוצ ריא תעב

 "יישרַאפ טימ ןוא סעּפורט ענעדיישרַאפ ןיא רעטעּפש רע טליּפש

 -- .ריד) שזדָאל ןיא ךָאנרעד ,ןרעלָארטסַאג רענַאקירעמַא ענעד

 ןיא ןוא סעּפורט-רעדנַאװ ענעדיישרַאפ טימ ,(רעטסיימלעצ דוד

 הנותח 1925 ןיא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט-ַאלַאקס/'

 יַאניבור ַארָאד עסירטקַא רעד טימ

 -טלעוו עטייווצ יד ןעוו ,עדייב ןבָאה ,רעביא טיג יורפ ןייז יו

 ,עשרָאװ ןיא רעטַאעט שידיי טליּפשעג ,ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ

 רעד ןופ ךָארבסיױא ןרַאפ ץרוק זיא ,טגנעגיריד רעד ,רעטָאפ ריא

 יד ןזח ןקיטרָאד ַא טימ ןרידוטשנייא ןידנעב ןייק קעװַא ,החמחלמ

 רעטכָאט רעטסגנוי רעד טימ רעטומ יד ןוא ,תוליפת:םיארונ םימי

 ןידנעב ןופ ןיוש זיא רעטָאפ רעד .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןענייז

 ןופ גנורידרַאבמָאב יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןעמוקעגקירוצ סינ

 -ןײרַא זיא גנוטכינרַאפ ןוא טיוט ןופ ןגער ןכָאװ 4 ךָאנ .עשרַאװ

 ַא ,רעטומ יד ןוא ,עשרַאװ ןופ עיצַאּפוקָא עשיצַאנ יד ןטָארטעג

 ןייק רעבירַא ןלָאז ןַאמ ןטימ ַארָאד זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה ,עקרענליוו

 עטסגנוי יד ןוא רעטומ יד עשרַאװ ןיא טָאלעגרעביא ייז ןבָאה ,ענליוו

 ןוא ןעזעג טינ לָאמניק רעמ ןיוש ןבָאה ייז עכלעוו ,רעטסעווש

 -עג ןעמונרַאפ לייוורעד זיא ענליוו .ענליוו ןייק ןרָאפעגּפָא ןענייז

 שידיי ןליּפש רעדיוו ןביוהעגנָא טָאה'מ ,ןטעיווָאס יד ךרוד ןרָאװ

 ןדיי רענליוו יד .סיצַאנ יד ןיירַא ןענייז ךָאנרעד רעבָא ,רעטַאעט

 ןוא ןסַאג עכעלטע ןופ ָאטעג ַא ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ ןענייז

 שידיי טליּפשעג רעטייוו ןעמ טָאה ָאטעג ןיא וליפַא רעבָא ,ךעלסעג

 יד ןעוו ,1942 רעבמעטּפעס 22 םעד זיב ,2 ַאקסנַאק ףיוא רעטַאעט

 "עג ןבירטעג ןענייז ןדיי עלַא ןוא ,ןרָאװע ג טרידיווקיל זיא ָאטעג

 .ןרעגַאל-סטעברַא ןיא רעדָא רַאנָאּפ ןפיוא הטיחש רעד וצ ןרָאװ

 ךיז ןטלַאהַאב ךרוד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןַאמ ריא טימ ַארָאד
 יז ןבָאה תעל תעמ ייווצ .עיצַאזילַאנַאק רעד ןופ ןרער יד ןיא

 ןרעסַאװ עקיצומש יד ןיא ערעדנַא טימ ןעונַאזוצ טרעדנַאװעגמורַא
 ןוא סױרַא ייז ןענייז ךָאנרעד .זדלַאה ןזיב טכיירגרעד ןבָאה סָאװ

 ןדיי זַא ,טקרעמַאב ןבָאה ןשטייד יד זיב ,שינטלעהַאב א ןענופעג
 וצ ןכעגעגנייא ךיז טָאה ןַאמ ריא טימ ןַארָאד .םורַא ךיז ןעיירד

 ןבָאה סע ואוו ,'סילייק קַאלב' ןיא ךיז ןּפַאכוצנײרַא ןוא ןפיולטנַא
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 שינה זי די. יא יע הי = יי יש 170 אה זוגי קיד יי היי ישי ייד

 ןענייז עזָאלסטעברַא סלַא .רעטעברַא עשידיי לסיב ַא טעברַאעג ךָאנ
 טימ רָאנ ,ןרעװ וצ טריטסערַא רַאפעג רעקידנעטש ןיא ןעוועג ייז
 -רַא סלַא ןדלעמוצנייא ךיז ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה ימ סיורג
 טשרמולכ ןעמוקעג סיצַאנ יד ןענייז 1944 יימ 10 םעד זיב רעטעב
 וצ טייקכעלקריו רעד ןיא רעבָא 'טעברַאפ ףיוא רענעמ ןעמענ
 סַארָאד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ךיוא זיא טרָאד .רַאנָאּפ ףיוא ןענערברַאפ
 ןוא ןפָאלעגוצ יז זיא ,ןריפּפָא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןַאמ
 יד .ןענגעזעג וצ ךיז ןביולרעד שטָאכ ייז לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג
 קירוצ יז טָאה'מ ,ןסישרעד וצ ןשַארטס ןעמונעג ריא ןבָאה סיצַאנ
 עדייב ןביוהעגפיוא טָאה .ש .גנַאגנײרַא"ריט ןיא טּפוטשעגנײרַא
 ריא טלסיירטעג ןוא רערעדנַא רעד ןיא טסיופ ןייא ןסָאלשעג ,טנעה
 ,'! ךיז טלַאה' :טנוזעג ייז ַא

 :יורפ ןייז טביירש ,זדנוא וצ טפירשוצ ַא ןיא

 עכעלטע ("סילייק קַאלב,) רעגַאל םעד ןיא ןייזּפַא ןכָאנ;
 עפורג ַא ןעמוקעגניירַא ןגרָאמירפ ןייא {ןיא}| ןענייז ,ןטַאנָאמ
 יו ױזַא .רענעמ 10 טרעדָאפעג ןוא רעועג-ןישַאמ טימ ןשטייד
 ןײרַא ייז ןענייז ,קיליוויירפ ןדלעמ ךיז טלָאוװעג טינ טָאה רענייק
 .טלָאו עג ןבָאה יז ןעמעוו טפעלשעגסױרַא ןוא רעביטש יד ןיא
 ןלַאּפעגניירַא ךיא זיא רענעמ 10 יד ןופ עּפורג רעד ןיא
 ,יקסווָאדַאש

 טינ רימ ןבָאה ןיגסױרַא) רעטצנעפ ןכרוד ןעזעג בָאה ךיא
 ןעמ יו (ןשטייד יד ןופ טכַאװַאב ןעוועג ןענייז רימ .טנָאקעג
 יַאש יו ןעזעג בָאה ךיא ,ןישַאמ ַא ןיא ןפרָאװעגנײירַא ייז טָאה
 ןבָאה יײז ןפיולטנַא טריבורּפ ,ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יקסווָאד
 םיא קירוצ ןוא ,סופ ןיא םיא טעדנואוורַאפ ,ןסָאשעגכָאנ םיא
 לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג זיא סָאד .ןץשַאמ ןיא ןפרָאװעגנײרַא
 .יקסווָאדַאש סקַאמ ןַאו ןביל ןיימ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ

 ,ןבָאה ייז ואוו ,רַאנָאפ ףיא טריפעג ןעמ טָאה רענעמ 10 יד
 יד ןבָארגַאב טװמעג ,ןטייק ןיא ןרעדנַא םוצ רענייא עטדימשעג
 ןעגנערבוצמוא רַאנָאּפ ףיוא ןגגנערב טגעלפ ןעמ עכלעוו ,ןדיי
 יעמ טָאה ,טקיזנערַאּפ טעברַא ועייז ןבָאה רענעמ 10 יד ןעוו ןוא
 .ןסָאשעגסיוא ןעמעלַא ייז

 -ךעד ךיז ךיא בָאה םוקמוא סיקסווָאדַאע ןופ ןטייהלצנייא יד
 ןיק קירוצ ןעמוקעג ,גנויירפַאב רעד ךָאנ ,ןיב ךיא ןעוו ,טסואוו

 -ַאש רָאטקָאד ,רעדורב סיקסווָאדַאש ,רעגָאוש ןיימ ןעו ,קליױפ
 זיא ןוא ןטסירק ייב טעוועוַארעג ךיז טָאה רעכלעוו) יקסווָאד
 ענליוו ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא (1948 ןיא שזדָאל ןיא ןברָאטשעג
 ."םוקמוא סיקסווָאדַאוע ןופ ןטייהלצנייא יד ןעניפעגוצסיוא

 .אניבור ארָאד ןופ .ע .מ ןוא .ע .ש

 ,"טייהיירפ ןגרָאמ , ,טריסַאּפ טָאה אניבור ַארָאד עסירטקַא רעד טימ סָאװ
 .1946 .טְקָא 25 ,24 ,י .נ

 עשטנָאב

 | דלעפנעזָאר םהרבַאו
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1884 .בעג}

 ַא ןיא ןלױּפ .טנגעג רענילבול ,עילָאּפָא ןיא 1884 ןריובעג
 תיב ןיא ךיז רַאפ ןוא םירדח ןיא טנרעלעג .עילימַאפ רעשידיסח

 "וקעג 1906 ןיא .דלַאװ ַא ןיא רעקַארב ַא יו טעברַאעג .שרדמה

 ,"ןעבעל רעזנוא , ןיא 1909 ןיא טריטויבעד ןוא עשרַאװ ןיא ןעמ

 -סױרַא .שיערבעה ןוא שידיי ןיא סעבַאגסױא ערעדנַא ןיא ךָאנרעד

 בוט-םוי עירעס ַא ךיוא ,רעטעלבנציוו טייצ וצ טייצ ןופ ןבעגעג
 ,(1922) "ןעמולב , ג'א ךעלטעלב
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאטיסקעל

 ואו ,"טנעמָאמ , ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא 1911 טניז

 ןענָאטעילעפ ןוא סעקסערָאמוה ,ןעגנולייצרעד ןבירשעג טָאה רע

 ."לעגיּפש רעמירק רעד , גנולײטּפָא יד טריטקַאדער 1926 ןופ ןוא

 טַאלבנכָאװ ןשיטסירָאמוה ןטריטסוליא ןַא טריטקַאדער -- 9

 - ."לגיופ רעיירפ רעד,
 ענירג יד, ןוא (1921) "שער םניא , :רעכיב יד ןבעגעגסױרַא

 .(1924) "קירב

 עכלעוו ,"רענגעג ןעיורפ יד , עטערעּפָא יד ןבירשעג טָאה .ב
 .עשרַאװ ןיא ָאקסעלַאכימ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1918 ןיא זיא

 יד ןוא ,ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ףיוא ןוא שזדָאל ןיא ךָאנרעד

 ןיא ,1932 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"תובוח , עידעמָאק

 ,עשרַאװ

 :ליזיימ ןמחנ טביירש "תובוח , עסעיּפ רעד ןגעוו

 ךרוד ןבירשעג ,עידעמָאק ַא ,ײתובוח; ןעז ןעגנַאגעג ןיביכג

 םנופ (דלעפנעזָאר .ַא -- עשטנָאב) רעביײרש רעוועשרַאווװ ַא

 טָאה סָאװ ,רעסישזעד ַא .ןַאמּפיל השמ -- ישזער ,ןבעל ןגיה

 עסעיפ יד .טיהנעגנַאגרַאפ עשירעלטסניק ענייפ ַא ךיז רעטניה

 -ָארקנַאב דיי רעוועשרַאװ ַא .ענטעדנַאט ַא ,עכַאווש ַא זיא רעבָא

 ,"סטינוא קנַאב ַא ןיא טלעג לייט ַא טלַאהַאברַאפ רע ,טריט

 ,טקַא ןטשרע ןיא ןעמוק ייז .תובוח-ילעב םיא וצ ןעמוקיס ןוא

 יז ןוא טקַא ןטירד ןיא ןעמוק ייז ,טקַא ןטייוצ ןיא ןעמוק ײז

 ןעמ טשינ .טײטש טלעװ יד סָאװ ףױא ןעלמוט ןוא ןעייררש

 .סָאמ ַא ןָא ןוא ,עסעיפ יד טיירש ןעמ רָאנ ,עסעיפ יד טליּפש

 ,רעטַאעט וועד ַא ןיא רעמונ ַא -- עסעיפ רעד ןופ ףָאטש רעד

 סע עכלעוו ןיא ,ןטקַא ירד עצנַאג ףױא ןגיױצעגרעדנַאנַאפ זיא

 רעד ןיא ןוא ,ךעלטעלּפוק ,ךעלדיל ,ןציוו טקָארבעגניײרַא ןענייז

 -עג ןטלָאוװ סָאו ,ןרָאיטקַא ענייפ עקינייא ךאד ןליּפש עסעיפ

 | .יןליּפש שיטייל טגעמעג ןוא טנָאק

 ,סרעטַאעט טסנוק ןיילק עשידיי יד רַאפ ןבירשעג ךיוא טָאה .ב

 -ַאנ רעד תעב ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןברָאטשעג זיא .ב

 .עיצַאּפוקֶָא רעשיצ

 -נעג ןפיוא ,, ;הרובק וצ ןעמוקעג| טקרעמַאב ווָאקרוט סַאנָאי

 ,"טייז רעשירַא, רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא סָאװ ,םלוע תיב רעש

 "יבייא יד ןענופעג ןוא "טיוט ןכעלריטַאנ , ַא טימ ןברָאטשעג ...

 ."םלוע תיב ןשידיי ןופ עעלַא רעשירַארעטיל רעד ןיא ור עק
 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל ,

 ,223 .ז ,דנַאב
 ,6 'ג ,עשרַאװ ,ט'לבטיל, ,ןרעטַאעט עשידיי רעװעשרַאװ יד ןיא -- ,מ :נ
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 ַאינַאס ,םיױבטלַא

 | בודָארַאטפ}

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 "עג .ַא טָאה ווָאקרוט סַאנָאי טיול

 יז .עטיל-שילױוּפ ,ענדָארג ןופ טמַאטש

 -ַאעט .ענדָארג ןיא ןירערעל ַא ןעוועג זיא
 ןרעביפ עלַא טימ טָאהעג ביל יז טָאה רעט

 ירַא ןרַאפ .המשנ רעקידנליפנייפ ריא ןופ

 "נָא יז טָאה רעטַאעט ןשידיי ןיא ןייגרעב

 -ירָאטַאמַא-שיסור יד ןיא ןעמונעג לייט

 טבערטשעג דימת ןוא ןעגנולעטשרָאפ עש

 .ןירעליּפשױש ַא ןרעוו וצ

 יז טָאה סעיצַאמרָאפניא ערעדנַא טיול
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 "ץנעגנַאהעג 7, ןיא םױבטלַא אינָאס "צלעקרעס , ןיא םױבטלַא ַאינָאס

 ועליהָאמ ןיא (וָאנַאּפ ייב) סעּפורט עשיסור ןיא טקילײטַאב ךיז

 -וילָארבָאד ןוא שטיװעלַאכימ ייב) ,רעטַאעט-טָאטש רעקסנימ ןיא ןֹוא

 -מַארד ןשידיי ןיא טליּפשעגטימ ךיוא יז טָאה וועליהָאמ ןיא .(ווָאב

 .ןזײרקמַארד ןשידיי רענדָארג ַא ןיא יו.ַא ןוא ויירק

 -לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא ןטָארטעגנײרַא יז זיא 1921 ןיא

 -טפירש בייל ןוא ןַאמּפיל השמ טימ) יז טָאה 1922 ןיא .רעטַאעט

 .רעטַאעט-'ןעדע' רענליוו ויא טליּפשעג (רעצעז

 ןכלעוו ןופ ,לבמַאסנַא ןשיטַאמַארד רענליוו ןיא -- 1923 ןיא

 ,1927 זיב טליּפש יז ואוו ,'טקיוו' טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס

 א'א "עּפורט רענליוו, רעד ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- 8

 רעביא יינרוט םעד קידנכַאמטימ ,1922 זיב טליּפש יז ואוו ,ןייטש ןופ

 ןיא טליּפשעג יז טָאה .,דנַא;סיוא ןופ קידנמוקקירוצ .עּפָאריײא

 יסול ןֹוא אשימ ,ַאקסנימַאק לחר רתסא ,ווָאטַארַאב ר'ד טימ עשרַאװ

 .ענוװָאק ןייק טריש .ַאגנַא יז טרעוו 19337-24 ןיא ןֹוא ןַאמרעג

 .ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ לבמַאסנַא ןיא ןעוועג ןרָאי עטצעל יד

 עּפורג רעטשרע רעד ןיא זַא ,רעביא טיג ווָאקרֹוט טנומגיז

 טָאה עכלעוו ,.ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה 'טקיוו' ןקידרעטעּפש םנופ

 רעד ןיא .במָאד םַאדַא רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח ענליוו ןיא

 -ַאעט-'לַארטנעצ' ןיא 'עלעקרעס' סרעגניטע ר'ד ןופ גנוריפפיוא

 -עדיירפ' לָאר יד טליּפשעג ,גלָאפרעד סיורג טימ ,.ַא טָאה רעט
 ..עלעטלַא

 ,לבמַאסנַא םעד ןיא ענליוו ןיא טקילײטַאב רעטעּפש ךיז טָאה .ַא

 ךיז טנכייצ יז ןוא ,טלעטשעגפיונוצ טָאה ווָאקרוט טנומגיז סָאװ

 גנוריפפיוא רעד ןיא רַאדנערַא ןופ רעטכָאט יד סלַא סיוא סרעדנו:ַאב

 .'רוכזיי סרעלקעס ןופ

 "ובכב ַא ןעמונרַאפ טָאה עכלעוו ,.ַא טָאה ווָאקרוט סַאנָאי טיול

 -עגכרוד ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,רעטַאעט ןשידיי םניא טרָא ןקיד

 יז .עינעמור ןוא ןליוּפ רעביא 'טקיוו' ןופ יינרוט ןסיורג םעד טכַאמ

 ,דנַאלטעל ןוא עטיל ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה

 ןיא 1926 רעבָאטקָא 19 םעד טריפעגפיוא טָאה 'טקיוו ןעוו

 -נעצ סָאד , סנעדַאפדלָאג ןופ גנוטעברַאַאב יד רעטַאעט-'יקסנימַאק'

 .טקילײטַאבטימ ךיז .ַא טָאה ,"טָאבעג עט

 ןשיגַארט ריא ןוא ערעירַאק ריא יו,ַא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי |

 -יזע עטריטנעלַאט רָאג-זיב ַא ןעוועג זיא םױבטלַא ַאינָאס,
 -רעד .המכח עסיורג ַא ןוא שטנעמ רעטעדליבעג ַא ,ןירעליּפש

 -ערפער רעייז ,טוש9 ןוא טרָאצ ,טנחַאב ,ןיױש ןעוועג יז זיא וצ
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 דנַאב -םישודהק
 תי=- =

 "מוא טקריוועג ןוא ןָאט ןכעלריטַאנ םענייפ ַא טַאהעג ,ויטַאטנעז

 ריא וצ גנויצַאב רעטסנרע ןוא ןליּפש טרַא ריא טימ רַאבלטימ

 טָאה יז סָאװ ,ןלָאר עטשרע עריא ןיא ןיוש .תוחילש-רעטַאעט

 ,ךָאנרעד ןוא ,יקידלוש קידלושעמואי סיקסווָארטסָא ןיא ןעמוקַאב

 -עגסיוא קרַאטש ךיז יז טָאה ,יענעגנַאהעג 7י סושעעדדנַא ןיא

 -עג ערַאברעדנואוו עירעלַאג עצנַאג ַא ןפַאשעג טָאה יז .טנכייצ

 -ךלָאג ,(עטלַא עדיירפ) יעלעקרעטי סרעגניטע ןיא יו ,טלַאטש

 (עלעביל רעטכָאט סנכדש םעד) ילמעל ינוק עדייבי סנעדַאפ

 לחר רתסא ךָאנ .(לטייצ) ירעקיכלימ רעד היבוטי סמכילע-םולש

 -לימ רעד היבוטי ןיא ןעמונעגרעביא יז טָאה ,טיױט סַאקסנימַאק

 טָאה יז רעכלעוו ןיא ,יעדלָאג עמַאמי רעד ןופ לָאר יד ירעקיכ

 ןלָאר ךָאנ א ךָאנ ןוא ,טנכייצעגסיוא ךיז

 -טלַא ַאינָאס ךיז טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 -רעדנואוו רעייז ןוא במָאד םַאדַא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזװצ ,םיוב

 -מעל ןיא ןענופעג ,ַאזיל רעטכָאט רענעטָארעג רָאגיזיב ,רענייש

 רעייז .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי סניא טרָאד טעברַאעג ןוא גרעב

 "טינשכרוד טשינ ןיוועגסױרַא טָאה ַאזיל לרעטכעט קירָאייו2

 עריא ףױא טקוקעג טשינ .ןטייק'עפ-עניב עשיטַאמַארד עכעל

 רעגרעבמעל רעד ןיא ןעמונעגניירַא יז ןעמ טָאה ,רעטלע ןגנוי

 -פָאה עסיורג רָאג ריא ףױא טגיילעג טָאהימ ןוא לוש-רעטַאעט

 .ןעגנונ

 במָאד םַאדַא זיא ,גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 רעטַאעט-הכולמ םנופ עפורט טפלעה רעטייווצ רעד טימ ןעוועג

 ןייז וצ ןעמוקוצקירוצ ןזיוַאב טשינ ןיש טָאה רע .ענווָאר ןיא
 קיטכערפ ריא טימ טָאה סױבטכלַא ַאינָאס .רעטכָאט ןוא יורפ

 רעד תעב םונהיג ירודמ העבש עלַא טכַאמעגכרוד ַאזיל לרעטכעט

 יד תעב ןוא .ָאטעג ןיא ןעוועג ןענייז ייז .עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ

 -מעל יעטמירַאבי יד וצ ןדיי ןעמונעג טָאהימ ןעוו ,:סעיצקַאי

 ןרָאוװעג טכַארבעגמוא יי ןענייז ,יסעקסַאיּפי רעגרעב

 ןשידיי ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ,ַאזיל ייס ,ַאינָאס ייס ,עדייב

 עשיסור ענעסיררַאפ טימ ,ןפיט עשיווַאלס-טכע ןעוועג ;ןעזסיוא

 סלַא ןעוועטַאר וצ ךיז ןסנַאש עלַא טַאהעג ןבָאה ייז .ךעלזענ

 רערעדנַא ןַא ןיא קעווַא ןטלָאװ ייז ןעוו ,םניטסירק עטשרמולכמ

 -עג רעבָא יז ןבָאה .טנעקעג טשינ ייז טָאה רענייק ואוו ,טָאטש

 "עג טשינ ןבָאה סָאוו ןדיי עטכַארבעגמוא טייהרעמ רעד וצ טרעה

 ןופ גנוטָארסױא רעשיזיפ ַא ןופ טיקכעלגעמ רעד ןיא טביילג

 ."קלָאפ ץנַאג ַא

 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,148-156 ,84 ,82 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,'הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --- װָאקרוט טנומגיז
 ,197 ,162 ,156 ,84 ,64 ,55 .זז

 בייל ,רענייו
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1913 .בעג)

 -ןעמַאד ַא -- רעטָאפ .עטיל-שילוּפ ,ענליוו ןיא 1912 ןריובעג

 .רעדיינש

 ךיז .װ טָאה ,רעביא טיג שטיװָאניּפרַאק .מ רעגָאװש ןייז יו

 טגעלפ ,םיטש רענייש ןייז טימ טנכייצעגסיוא רוחב רעגנוי סלַא ךָאנ

 טריפעגנָא ,ןעלבמַאסנַא-ןרַאטַאמַא רענליוו יד ןיא ןקילײטַאב ךיז

 ןעוועג רע זיא 1933 ןיא .ַא'א ןירעיּפַאּפ השמ ,רעמערק ַאשַאס ךרוד

 -יאמ , רעטַאעט-טסנוקניילק ןשיטסידרַאגנַאװַא ןופ רעדנירגטימ ַא

2049 

 ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ,יקסמָאטסַאב ןרהא ןופ א'א ענליוו ןיא "םיד

 ."אקוד , לרעטַאעט ןופ דילגטימ

 ענליוו ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיִא .וו וַא ,רעביא טיג ןיגרוב לאיחי

 "םיל-רעטַאעט סלַא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא
 טקנעדעג לעיצעּפס .ןעגניז םוצ עמיטש רענייש ַא טימ בגַא ,רעבָאה

 -פיוא ןעמַאזצ ןגעלפ ייז ןעוו ,1928-19223 ןרָאי יד ןיא םיא רע

 עשיטַאמַארד-שילַאקיזומ טימ ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןטערט

 ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה ,ןטייקיעפ עשיטַאמַארד ץוח ַא .ןרעמונ

 יז סָאװ ,ןרעמונ יד ןלעטשנייא בגַא טגערפ ןוא ישזער וצ גנוגיינ

 | ,ןריפפיוא ןגעלפ

 -ַאװצ ,טליּפשעג ,שטיװָאניּפרַאק הרובד טימ הנותח רעד דָאנ

 ןיא .סעּפורט עלענָאיסעפָארּפ ענעדיישרַאפ ןיא ,ריא טימ ןעמ

 סווָאקרוט סַאנַאי ןיא רעליּפש-טּפױה רעד ןעוועג רע זיא 7

 ןופ דילגטימ -- 1941 ןיא ."רעטַאעט-דנוב-רוטלוק , רעגיצנַאד

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקָאטסילַאיב

 זיא ,לַאפרעביא ןשטייד ןרַאפ בורק ענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ

 רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןעמוקעגמוא טרָאד רע

 .ענליוו ןופ עיצַאּפוקָא

 :ץרוק יקסניגרעשטַאק .מ טנכייצרַאפ "ענליוו ןברוח , ךוב ןיא

 ."1941 .רַאנָאּפ .רָאיטקַא רעגנוי -- רענייוו בייל ,

 . .ןיגרוב לאיחי ןוא שטיװָאניּפרַאק .מ רעגָאװש ןייז ןופ .ע .ש
 ,231 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח ,, -- יקסניגרעשטאק .ש
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאגעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- ױַאקרוט סַאנָאי

 ,195 .ז

 רזעילא ,ווָאלעירַאנ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1890 רעבמעװָאנ 20 .בעג)

 ןיא 1890 רעבמעווָאנ 20 ןריובעג

 .רערעל ַא -- רעטָאפ .דנַאלסור ,עװקסָאמ

 ַא טקידנעעג ןוא עשרַאװ ןיא טרידוטש

 -עטניא ךיז לוש רעד ןיא ךָאנ .לוש-לטימ

 ןיא ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ טריסער

 ןשידיי ןופ רַאטערקעס ןרָאװעגג 9

 טכעלטנפערַאפ .ןלױוּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 "ַאעט עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא עקינייא

 -רָא סנייארַאפ םעד ןיא ןעמעלבָארּפ-רעט

 עסערּפ רעשידָאירעּפ רעד ןיא ךיוא ןוא ןַאג

 ןיא ןוא ,עקָארק ןיא עּפורט רעשידיי ַא טימ טעטלַאװרַאֿפ ךָאנרעד

 .עּפורט רענליוו רעד ייב רעטלַאװרַאפ ןרָאװעג 7

 ,עטסטנעָאנ ענייז וצ טרעהעג טָאה ,ג זַא ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 -םיפרשנ רעד ןיא רעטעברַאטימ עטסנעבעגרעביא ןוא עטסרעייט

 ןרעדניל וצ ידכ טעברַאעג שפנ תריסמ טימ טָאה עכלעוו ,עיצקעס

 ,עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ טיונ יד

 רעד ןופ רעריפנָא יד ןשיווצ זַא ,ןָא ךיוא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 יד, +ג ןעוועג זיא ,ץַאלּפגַאלשמוא ןפיוא !עלעטש-סגנוגרָאזרַאפ'

 "מוא יד ןפלעה ֹוצ ןעוועג בירקמ שממ ךיז ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד

 ןעוועג ןענייז ילוי ןיא .גנולדיזסיוא-סגנַאװצ רעייז רַאפ עכעלקילג

 קגורט ַא רַאפ ןעגנַאגעגסױא ןענייז ןשטנעמ .ןציה עכעלקערש

 ןטונימ עטצעל יד ןיא ךיוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשידיי .רעסַאװ

 יד יו טקנוּפ ,ןבָאה ייז .סנַאש ןסיורג םעד טזָאלעגסױרַא טשינ

 ןוא 300 וצ רעסַאװ לשעלפ ַא טפיוקרַאפ ,ןשיטַאל ןוא רעניַארקוא

 סָאד טָאה עלעטשסגנוגרָאזרַאפ עכעלטפַאשלעזעג יד .סעטָאלז 500 וצ

 יי
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 ןופ ןַָאקיסקעל

 ןכיירגיז ַא ןריפ וצ ןעוועג חכב טשינ רעבָא זיא ,טפמעקַאב קרַאטש

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ג

 .סיצַאנ יד ךרוד גרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ג

 ,466 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1921 ,קרָאי וינ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,
 ,86 .וז ,1948 ,סערייא סָאנעוב , ןעװעג סע זיא ױזַא, -- וװָאקרוט סַאנָאי

.292 ,6 

 אבויל ,נרעבנעזָאר

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 ןופ יורפ ,ןירעליּפשיש עקיעפ ַא

 -עג טָאה ,גרעבנעכייר ןתנ רעליּפשיוש

 עבלעז יד ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ טליּפש

 טייצ ַא ,עטיל ןוא ןלױּפ רעביא סעּפורט
 טייצ ערעגנעל ַא ,וָאלָאקָאס דינָאעל טימ

 ַא ,המחנ-שידק-שַאכ ןופ עּפורט רעד טימ

 ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא טייצ עצרוק

 ,ןל'וּפ ןיא קירוצ

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןעמַאװצ ,ןענופעג ןַאמ ריא טימ ךיז יז

 רעשזדָאל רעד זיא ,ןלַאנָאיסענָארּפ-רעטַאעט עשידיי 10 ךָאנ טימ

 ןרָאװעג טריפעגּפָא ,רעװַאלוּפ .מ טיול ,ןענייז ייז ואוו ןופ ,ןָאטעג

 ..סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא טרָאד ןוא ץיוושיוא ןיא

 ,1953 ,סערייא סָאגעוב ,יײװצ דנַאב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,177 ,121 ,זז

 ,61'59 .וז ,1963 ,ביבא לת ,"ָאטעג ַא ןיא ןעוועג , -- רעװאלוּפ השמ

 ןושרג ,טָאר

 {סיצַאנ יד ךרוו ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 .טקָא 23 .בעג}

 "מעל ןיא 1892 רעבָאטקָא 23 ןריובעג

 -גיילק ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ ,גרעב

 ןוא לוש-רעגריב א טקידנעעג ,רעלדנעה

 ,עיזָאנמיג עקיטרָא יד טכוזַאב

 גיוודול טימ ןעמַאזוצ ,דניק סלַא ךָאנ

 .שיליוּפ ףיוא סדועטקַאנײא טליּפשעג ,ץַאז
 עניב-רעטעברַא יד טעדנירגעג רעטעּפש

 טָאה רע עכלעוו ,'ןידרָאג בקעי ןופ נ'א

 -עפָארּפ ַא ןרָאװעג ,1912 זיב טריפעגנָא

 -נריטויבעד ,רָאיטקַא רעשידיי רעלענָאיס .

 'לקיזייא' סלַא ןיטיהָאר לטעטש ןשיצילַאג ןיא 1913 לעווי ןיא קיד

 -עניב עקיטכיר ןייז רעבָא .'סחוימ עלעצרעה' סרעטכיר השמ ןיא

 -מעל ןיא ןירַא טערט רע ןעוו 1915 ןיא ןָא ךיז טבייה ערעירַאק

 שידיי א ןופ רעטייל רע זיא 1918 ןיא .רעטַאעט ןשידיי רעגרעב

 עיירפ' רעד ןופ רעדנירגטימ ןוא ןיוו ןיא רעטַאעט שיטַאמַארד

 .גרעבמעל ןיא 1920 ןיא ןעמוקעגקירוצ .,'עניבסקלָאפ עשידיי

 ךיוא זיא רע ואוו ,רעטַאעט ןשידיי ןק טרָא ןיא ןירַא רע טערט

 -ןטסיטרַא םעד טריזינַאגרָאער ,םויגעלו{ק-ישזער ןיא דילגטימ ַא
 .ר טרעװ 1922 ןיא .1921 ןיב רעציזרָאפ ןייז זיא ןוא ןיירַאפ

 ,עיצילַאג ןיא ץניװָארּפ רעד רעביא עּפווט-םירבח ַא ןופ רעריפנָא

 עּפורט-םירבח רעטריזינַאגרָא-טוג ַא טימ יינרוט ַא רע טכַאמ 4

 טריסישזער ,'ןסערק' יד ןוא ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג יד רעביא

 קירוצ ךיז טרעק ןוא ,רַאוטרעּפער ןשיטערעּפָא ןוא ןשיטַאמַארד םעד
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 רע ט ַאע ט ןשידיי
 ןרמטק עדיט גיד יי -- א 3

 ןשידיי ןקיטרָאד ןופ רעטייל רעד רעדיוװ זיא רע ואוו ,גרעבמעל ןייק

 .רעטַאעט

 ,גרעבמעל ןיא ןאזשיפ עשימ ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב ,1922 ןיא

 'סקיא םאדאמ' ןיא 'לעָאנ ר"ד' לָאר יד טליּפשעג .ר טָאה

 "יַצייג רעד' םליפ ןיא ןיוו ןיא טליּפשעגטימ 1919 ןיא טָאה .ר

 .םליפ ַאשַאס) 'ַאטסָאקַא רעק
 טנעוערּפ רעד' עטערעּפָא עקיטקַא-יירד יד טסַאפרַאפ טָאה .ר

 ןיא ןוא גרעבמעל ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,'שיוק ןיא

 .'ןסערק' יד ןוא ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג עקינייא

 ,סקופ ַאוָאר ןירעליּפשיוש רעד וצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא .ר

 סָאה רוד ןגנוי םוצ , םיא ןגעוו טקרעמַאב ווָאקרוט טנומגיז

 ַאזָאר יורפ ןייז ןוא טָאר רָאיטקַא רעטנעגילעטניא רעד טרעהעג

 ,"סקופ
 "עג ןעמונרַאפ זיא גרעבמעל ןעוו געט עטשרע יד ןיא דלַאב

 ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא טרָאד זיא ,יײמֹרַא רעטיור רעד ןופ ןרָאװ =

 קירנעה ןוא טָאר ןושרג ,טנעמַאזירּפ המלש ןופ א'א רעטַאעט שידיי
 -ָאלס ףיוא רעטַאעט-'םועסילָאק , ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,טפול

 ,33 סַאג (ןוז) אנשטענ

 ןיא, זַא ,ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגָארט ס.'ר ןגעוו

 "מעל רערעלוּפָאּפ רעד ךיוא ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל רעװָאנַאי

 טרָאד ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,טָאר ןישרג רָאיטקַא רעגרעב

 ,"ןסָאשרעד

 ,רעביא טיג גנילרעווצ ןירעוועס רעליּפשיוש רענעזעוועג רעד

 -עטניא ךיז טָאה ,שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא רעייז ןעוועג .ר זַא

 ַא ןזיװעגסױרַא ןוא טלעוװירוטלק רעשידי רעד טימ טריסער

 יד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סע סָאװ ,םעד רַאפ סערעטניא ןרעדנוזַאב

 -ַאב ןעוועג ,ןענעייל ךס ַא טגעלפ רע .ןזיירק עשיטַאמַארד עשידיי

 ןביירש ךיוא טגעלפ .םינינע-טלעוו ןיא ןוא רוטַארעטיל ןיא טנוװַאה

 טליּפשעג זיא "שיוק ןיא טנעזערּפ רעד , ענייא עכלעוו ןופ ,ןסעיּפ

 .סקופ ָאעל ןוז םענעגיוצעגפיוא ןייז טימ ןרָאװעג

 טָאה ןוא ,רעביוז ,טנַאגעלע רעייז טדיילקעג ןעוועג דימת זיא .ר

 .המכח ןזיװעגסױרַא ןכערּפשעג ענייז ןיא

 סלַא עניב רעד ףיוא טליּפשעג רֶע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא

 ,ןלָאר-רעטקַארַאכ וצ ןעגנַאגעגרעביא רע זיא רעטעּפש ,רעבָאהביל

 יװ םעדכָאנ זַא ,גנילרעווצ רעביא טיג ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 ןבָאה ,דנַאטשפיוא ןַא ןעמוקעגרָאפ רעגַאל רעוָאנַאי ןיא זיא סע

 -ַאל ןט10 ןדעי ןסישרעד וצ ןסָאלשַאב ,ףָארטש סלַא ,ןשטייד יד

 ןייז .ר לָאז ןלייצ םייב וַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד .טסירעג

 יד ןופ רע זיא רעכלעזַא סלַא ןוא ,"עטנעצ , יד טָא ןופ רענייא

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד סיצַאנ
 .גנילרעווצ ןירעװעס ןופ .ע .מ ןוא .ע .ש

 .יװצ דנַאב ,1953 .סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,86 .ז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 ,131 .ז

 המלש ,רעדניב

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1904 .בעג}

 עשידיי ַא ןעמוקַאב .עטיל ,ץנַאמערטלַאב ןיא 1904 ןריובעגו

 ,טעטיזרעווינוא רענווָאק ןיא טנעדוטס  .גנויצרעד עכעלטלעוו ןוא

 ןיא טבעלעג 1941 זיב .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא וויטקַא

 -מַאַאב ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאטעג רענליוו ןיא רעטעּפש ,ענוװָאק

 "טימ -- ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .גנוטלַאװרַאפ-ןדיי רעד ןיא רעט
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 דנַאב םישורק

 יייצ עשידיי, ןיא ךָאנרעד ,"טַאלבסקלָאפ , רענווָאק ןופ רעטעברַא

 "ויב-סגנוטייצ ןכעלטנכָאװ ןיא טקורדעג ָאטעג רענליוו ןיא ."גנוט

 -עגקעװַא 1943 ףוס ,(1942-1943 .,ענליוו) "תועידי ָאטעג , ןיטעל

 ןוא ,דנַאלטסע ,טַאּפרָאד ייב ,ןעמרונילוא רעגַאל ןיא ןרָאװעג טקיש

 .ץץערק ןוא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא טרָאד

 -טיל רעד ןגעוו ןרָאטַאמרָאפניא יד ןופ ןעוועג .ב זיא ָאטעג ןיא

 ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,קורק ןַאמרעה רַאפ טפַאשלעזעג רעשיוו

 טדערעג טרעוװ ךובגָאט ןיא ןציטָאנ יד ןופ ענייא ןיא .דובגָאט ַא

 ןעמ זַא ,זמר ַא ָאד זיא סע ןכלעוו טיול ,"רעדניב ןינע ןַא, ןגעוו

 טימ ןעגנויצַאב עטנעָאנ וצ ןיא טייטש רע זַא ,ןעוועג דשוח .ב טָאה

 ןעוועג זיא סע זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז סע טָאה סע רעבָא ,ןשטייד יד

 ,לובלב ַא

 עסעיפ עשיעּפָאריײא יד רעטַאעט-ָאטעג ןרַאפ טצעזרעביא טָאה .ב

 .ָאטעג ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאװ ,"קירב ןרעטנוא שטנעמ רעד ,

 ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה רעדניק עניילק ייווצ ןוא יורפ ןייז

 ןוא טּפַאכעג ייז ןעמ טָאה 1942 ןיא .ָאטעג רעד רעסיוא ,ענווָאק

 ,טרָאפ ןט-9 ןפיוא טכַארבעגמוא
 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,* רוטארעטיל רעשיריי רעייג רעד ןופ ןָאקיסקעל

 ,195-196 .זז ,דנַאב
 ,182 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליו ןברוח, --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,479 ,403704 .זז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רעגליװ ןופ ךובגָאט , -- קורק .ה

,5356 

 אשוור ,סקופ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1890 .בעג}

 יחרזמ ,גרעבמעל ןיא 1890 ןריובעג

 .רעדיינש -ןעמַאד ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג

 לוש ןיא ךָאנ .לוש-רעגריב ַא טקידנעעג

 רעבָא ,עניב רעד וצ גנוגיינ ַא טליפעג

 יַאב יז טָאה ,שידיי גונעג קידנענעק טשינ

 ןשיליוּפ ןיא עקטסירָאכ ַא ןרעוו וצ ןסַאלש

 טשינ רעבָא יז טָאה ןעמ ואוו ,רעטַאעט

 ןעועג זיא יז ?ייוו ,ןעמעננײרַא טלָאװעג

 קנַאד ַא ןוא ןעגנוימַאב ליפ רָאנ .גנוי וצ

 -רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ עיצקעטָארּפ רעד

 ןופ רָאכ ןיא ןעמונעגנירַא טרָאפ יז ןעמ טָאה ץ-רָאב רעלפוס

 ,הלב סרעלפוס ןטימ טפַאשטנַאקַאב ךרוד רעבָא ,רעטַאעט ןשילױּפ

 רעטעּפש שדוח א ריא זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא עקטסירָאכ ַא

 טיצ יז .רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאכ ןיא ןטערטוצניירַא ןעגנולעג

 ,םיטש ריא וצ לעּפמיג ףלָאדַא טנעגיריד ןופ קרעמפייא םעד דלַאב

 יז ןוא ,ריא טימ ןייא רע טרידוטש רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע ןוא

 'קחצי תדקע' סנעדַאפדלָאג ןיא 'קחצי' סלַא טריטויבעד

 יַאגנַא .פ טרעװ ,גרעבמעל ןיא םישדח עקינייא ןליּפש ןכָאנ

 ןוש טגירק יז ואוו ,עינעמור ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא טרישז

 ,ןיטערבוס עטשרע סלַא ןיוש ,יז טליּפש 1909 ןיא ,ןלָאר ענעעזעגנָא

 טרעוװ ןוא ,ןדָארלעסקַא ייב ץיווָאנרעשט ןיא רעכַאעט ןשידיי ןיא

 טמוק ,רָאי 3 טרָאד ןליּפש ןכָאנ .םלוע-רעטַאעט ןופ גנילביל רעד

 .גלָאפרעד סיורג טימ טליּפש יז ואוו ,גרעבמעל ןייק קירוצ יז

 רעטַאעט-רוטַאינימ ,שיליופ ןיא ,טליּפשעג .פ טָאה 1915 ןיא
 .רעטַאעט-'ַאלעטַאגַאב' רעגרעבמעל ןיא

 .קסניּפ ןיא טרילָארטסַאג יז טָאה 1927 ןיא

 בקעי רעליּפשױשירעטקַארַאכ םוצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא ,פ

 ךָאנ .סקופ ָאעל רעקימָאק רעטנַאקַאב רעד זיא ןוז רעייז ןוא ,סקופ
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 גרָאעג רעליּפשיױש ןטימ טַאהעג הנותח יז טָאה טוט סנַאמ ריא

 .טָאר (ןושרג)

 .רעװצ ןירעװשס רעליּפשיוש רעגרעבמעל רענעזעוועג רעד

 ,גרעבמעל ןיא טבעלעג טייצ-המחלמ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,גניל

 טקידנערַאפ טָאה ןָאקיּפ ילַאמ יו םעדכָאנ דלַאב זַא ,רעביא טיג

 ןופ ןלָאר עריא ןליּפש ןײרַא דלַאב .פ זיא ,ןליּפשטסַאג עריא

 טימ ייס ןעמונעגסיוא קידלַאװג ןוא "רעייפ עקּפיצ , ןוא "טלעקנַאי ,

 עקיטכערפ ַא .טַאהעג טָאה יז לייוו ,ןעגניז ריא טימ ייס ,ןליּפש ריא

 ,עמיטש-טלַא

 ַא טריפעג טָאה ,ןָאטעגנָא טנַאגעלע רעייז ןעוועג דימת זיא .פ

 .רעזייה-עפַאק עטסנעש יד ןכוזַאב טגעלפ ןוא ,זיוה שיתיבה:לעב

 רעטַאעט ןשידיי ןיא ןלעּפמיג ייב טליּפשעג גנַאל"ןרָאי טָאה יז

 -רַאפ טָאה ײמרַא עטיור יד תעב ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןעוו ןוא

 ,רעטַאעט-"םויעסָאלָאק, ןיא רעטַאעט ׂשידיי ַא ,גרעבמעל ןעמונ

 טרָאד יז זיא .רעריפנָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמ ריא ואוו

 ,רעבירַא
 ;וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.פ ןגעוו

 זיא.. .כָארבעגסױא זיא המחלמ(טלעוו עטייוצ) יד ןעוו

 טכַאמ טעיוָאס רעד ךרוד ןעמונרַאפ ןעוועג טלָאמעד גרעבמעל

 סע ןעװ .רעטַאעט שידיי ַא טליפשעג טרָאד ןױש טָאהיס ןוא

 סָאד זיא ,ןרָאיטקַא ןליופ ןופ ענעּפָאלטנַא יד ןעמוקעגנָא ןענייז

 ןבָאה ןשטיד יד ןעוו.. .ןרָאװעג טריזינַאגרָאער רעטַאעט

 ןענפעג ךיז עפורט רעד ןופ לייט ַא טָאה ,גרעבמעל ןעמונרַאּפ

 עטבילַאב רעייז לָאמַא יד. .ענווָאד ןיא ןליּפשטסַאג ףױא

 -עג ךיז טָאה (טָאר ןשרג ןופ ירפ יד) סקופ ַאזָאר עסירטקַא

 -מעל סנופ עפורט לייט רעטיױוצ רעד טימ ענווָאר ןיא ןענופ

 "מעל ןיא ןעמוקוצקירוצ ןעגנולעג זיא ריא .רעטַאעט רעגרעב

 רעייז טריפעג ךיױא טרָאד טָאה יז .ָאטעג ןיא ןירַא ןוא גרעב

 -ַאושעג ַא ןסַאג יד רעביא טעשזדנָאלבעגמורַא בעל רעווש ַא

 .יןסָאשרעד יז ןבָאה ןשטייד יד .רעגנוה ןופ ענעל

 :זַא ,רעביא טיג גנילרעווצ ןירעוועס

 -רַאפ ךיז .פ טָאה ,גרעבמעל ןיא ןיײרַא ןענייז ןשטייד יד תעב

 ."רעסעלש ןביז, ףיוא סַאג ַאװָאזַאג ףיוא גנוניווו ריא ןיא ןסָאלש

 ,םייה ריא טזָאלרַאפ טינ ךיוא ןוא טוָאלעגנײרַא טינ םענייק ןוא

 .ןעשעג טינרָאג ריא טעװ ךָאנױזַא זַא ,גנונעפָאה רעוויַאנ רעד טימ

 טימ ,ריא ןגעלפ גרעבכָאה ַאטעי ןירעליּפשיױש יד ןוא גנילרעווצ

 יז ןוא ,ןקנירט ןוא ןסע סעּפע ןעגנערבוצ ,ןעגנוגנערטשנָא עסיורג

 ךעלקערש ,טרעגָאמעגסיוא רעייז ןעוועג זיא יז ,ןזָאלנײרַא יז טגעלפ

 -רַאפ וצ ןדיירוצ טזָאלעג טינ ךיז יז טָאה ךָאד .רעגנוה ןופ רַאד

 ןענָאק וצ ךיז ידכ גרַאװרעטופ רעדָא גנוריצ ריא ןופ סעּפע ןפיוק

 -ייר"ןדוי, ערעייז ןכַאמ ןביױהעגנָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .ןרענרעד

 יז ,גנוניוו יד ןכָארבעגפיוא ,טכוזעגפיוא יז ייז ןבָאה ,"ןעגנוגינ

 ,טיוט םוצ טרעטַאמרַאפ ןוא 1942 ביײהנָא ןיא ןעמונעגסיױרַא

 ,גנילרעווצ ןירעוועס ןופ .ע .מ ןוא טָאר ןושרג ןופ .ע .ש

 יייװַצ ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,"רעטַאעט שידיא תורוד ריפ , -- רעקוצ הימחנ

 | ,374 .ז ,לייט רעט
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאּפ , --- וװָאקרוט סַאנָאי

 ,83787 .,וז

 (לאכימ) אשימ ,רעלסקעוו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1907 .בעג

 .עטיל-שיליוּפ ,ענליוו ןיא 1907 ןריובעג
 .לקירבַאפ-עדָאס ַא ןופ רעציזַאב-ןרעטלע
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 ןוֿפ ןָאטיססעל

 :רעביא טיג טנעמַאגרעּפ דוד

 רעשהכולמ רעשיליופ רעד ןיא ריווַאלק טרידוטש טָאה וו;

 טימ ףוג ןצנַאג ןפיוא טריזילַארַאּפ ןעוועג זיא .עירָאטַאוורעסנָאק

 ןיא .ןקעטש ַא ףױא טרַאּפשעגנָא ךיז ןייג םייב ןוא ברָאה ַא

 ,רעטַאעט יווער ןרַאפ קיזומ ןפַאשעג רע טָאה ָאטעג רענליוו רעד

 ןיא טרישזיריד ,ןיקשַאמרוד ךָאנ טנעגיריד רעטייווצ רעד ןעוועג

 ַא ןי'א ןוא "רעדלעפ ענירג, ,"לובמ, ןפ ןעגנוריפפיוא יד

 בקעי ןוא לַאטנעזָאר עלהיח ןופ לייטנָא ןטימ םַארגָארפ-יווער

 לייוו ,רַאנָאּפ ןיא ןעמוקעגמוא רעכיז זיא רעלסקעוו .יקסלָאגערעב

 עכלעזַא ןוא ןײג טנָאקעג טינ טָאה ,לפירק ַא ןעועג זיא רע

 ."טקישעג טשינ ןרעגַאל יד ןיא וליפַא ןעמ טָאה

 ַא ,רעקיוה ַא ןעוועג זיא רע זַא ,רעביא טיג לַאגעס לארשי

 ַא רעייז ןעוועג ,סנקעטש ייווצ ףיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עקילַאק
 וצ קיזומ טסַאפרַאפ טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ,רעקיזומ רעקיעפ

 .סיווער ךס ַא וצ ןוא "לובמ , סרעגרעב ,"רצוא,, סיקסניּפ
 טנעגיריד רעד ןעוועג זיא .וו זַא ,רעביא טיג יקסניגרעשטַאק .ש

 רעד ןוא ָאטעג רענליו רעד ןיא רעטסעקרָא-רעטַאעט ןשידיי ןופ

 טריפעגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןטסקעט ייר ַא ןופ רעסאפראפ-קיזומ

 | ,רעטַאעט ןקיטרָאד ןיא ןרָאװעג
 וַא ,ןָא יקסניגרעשטַאק טיג) 'סָאטעג יד ןופ רעדיל , ךוב ןיא

 "קילארשי, 'דיל-רעגענ , רעדיל יד וצ קיזומ יד ןבירשעג טָאה .וװ

 דיל סניקסעּפַא .ל וצ ,לַאטנעזָאר .ל ןופ "עשער ןופ עשעּפ , ןוא

 ןופ "געט יד וצ ייוו ןוא ןרָאי ענערָאק , ןוא "ךיא ןיב זָאכלָאק ןופ,

 ןטָאנ יד טקורדעגּפָא ךיוא ןענייז ךוב ןבלעז ןיא .ָאדױרב לאירתכ

 ןוא "עשער ןופ עשעּפ , ,"קילארשי, ֹוצ סעיציזָאּפמָאק ס.'וװ ןופ
 ."געט יד וצ ייוו ןוא ןרָאי ענערָאק ,

 דיל םעד ןופ קורדניא םעד ױזַא טרעדליש לַאגעס לארשי

 טרעצנָאק ןטשרע ןפיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,"קילארשי,
 :ָאטעג רענליוו רעד ןיא

 -עיא לדיל-ָאטעג היע סלַאטנעזָאר בייל ןופ גלָאפרעד רעד,

 -עג זיא סָאװ .היע רעלסקעוו לאכימ ןופ קיחמ רעד טימ ײקילאר

 -רעוו טימ רעוװע זיא ,"הנילמ ַא; יא קידנציז ןרָאוװעג ןפַאש

 ןזיא סָאװ ,דיל עטשרע סָאז ןעוועג זיא סָאד .ןבעגרעביא וצ רעט

 עלהיח... .עמעט-ָאטעג ַא ףיוא ןוא ָאטעג ןיא ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא

 לָאמ עכעלטע ןעגניזרעביא לדיל סָאד טװמעג טָאה לַאטנעזָאר

 ."ליומ וצ לױמ ןופ קעווַא סע זיא ױזַא ןוא

 רעבמעטּפעס ןיא ןעמוקעגמוא .וװ זיא יקסניגרעשטַאק סיול

 טיג לַאגעס .ָאטצג רענליו רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב 3
 ,רַאנַאּפ ןפיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע זַא ,ןָא
 .טנעמאגרעפ דוד ןופ .ע .ש ןוא לאגעס לארשי ןופ .ע .מ

 ןטצעל ןופ, ,ָאטעג רענליװ ןיא טרעצנָאק רעטשרע רעד -- לַאגעס לארשי
 ,1946 טסוגיוא ,ןעכנימ ,"ןברוח

 ,46:47 .וז ,1948 ,קרָאי וינ ,,סָאטעג יד ןופ רעדיל , -- יקסניגרעשטאק ,ש
,402 ,393 ,382 ,197 ,168 ,1122113 ,7 

 בייל ,וװָאצעינזוק
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 196... .בעג)

 - ,רָאי 100 רעביא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ,190... ןריובעג

 טבעלעגניירַא טָאה רעטומ יד ךיוא .שמש ַא ןוא דימש ַא ןעוועג זיא
 .רעטלש ןפיט ןיא

 :םיא ןגעוו טביירש רעכַאילב יתבש

 -20 טלָאמעד רעד ךיז טָאה 1919-1921 ןרָאי יד ןיא ןױשג

 טיִמ טפעלשעגמורַא ווָאצעינוק רוחב רעקיטפערק רעקירָאי

 -עג .ךעלטעטש עשיווטיל עטסנעלק יד רעביא סעפורט-רעדנַאװ
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 רעט ַאע ט ןשידיי

 ,קישזָאנ |קחצי) ,ןַאמטײרטש סהרבַא טימ ןעמַאװצ טרעדנַאװ
 עקרַאנירַאמ עטצעל יד לָאמַא ,טרעגנוהעגוצ טּפָא .ץַאק ןעשיזו

 םיא זיאיס שטָאכ ןוא .לעטָאה ןרַאפ ןלַאצַאב וצ ידכ טפיוקרַאפ
 סָאװ ,רַאפרעד רשפא) ןעגנַאגעג טינ רעטַאעט םייב סנטסרעמ
 ,(טַאהעג טיג רע טָאה ןליּפש וצ ןטייקיעפ עסױרג רָאג ןייק
 ןטלַאהעג ,ןסייררעביא עניילק טימ ,רעטַאעט ןיא ךיז רע טָאה
 קע ןיא ןופ טרעדנַאװעגמורַא .רָאי קילדנעצ רָאפ ַא רעביא
 ןָא ךיז ןטלַאהעג רעבָא ,סופוצ ןוא סקַא טימ ,ןטייווצ ןזיב ןליופ' -

 רעריפ-סטפעשעג ןרעוו רע טגעלפ ,טליפשעג טינ רע טָאה ..!
 -טפליהעג ,רעלפוס זיא ,רעריּפ-סטפעשעג טינ בוא .עּפורט ַא ייב

 ןיוש טגעלפיס ןעוו ,לָאמַא .רעטַאעט םייב ץלַא רעבָא ,רעסישזער

 ןעמענ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא ,ךיז רע טגעלפ ,גנע ןצנַאגניא ןרעוו

 טנווַאהַאב ןעוועג זיא רע) ץלָאה ייב ןטעברַא רעדָא ,רחסמ וצ
 רע טגעלפ טייצ רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא ,(ירעקָארב-ץלָאה ןיא
 עלַא טיא ןבָאה רעטַאעט ןיא .רעטַאעט םוצ ןרעקמוא קירוצ ךיז
 ןופ ,יטַארב ןַאּפי ןעוועג רע זיא ןדעי טימ ,טַאהעג ביל רעייז
 רע טגעלפ ןוא .רָאטס ןטסערג ןזיב רעטעברַא-עניב ןטסנעלק
 רע טגעלפ ,דיירפ רַאפ יצ ,תורצ רַאפ יצ ,לסּפענש ַא ןכַאמ
 ,ןעניוש טינ םענייק רע טגעלפ ןַאד ןוא ,ןענעפע לױמ סָאד טשרע
 ווָאצעינזוק ַאװָאיל טָאה טרָאװ עטצעל סָאדי .טינ ךיוא ןיילַא ךיז
 טרָאװ עטצעל סָאד .קורדסיוא רעטבילַאב ןייז ןעוועג זיא --
 "יעטצעל ןוא עטסלטימ ,עטשרע סָאד ןעוועג רעבָא זיא
 :רעכַאילב .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו

 ,ןרָאװעג טשהכולמרַאּפ ענליוו ןיא זיא רעטַאעט סָאד ןעוו
 רע ואוו ,עניב רעד ןופ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ווָאצעינחװק זיא
 יד ןופ רעריפנָא ןַא יװ .רעליפשיווש סלַא קיטעט ןעוועג זיא
 ךיז רע טָאה טרָאד ןוא .רעטַאעט םייב ןטַאטשרַאוװ-רעדיינש
 ,טעברַא עדנסַאּפ ַא יא ,רעטַאעט םייב יא .ןענופעגּפָא גנילצולּפ
 םיא ייב טָאה סע .דניק ןוא בייוו רַאפ הסנרפ טרעכיזרַאפ סָאװ
 -עט ןופ בָארעדרַאג יד .טנעה יד רעטניה טעברַא יד טנערבעג
 -סָאק :רעגַאל-עיצקעפנָאק ןסיורג ַא וצ ןסקַאוועגסױא זיא רעטָא
 טרָאד זיא ץלַא .טיה ,רעדיילק-ןעמַאד ,ךיש ,לוויטש ,ןעמויט
 ךעלריט יד ןָאט ןפע ןַא טגעלפ ווָאצעינוק ַאווָאיל ןוא .עוועג
 ןגױא עסיורג ענייז ןוא ,רעדיילק יד ףיוא ןקוק ,סעפַאש יד ןופ
 םענייק ייב ףרַאד ןעמ ,ערעזדנוא ץלַאא ףןצנַאלגעצ ךיז ןגעלפ
 יז יו םישובלמ יד טעלגעג ןוא ,ײ!טיײקכײו ַא ,ןרָאב טינ
 קידנעיג ,טכַאנייב ,לָאמ ןייא .. . ןעועג עקידעבעל ןטלָאװ
 -עגנָא טנעוו-רעטַאעט יד ןָא ךיז רע טָאה ,רעטַאעט ןופ ןיפולגב
 רע זַא ,טכַאמעג סָאזקרעמפיוא םיא טָאה ןעמ ןעוו .טרַאּפש
 -טנעעג טסנרע ץנַאג רע טָאה ,רעױמ םעד ןפרַאווניײא ךָאנ טעװו
 -עג טָאה רע .ײ!רערעזדנוא זיאיס ,ךיא געמ טציא :טרעפ
 ןייז טוג ןוא טכייל קידנעטש ןיוש םיא טעוװ טציא זַא ,טבױלג
 .תובא ענייז יו גנַאל ןבעל טעװ רע ןוא

 ןופ רענייא רע זיא ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו
 ענייז רעטַאעט ןופ טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןעמונעגוצ עטשרע יד
 -טרָאװטנַארַאפ רַאפרעד םיא ןוא טפעלשעצ םידגב עטבילַאב
 .ןעוועג רעצרוק ַא טּפשמ רעד זיא געט ענעי ןיא .טכַאמעג ךעל
 -עג געוו ןטצעל רעייז וצ ןדיי דס ַא ןיֹוׁש ךיז ןבָאה הסיפת ןיא
 -ניזרַאפי ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,רענייא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ,טיירג
 ַא ןופ טָאה ןעמ ןעוו ,םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא .ירעטקיד
 ןיא ,ָאטעג ןיא טָאטשנָא דיי יד ןסָאג רענליוו ייר רעצנַאג
 ,ױרפ סווָאצעינוק ןעוועג ײז ןשיווצ זיא .טריפעגניירַא הסיפת

2056 



 דנַאב 'םישודדצ

 ?גניי ןקירָאיןביז ריא טימ ,ןושַארטס עליצ ןיטסיטרַא יד

 רעביא ךיז יז טָאה ,ןײרַא הסיפת ןיא רָאנ זיא יז יו .עקרָאב

 ךיז טָאה קידנרעמָאי ןוא .ַאמ ריא ןכוז טזָאלעג ןרעלעק יד

 טָאה רע .י?עווָאיל ,הטזיב ואוו ,עווָאילי :יירשעג ריא ןגָארטעג

 ."קעװַא םיא וצ ייז ןענייז ...טנָאקעג טינ ןרעה ןיוש

 ,81783 .זז ,1962 ,קרָאי וינ ,/רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש

 | והילא}| לימע ,סעדירפ

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1903 .צעד 28 .בעג|

 1902 רעבמעצעד 28 ןרָאװעג ןריובעג

 -- רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ ,גרעבמעל ןיא

 .אנבוד ןיא בר -- עדייז רעד .רחוס ַא

 ןסַאלק 3 טכוזַאב ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג

 "הדוהי יריעצ , ןיא דילגטימ סלַא .לוש

 יד ןיא ךיז טקילײטַאבטימ ,גרעבמעל ןיא

 "עג ,טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,סרעטקַאניײא

 ואוו ,"ןטנוװָא  ענעדיישרַאפ ףיוא ןרָאװ
 טימ טפַאשטנַאקַאב ןסָאלשעג ךיוא טָאה רע

 | | ןרָאיטקַא ץעשידיי

 ,רעדורב ַא םענייז וצ ןפָאלטנַא גרעבמעל ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ

 -מיג ןופ ןרָאיטקַא עשידיי ענעּפָאלטנַא .לשימעשּפ ןיא ,טַאדלָאס ַא

 ןדנגונעג ןייק קידנבָאה טשינ ןוא ,ןיהַא ךיוא ןעמוק עּפורט סלעּפ

 ןפלעהסורַא ייז לָאז רע זַא ,םיא ייז ןטעב .,ןליּפש וצ לבמַאסנַא

 ."טעּפש וצ , סרעטכיר השמ ןיא 1929 יימ 1 םעד טריטויבעד רע

 יד ךיז טליטעצ ,לשימעשּפ ןיא םישדח עכעלטע ןליּפש ןכָאנ

 ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא לייט םוצ רעביא טייג .ֿפ ןוא ,עּפורט

 ץניװָארּפ רעד רעביא םורַא טרָאפ רע רעכלעוו טימ ,טרַאה רעב

 ַא ןוא ,עקָארק ןיא בָאקַאי ייב רע טליּפש ןכָאװ עכעלטע .1921 זיב

 -מעל ןיא ןלעּפמיג וצ ןײרַא רע טערט ךָאנרעד .לעבע ייב ןָאזעס
 ןקידנרילָארטסַאג ןטימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא טָאה רע ואוו ,גרעב
 רע ואוו ,טרַאה וצ קירוצ ךיז רע טרעק 1922 ןיא .ןָאזשיפ עשימ

 -ַאק ַארעיװ רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ טייצ עצרוק ַא טליּפש
 רע ואוו ,טסניד:רעטילימ וצ ןעמונעגוצ טרעוו ןוא ,ַאקסוועינ

 .רָאי ןבלַאהרעדנַא טביילב

 ךָאנרעד ,ץניװָארּפ רעד רַאפ עּפורט ַא .פ טריזינַאגרָא 1926 ןיא

 עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןליּפש וצ סָאצנַארפ וצ טרישזַאגנַא רע טרעוו

 טרילָארטסַאג רע ואוו ,ןיו ןיא רע טמוק 1927 .עיװַאלסָאגוי ןוא

 עכעלטע ףיוא רעביא רע טייג ךָאנרעד ,"םַאלקער , ןיא ןכָאװ 6

 -ָאוי ןיא םישדח עכעלטע רעדיוו טליּפש ןוא גנערטש וצ םישדח

 רעטַאעט-"רָאטסַא  ןופ רָאטקעריד רע טרעוו 1928 ןיא .עיװַאלס

 טערט ןוא ,(טריווגנוי דלָאּפָאעל -- גנוטייל עשירעלטסניק) ןיוו ןיא
 -גרילָארטסַאג יד טימ ןעמַאזצ רעליּפשיוש סלַא ףיוא ךיוא טרָאד

 יעקירעמַא ןופ ןרָאיטקַא עשידיי עקיד

 סירָאב ןופ יינרוט ןשיעּפָארײא ןטימ רע טעטלַאוװרַאפ 1920 ינוי

 -ָאלסָאכעשט רעביא קידאג יליוו ןוא תיליל אֹלֶא ,יקסוװעשַאמָאט

 יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ עקירעמַא ןיא ךָאנרעד טמוק ןוא עיקַאװ

 .גרעבנעזָאר ַאטרעב

 "יל , רעגרובטמַאיליװ ןיא ףיוא רע טערט 1921 לירּפַא 6 םעד

 "ַאעדעמ , סנידרָאג-רעצרַאּפלירג ןיא "ןַאזַאי, סלַא רעטַאעט-"קיר

 - .(יורפ ןייז ךרוד טליּפשעג)
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 קירוצ רע טרָאפ ,רעטָאפ ןוא יורפ ןייז ןופ טיוט ןשיגַארט ןכָאנ

 ינַאגרָא ןוא ןטלַאװרַאפ טימ ךיז טמענרַאפ רע ואוו ,עּפָאריײא ןייק

 -ירעמַא ןופ ןלָארטסַאג ןוא ןעגנולעטשרָאפ -ועטַאעט עשידיי ןריז

 ןייטשרוב עקחסּפ ןופ סרעדנוזַאב ,ןרָאיטקַא עשידיי רענַאק

 ואו ,ןלױוּפ ןיא טּפַאכרַאפ םיא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 .טכַארבעגמוא םיא ןבָאה סיצַאנ יד

 טגגוי רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,רוקרעמ ףלָאװ לַארטעט רעד

 :וצ טיג ,םיא טימ טליּפשעג

 ,לגניי ַא יװ ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןבױהעגנָא טָאה סעדירפ,

 "מעל ןיא רעטַאעט-לּפמיג ןיא ןקנַארטעג טפיוקרַאפ טָאה סָאװ

 -עניב םעד ןפלָאהעגסױרַא טיײיצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,גרעב

 .עניב רעד רַאפ לבעמ ןוא סעיצַארָאקעד טימ גרעבנירג רעטסיימ

 םורַא ױזַא ןוא ,לכעלָאר ַא טױרטעגנָא םיא ןעמ טָאה זייווכעלסיב

 ןרעו טשינ ןָאק שטנעמ ַא יו יױזַא .קיּפש ןבױהעגנָא רע טָאה

 "רעב וצ רעבירַא רע זיא ,טָאטש רענעגייא ןייז ןיא איבנ ןייק

 ואוו ,ץניווָארּפ רענַאיצילַאג רעד ףױא עפורט סטרַאה דרַאנ

 ,טרַאה טרעה יו ןטנעלַאט ערעגניי ערעדנַא ןענופעג ךיז ןבָאה סע

 ַאטרעב ןא םיא ןשיווצ .גרעבנעזָאר ַאטרעב ןוא רוקרעמ ףלָאװ

 הנותח ןבָאה יז ןוא עביל ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה גרעבנעזָאר

 עטנַאקַאב ,רעגיווש ןוא רעווע ןייז ןוא ריא טימ ןעמַאזצ .טַאהעג

 -נַא ץא ןליפש וצ ןבױהעגנָא רע טָאה ,ערעדנַא ןוא ,ןרָאיטקַא

 ַא טריפעגפיוא ןוא טריסישזער ,עיצילַאג ןופ ךעלטעטש ערעד

 .ןסעיּפ לָאצ

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בײהנָא ןיא ןענייז יורפ ןייז ןוא רע

 ןליּפש וצ ןרָאוועג טרישזַאגנַא ןענייז ייז .קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג

 ןענַאטשַאב ןזיא סָאװ ,(יןָאעדָא;) רעטַאעט סרעטכיר השמ ןיא

 -רעד טשינ טָאה עידעגַארט ַא רעבָא ,רענַאיצילַאג רעטיול ןופ

 רַאפ געט יירוצ זיולב לייוו ,גנולעטשרָאפ-רעימערּפ רעד וצ טזָאל

 ןברָאטשעג םיצולפ גרעבנעזָאר ַאטרעב זיא טירטפיוא רעיײיז

 -נעה ןירעליפשיוש רעד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא גנולעטערָאּפ ידנ

 רעצרוק ַא טימ .ןגרעבנעזָאר אטרעב טָאטשנָא רעצינש ַאטעיר

 ןרָאי ךס ַא ןיוש זיא רעכלעוו ,עטַאט ןייז זיא רעטעפשע טייצ

 ןיא רעייפ ַא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ ,עקירעמַא ןיא ןעוועג

 עפַאק; ןטמירַאב םעד רעביא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,הריד ןייז

 ןכָארבעצ ַא טימ .(קרָאי-ויננ וינעווע דנָאקעס ףיוא ילַאיָאר

 ןייק ןרָאפעגקירוצ רע זיא ,סעידעגַארט ייױוצ יד בילוצ ,ץרַאה

 -עגרעביא ענייז ןפינקנָא יינ סָאד ףיוא ןעמונעג ןוא גרעבמעל

 .ײרעטַאעט ןקיטרָאד ןטימ ןעגנודניברַאּפ ענעסיר

 :טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 ןרָאװעג טּפינקעגנָא זיא יורפ ןייז טימ ןעמוק ןייז ןופ דלַאבי

 ַא ןעוועג זיא .פ לייו ,זדנוא ןשיווצ טפַאשטניירפ עמיטניא ןַא

 -ןעגילעטניא-ךעלריטַאנ ,רעקידנעטשרַאפ ַא ,שטנעמ רעכעלביל

 עשידיי טַאהעג ביל רעייז טָאה רע .ןַאמרעגנוי רעשידיי רעט

 וצ ןעועג טינ זיא יורפ ןייז וצ טייקנדנובעגוצ ןייז .טסנוק

 ןעועג ןוא רערערַאּפ רעטסערג ריא ןעוועג זיא רע .ןבײרשַאב

 וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא ןבָאה רָאנ טעװ יז דלַאביװ זַא ,רעכיז

 ,עקירעמַא ןיא עסערפ עשידיי יד ןוא סלוע ןשידיי ןרַאפ ןזייווַאב

 רעבירעד ךיז טָאה רע .רַאטס סלַא ןרעוו טניורקעג דלַאב יז טעו

 ךיז ןוא ,ט'רטפיוא עריא ןכַאמ וצ ךעלגעמ טימַאב קרַאטש

 רעד ןשיווצ ןטעליב ןפיוקרַאּפ וצ ןײגוצמורַא טלעטשעגּפָא טינ

 רעדא עסעיפ ַא ןיא טירטפיוא ריא וצ עינָאלַאק רענַאיצילַאג

 טינרָאג זיא סע ןוא ,יקסוועשַאמָאט סירָאב ןופ ײלווייט-ןעיורפ

 ןבעגעגנייא ךעלדנע ךיז טָאה סע ןעוו דיירפ ןייז ןרעדליש וצ
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 רע טַאע ט ןשידיי ןוֿפ ןַאקיסקעל

 -רענַאיצילַאג ןייז ןרישזנַארַא וצ רעטכיר השמ גרוטַאמַארד םעד

 יקַא עטשרע יז סלַא ױרפ סיפ ןרישזַאגנַא ןוא רעטַאעט ןשידיי

 ןיא ריא טָאה סָאװ ,טײקנַארק עגנילצולפ ריא רעבָא .עסירעט

 ױזַא טָאה ,טױט םוצ טריפרעד טייצ ךָאו עּפַאנק ַא ןופ ךשמ

 -טסבלעז ןיגַאב טלָאועג טָאה רע זַא ןַאמ ריא ףיוא טקריוועג

 ןיא ןזיווַאב בָאה ךיא סָאוװ ,טריסַאפ טָאה סנ ַא רָאנ ןוא ,דרָאמ

 ךיז לָאז רע זַא ,ןדיימסיוא ןוא ןּפַאכוצנַא םיא קילב ןטצעל

 טינ ךָאנ ךיז טָאה עידעגַארט יד .רעטצנעפ ןופ ןפרַאוװסױרַא

 ןרעביא טגנַאלרעד םיא טָאה קילגמוא טיױוצ ַא יו ,טליטשעגנייא

 ןעוועג ךָאנ זיא .פ ןעוו ,ןרָאי ךס ַא טימ ןזיא רעטָאפ ןייז .ּפָאק

 ,ןרָאועג ןוא ,עקירעמַא ןייק םייה רעד ןופ קעווַא ,גנוי רעיד

 ,עילימַאפ רעד וופ ןסירעגּפָא ןדנעטשמוא ענעדייזערַאפ בילוצ

 ןיא קידנמוקנָא .םיא טימ טקַאטנַאק ןדעי ןרָאלרַאפ טָאה עכלעוו

 םיא ףוסל ןוא ,רעטָאפ ןייז ןכוז ןביוהעגנָא .פ טָאה ,עקירעמַא

 ןעניוו רענלעק ןטעברַאעגרעביא ,ןעמַאזנייא ,ןטנלע ןַא ;ןענופעג

 ןבָאה סע .ײלַאיַָאר, עפַאק ןרעביא לרעמיצ ַא ןיא ןיילַא ךיז רַאפ

 ,ןעגנויצַאב ןוז רעטַאפ יד ןעמערַאוונָא ןבױהעגנָא קירוצ םיוק ךיז

 ןייז ןוא הפרש 6 ןכַארבעגסיא זיוה םעד ןיא זיא גנילצולפ יו

 "רעד ,רענעכָארבעצ ַא טוט ףיוא ןרָאועג טנערברַאפ זיא רעטָאפ

 ."עּפָאריײא ןייק ןרָאפעגקירוצ .פ זיא ,רענעגָאלש
 .} .ֿמ ןוא .ע .ש
 .גײװצרעבליז ןמלז ןוא רוקרעמ ףלָאװ ןופ .ע ,ש

 םייח ,יקסנַאלַאּפ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1992 ילוי 20 ,בעג|}

 -עיק ,ןַאמוא ןיא 1892 ילוי 20 ןריובעג

 טכער-ןיווװ בילוצ .עניַארקוא ,.בוג רעװ

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא עילימַאפ יד זיא

 ןלױּפ ,שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא

 -עברַא ןַא ןרָאװעג זיא רעטָאפ רעד ואוו

 יירעיורב-ריב ַא ןיא רעט

 רעטַאוװירּפ א ןיא ןסַאלק 3 טקידנעעג

 -עּפש ,טַאװירּפ שידיי טנרעלעג ןוא לוש

 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןרָאװעג רעט

 ,טפעשעג-רוטקַאפונַאמ

 ,שטיווָאקשרעה .ש רָאיטקַא ןטימ ךיז ןענעקַאב ןכָאנ ,1915 ןיא
 ךָאנרעד .ןילביל ןיא קידנריטויבעד ,עּפורט ןייז טימ ןדנוברַאפ ךיז
 ןלױּפ רעביא עּפורט רעד טימ רע טרָאפ

 רעטַאעט-"ַאלַאקס, רעשזדָאל ןיא ןטָארטעגנײרַא -- 8

 -ץּפש ןוא (יקצארעיס ןַאמרעה ןוא רעלדַא סוילוי -- עיצקעריד)

 רענווַאק רעביא וָאלָאקָאס דינָאעל טימ רָאי 3 ןרָאפעגמורַא רעט

 ."רעטַאעט ןשיטַאמַארד שידיי, ןטימ דנַאלטסע ןוא דנַאלטעל ,עטיל

 ,תובס-עילימַאפ בילוצ ,ןוא ,שזדָאל ןייק ןעמוקעגקירוצ -- 2

 קירוצ רעדיוו 1926 טניז .רעטַאעט ןיא טקילײטַאב טינ רָאי 4 ךיז
 ליפ ןיא ןעמונעג ליײטנָא ןוא שזדָאל ןיא בור יּפ לע ,רעטַאעט םוצ

 ,ץניוָארּפ רעד רעביא ןעיינרוט

 ג'א ?סעטנַאנ , ןַאמָאר סַאלָאז לימע טריזיטַאמַארד טָאה .ּפ

 -ןדָאל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"ןַאמ רעטפיוקעג רעד ,

 -גרעבדנַאזיקצארעיס -רעלדַא ד'א) "רעטַאעט סעסיורג, רעש

 ןופ סרעטקַאניײא עקינייא טצעזרעביא ךיוא טָאה רע .(ןַאמסקַאװ
 .שילױּפ

 -עטָארעג ךיז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב

 יד ןיא ,גייווצנעזָאר עניגער עסירעטקַא יד ,יורפ ןייז טימ טעװו
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 ןייז טימ ןעמַאװצ ןוא ,ןטיבעג עטריּפוקָא-דנַאברַאפנטעיוװָאס ןופ

 סָאװ ,"רעטַאעט הכולמ ןשידיי ןכעלגעװַאב , ןיא טליּפשעג יורפ

 | ,םינָאלס ןיא עזַאב יד טַאהעג טָאה

 -רעבירַא ןוא םינָאלס ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעדכָאנ

 ןמלז יװ ,עדייב ןענייז ,ָאטעג רעקיטרָא רעד ןיא ןדיי יד טריפעג

 -ייא .ןרָאװעג ןעמונעגנירַא טרָאד ךיוא ,רעביא טיג ווָאקינשעלאק

 ןופ לייט ַא ןשטייד יד ןבָאה ,ָאטעג יד טרידיווקיל טָאה ןעמ רעד

 ןטשרמולכ ןטימ ָאטעג ןופ ןעמונעגסױרַא ןרָאיטקַא-רענעמ יד

 -ור עטריּפוקָא יד ןיא טעברַא ףיֹוא קעװַא ייז טקיש ןעמ זַא ,ץורית

 םוצ טריפעג ײז !שטייד יד ןבָאה תמאב רעבָא ,ןטיבעג עשיס

 | ,טיוט

 | .װָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ

 ,35'1634 .זז ,דנַאב רעטירד ,1959 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,

 המלש ,שטיוװַאקשרעה

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1885 .בעג)

 ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא 1885 ןריובעג
 ןגיצרעד .עילימַאּפ רעשיתיבה-לעב ַא

 טקידנע רע !ואוו ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג
 רָאכ ןיא טגניז ,לוש-סקלָאפ ןסַאלק ייווצ
 ןיא ןוא 'עגָאגַאניס רעשטייד' רעד ןופ

 -ידיי ענעדיישדַאפ ןופ ןרָאכ-רעדניק יד

 ,סעּפורט עש

 ,רעטַאעט ןטימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג

 עניב רעד וצ עביל ַא .ה ייב ךיז טקעוװרעד

 רע טריפ ךעלגניי-לוש טימ ןעמַאזוצ ןוא
 ןיא ,תימלוש' עטערעּפָא יד שזדָאל ןיא 'לַאז רענילרעב' ןיא ףיוא

 .לָאר-לטיט יד טליּפש רע רעכלעוו

 -יפפיוא-רעבָאהביל רעד ןיא טקילײטַאב ךיז .ה טָאה 1905 ןיא

 סעסיורע רעשזדָאל ןיא 'יבצ עילימָאפ יד' סיקסניּפ ןופ גנור

 רָאיטקַא ןוא רעסישזער ןופ טקרעמַאב רע טרעוו טרָאד ,!רעטַאעט

 -רעדנַאו ןייז ןיא ןיירַא םיא טמענ רעכלעוו ,ןַאמלעטימ .ח .מ

 "רעגייז המלש' סלַא טריטויבעד .ה ואוו ,דנַאלסור רעביא עּפורט

 רָאי ןבלַאהרעדנַא ןליּפש ןכָאנ .'ןדיי סוװָאקירישט ןיא 'רעכַאמ
 טליּפש ןוא שזדָאל ןיא קירוצ .ה טמוק ,עּפורט רעקיזָאד רעד ןיא

 קחצי .ריד) !רעטַאעט סעסיורג' ןיא רעקימָאק סלַא רָאי עקינייא

 טניז ןוא ,עּפָארײא רעביא יינרוט ַא .ה טכַאמ דָאנרעד .(גרעבדנַאז

 סעּפורט ענעגייא טימ ןָא רע טריפ המחלמ-טלעו רעטשרע רעד

 - .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא

 וצ ןזיוװַאב ײיז טָאה רעכלעוו ,רעװַאלוּפ השמ רָאיטקַא רעד

 ןעוועג , ךוב ןייז ןיא טביירש ,ָאטעג רעשזדָאל רעד ןופ ןעװעטַאר

 -רַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1940 יימ 11 םעד זַא ,"ָאטעג ַא זיא

 ןענופעג קריצַאב-ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעשזדָאל סָאד טכַאמ

 טימ .ה יײז ןשיוצ ,ןשטנעמ-רעטַאעט עלַאנָאיסעּפָארּפ עשידיי 2

 שטיווָאקשרעה ןוא גרעבנעכייר  ןרָאיטקַא יד זַא ןוא ,עילימַאפ ןייז

 יב טעברַאעג ננָאה ייז .ליּפש ַא טּפַאכעג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה

 "זדָאל יד רַאפ לפָאטרַאק ןבעגעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ײסעקשיש, יד

 וצ טייצ ןופ טנדרָאעגנייא רעריפ יד ןבָאה ,רעניווונייא-ַאטעג רעש

 לסיב ַא טנָאקעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עדייב ןוא ,גנולעטשרָאפ ַא טייצ

 ."טפרַאדעג טשינ ייז ןבָאה םעד ןופ ןבעל לייוו ,שירָאיטקַא ןבעלסיוא

 ןעועג ךיוא זיא רעכלעוו ,םיובנשריק םהובַא רָאיטקַא רעד

 רעדייא זַא ,רעביא טיג ,טעװעטַארעג ךיז ןוא ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא
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 רעד ןרָאװעג זיא ("טַאר'ןדוי ןופ רעטסטלע רעד ,) יקסווָאקמור

 רעד ןעוועג .ה זיא ,ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא לשומ רעקידנעטשלופ

 ןָאטעג ענעגייא טָאה ןוא ,ָאטעג רעד ןיא טרָאזער-שיילפ ןופ רעריפ

 .ןבעל םייב ןטלַאהרעד שממ ,תובוט עסיורג

 יו ,ַאקסװָאקשַאל ַאניגער ןירעליּפשיױש יד .יורפ ןייז ןוא .ה

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז ,לארשי ןוז רעד ךיוא

 .לארשי תנידמ ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה לסיז רעטכָאט ןייז

 :רעביא טיג קיניװ לסיז רעטכָאט ןייז

 טימ יינררט ַא וצ ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןרעטלע טניימ,

 שזדָאל טריּפוקַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .שזדָאל ןייק ץיווַאל ינעשזד

 ןיק קעװַא ןלָאז יז זַא ןטעב יז ןעמונעג ןרָאיטקַא יד ןבָאה

 סלַא .קַאילָאּפ ַא סלֶא טרימירג ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ .דנַאלסור

 ןא ןפיוק וצ טיורב ןגירק רעטכייל טנָאקעג רע טָאה רעכלעזַא

 יד .ןשטייד יד ןופ ןעוועטַאד וצ ךיז ךָאנ יֹזַא טביילגעג טָאה

 ןוא ,סַאּפ ןשיסור ַא טַאהעג טָאה ,דנַאלסור ןיא ןריובעג ,רעטומ

 טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד .טרירעג טינ יז ןעמ טָאה גנַאל טייצ ַא
 טָאה רע רעכלעוו ןופ קעטָאילביב-רעטַאעט רעשידיי עסיורג ַא

 -דררש ףױא טניװועג ןבָאה רימ .הנויח ןיז טיױצעג זייוליט

 טימ ןעוועג טינ זיאיס ןוא רעטניוו ןרָאוװעג זיא סע 61 ַאקסעימ
 ןצייה וצ ןעגנואווצעג ןרָאװעג רעטָאפ רעד זיא ,ןצייה וצ סָאװ
 יד ןופ קיזמ יד ןעגניז טגעלפ רע .ןסעיפ יד ןופ ןטָאנ יד טימ
 .ןענערב ייז ןוא ןענייוו ,ןטָאנ

 הריד עקידהשק טשינ ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ָאטעג רעד ןיא
 רָאטקעריד-רעטַאעט ןשידיי רענליוו םענעזעוועג םעד קנַאד ַא
 "וצ .תוריד ןליימרַאּפ טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו .סַא ךורב
 רעעזפיוא ןרָאװעג רעטָאפ רעד זיא ןַאמלעגייב דוד טימ ןעמַאז
 ץַאלּפ ַא ףיוא לטָאטרַאק ןלייטרַאפ םייב ךָאנרעד ,יירעקעב ַא ןיא
 .גייצנירג ןופ

 טכַאמעג, טָאה רעטָאּפ רעד זַא ,עיצַאמרָאפניא סרעווַאלוּפ

 -עג ךיז טָאה וע יוװ יױזַא ,טרעקרַאפ .טינ טמיטש ײרעטַאעט

 ,טביולרעד טינ טָאהימ סָאװ ,"קוביד; סיקסנַא ןליּפש וצ טיײרג
 ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןענעדרָאוצנייא טגָאזעגּפָא ךיִז רע טָאה
 םעד "ןפרַאוונָא םיא לָאזימ זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רע לייו
 ןַא ןרָאװעג זיאיס ןעוו ,1943 ןיא טשרע .רַאוטרעּפער ןופ טסיײיג
 טָאה ,ןטרָאסער ןוא יסּפַאש, יד ןיא "רעבָאהביל ןופ עימעדיפע

 ןלעטש וצ ןעװעג םיכסמ ,גרעבנעכייר ןתנ טימ ןעמַאװצ ,רע
 רעייז טָאה גננולעטשרָאפ עטסטרע יד .יווער ַא ןיא ןליּפשטימ ןוא
 "מור ,"ןדוי רעד ןטסטלעג ןטימ טַארנדיי רעד .ןעמונעגסיוא
 םענייז ןיא ןטָארטעגפיוא זיא רעטָאּפ רעד .ןעמוקעג זיא ,יקסווָאק

 ַא טריזירעטקַארַאכ טָאה רע ןכלעוו ןיא גָאלָאנַאמ םענעגייא ןַא

 ףיא קנואוו ַא יו ,טנַאה רעגנַאל ַא טימ ײטנַאיצילָאּפ רעדנָאז;

 רעטָאפ םעד טָאה יקסווָאקמור סָאװ םעד בילוצ .קינרַאבַאכ ַא
 סָאװ ,טמַא ןַא .רעטַאעט ןרעביא הנוממ סלַא ןעמיטשַאב טלָאוועג
 רעטצעל רעד זיא ,יקצינעש רעסיוועג ַא ןעמונרַאפ טָאה סע
 ןופ רעריפנָא סוצ טרסמעג םיא טָאה ,רעטָאפ ןפיוא זייב ןרָאװעג
 -פָארַא ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,רעלטרעג ײצילָאּפרעדנַאז רעד
 / ףליּפש ןטימ ןיא עניב רעד ןופ רעטָאפ סעד ןעמענ

 ןרעטלע עניימ ןבָאה ַאטעג רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד זיב
 .ןטלַאהַאבסיוא טוואורּפעג ךיז רעדניק ייווצ ערעייז טימ ןעמַאזוצ
 רעטָאּפ רעד .רעטומ יד ןעמונעגוצ ןעמ טָאה 1944 טסוגױא ןיא
 רימ טימ רעבָא ןענעגעזעג וצ ךיז ריא טימ ןזיװַאב טינ טָאה
 ןלעוו רימ ,דניק ןיימא רעטרעוו יד טימ ןזיווַאב ָאי סע רע טָאה
 ."ןעז טינ רעמ ךיז
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 דנַאביםישודקד

 ןעמוקעגמוא רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא זיא לארשי רעדורב ןיימ

 :םולח ןסיורג ןייא טַאהעג ָאטעג רעד ןיא טָאה רעטָאפ ןיימ

 ךָאנ םיא בָאה ךיא ןוא ,לָאמ ַא טימ טיורב ץנַאג ַא ןסעוצפיוא
 .טנַאה רעד ןיא טיורב ַא טימ ןעז וצ ןזיווַאב

 ירַאפ םיא ןופ ןעמ טָאה ,טרעהעג רעטעפש בָאה ךיא יװ

 ךיז טָאה רע ןץא םוירָאטַאטערק ןיא ןטעברַא לָאז רע זַא ,טגנַאל

 -ַאב ךָאנ וצרעז טָאה רעבעג-לעפַאב רעשטייד רעד .טגָאזעגּפָא
 רעטָאפ ןיימ ןסָאשרעד טָאה רע ןוא ,שטַאּפ ַא םיא ןופ ןעמוק

 זיא רעדרעמ ץייז .ץיוזעיוא ןיא ןעוועג זיא סָאד .טיוט ףיוא

 ."ץיווָאטַאק ןיא ןרָאװעג טפשמעג רעטעפש
 .ביובנעשריק םהרבא ןוא קיניװ לסיז רעטכָאט ןייז ןופ .ט .מ
 ,638 .ז ,1931 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 .60*59 .וז ,1963 ,ביבא לת ,'ָאטעג א זיא ןעוװעג , -- רעװָאלוּפ השמ

 ַאניגער ,אקסווָאקשַאל

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1889 .בעג|

 .עניַארקוא ,סעדָא ןיא 1889 ןריובעג
 ס'יל .רעטסיימ רעדינש א -- רעטָאפ

 םייב לוש-רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןבָאה רעדירב

 יב תבש ןדעי ןגעלפ ןוא ןַאמכַאב ןזח

 -רָאפ-רעדניק , ןענדרָאניײא בוטש ןיא ךיז

 ךיוא ךיז טָאה יז עכלעוו ןיא "ןעגנולעטש

 ,טקילײטַאב

 ןופ ויטַאיציניא רעד ךרוד --- 5

 עקטסירָאכ עקיטלָאמעד יד ,עטרבח ריא

 ַאידַאנ עסירעטקַא עקידרעטעּפש ןוא

 ,ןיקסנימַאק וצ עקטסירָאכ סלַא שזדָאל ןייק ןרָאפעגקעװַא ,וװָא:ַארד

 -ורט ערעדנַא רעביא ,עקטסירָאכ סלַא ,טרעדנַאװעג טרָאד ןופ ןוא

 .סענָאדַאמירּפ יד טייצ וצ טייצ ןופ קידנטערטרַאפ ,סעּפ

 -ורט עטקיניירַאפ, רעשזדָאל רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא -- 0

 ַאניװלַאמ ,ןַאמצנַאל ַאלעפ ,ןַאמלעטימ .ח .מ ,גנילירט םירמ) "עּפ
 "ףלעגייפ , סלַא טריטויבעד ןוא (ַא'א ,ָאזַאלעשז רעזייל ,ַאקצָארעיס

 סרָאש ןיא "עלהנח , ןוא "המשנ עשידיי יד , סיקסװעשַאמָאט ןיא

 ."ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא;

 ןוא שטיוװָאקשרעה המלש רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח -- 1

 "ירפ קידנעייגרעביא ,רע סָאװ ,ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמעגטימ

 עשימָאק , ֹוצ ךָאנרעד ןוא ןלָאר-ןיטערבוס וצ ענָאדַאמירּפ ןופ רע

 ."עטלַא

 -רַאפ יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסױא רעד

 ירַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,1940 יימ 11 םעד .שזדָאל ןיא טּפַאכ
 -עפָארּפ יד ןשיװצ ,טרָאד ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעשודָאל סָאד טכַאמ

 -לעוו ,ןַאמ ריא טימ .ל ןענופעג ,ןשטנעמ-רעטַאעט עשידיי עלענָאיס

 ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה עכ

 רעייז ךיוא יו ,ָאטֶעג רעד ןיא ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ןענייז סָאװ

 .ןוז ןוא רעטכָאט
 "וא) דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז סָאװ ,םעד בילוצ

 ןזיב יז סיצַאנ יד ןבָאה .סַאּפ ןשיסור ַא טַאהעג ןוא (עניַארק

 1944 טסוגיוא ןיא .טרירשג טינ ,דנַאלסורטעיוװָאס ףיוא לַאפרעביא

 ןַאמ ריא ךיױא .טכַארבעגמוא ןוא ןעמונעגוצ יז סיצַאנ יד ןבָאה

 טָאה קיניװ לסיז רעטכָאט ריא זיולב .ןעמוקעגמוא ןענייז ןוז ןוא
 .לארשי תנידמ ןיא ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב ךיז
 ,קיניװ לסיז ןופ .ע .מ
 ,1010 .ז ,1934 .דנַאב רעטייװצ ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,59 ,ז ,1963 ,ביבא לת ,"ָאטעג א זיא ןעװעג , -- רעװָאלוּפ השמ
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 ןופ ןָאסיסקעל

 עקיורפ ,ןיקָארָאס
 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1898 ילוי 10 .בעג}

 .וענעשעק ןיא 1898 ילוי 10 ןריובעג
 ירעסַאעט ַא -- רעטָאפ .עיבַארַאסעב

 ןיא ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג .רעריזירפ

 ןוא רעטכיד רעד .לוש-סקלָאפ רעשיסור ַא

 םיא טריפ גרעבנרעטש בקעי לַארטַאעט

 -ליוו, רעקידנרילָאדטסַאג רעד ןיא ןיירַא

 טרעוװ ָאד .רעריזירפ סלַא "עּפורט רענ

 וצ טמוקַאב ןֹוא טסיטַאטס ַא ךיוא רע

 "ַּפִא ןכָאנ ,רעטעּפש ,ןלָאר-ןדָאזיּפע ןליּפש

 רע טייג ,"עּפורט רענליוו , רעד ןופ ןרָאפ
 ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עשידי ערעסעב ערעדנַא יד ןיא רעביא

 ןיא ,,רעטַאעט רעטסומ, סנָאזשיפ ןיא 1927 ןיא רֶע טליּפש ױזַא

 עּפורט רעבלעז רעד ןיא ךָאנרעד ,עּפורט סווָאטַארַאב ןיא 1928 ינוי

 -נעדלָאג לקיציא ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא רעביא טייג יז ןעוו

 .רעטַאעט הכולמ ןשידיי ןשיװַאדלָאמ ןיא רעטעּפש ,גרעב

 :טביירש ץרַאוװש ןַאילוי
 טעברַאעג רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיווַאדלָאמ ןיא טָאה .סי

 -עניב רערַאברעדנואוו ןוא רָאיטקַא ,רערימירג-רעלטסניק סלַא

 "רב ןיא זיירקמַארד רעשידיי ןייק ןעוועג טינ זיא םע .רעצנעט

 טשינ לָאז רע ןכלעװ ,עינעמור ץנַאג רעביא רעדָא טשערַאק

 רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע .טסיזמוא קידנעטשלופ ןעני דַאב

 "יא ןרָאטַאמַא יד ןשיווצ ייס ,ןרָאיטקַא ןשיווצ ייס טבילַאב ןוא

 יד ןיא רעזעלרָאפ ַא יו יירפ ןטערטסױרַא טגעלפ .דנַאל ןרעב

 ןיא שודק ַא יװ ןעמוקעגמוא שיגַארט .ןזיירק עשיטַאמַארד

 | ."ריביס

 .ץרַאװש ןאילוי ןופ .ע .ש

 .59'1458 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 הרענ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 9 .וװָאנ 3 .בעג}

 -ליוו ןיא 1909 רעבמעווָאנ 3 ןריובעג

 -דנעהניילק --- ןרעטלע .עטיל-שילוּפ ,ענ

 .לוש-רָאטנעמעלע ןַא ןיא טנרעלעג .רעל

 ןלָאר-רעדניק ןליּפש ןביוהעגנָא 1914 ןיא

 -נעג ןיא רָאכ-רעדניק ןיא ןעגנוזעג ןוא

 .עּפורט סרעפ

 עכעלטנגוי טליּפשעג .נ טָאה --- 7

 ןָאזשיפ-ץעענַאּפמָאק עּפורט רעד ןיא ןלָאר

 -רַאפ ןיא -- 1918:1926 .וװָאקרַאכ ןיא

 ןוא עטיל ןיא סעּפורט עשידיי ענעדייש

 1928 ,"רעטַאעט םיטועמ ןשידיי , רעגיר ןיא -- 1927 .דנַאלטעל

 עכעלטנגוי סלַא ,ךָאנרעד ןֹוא רעטַאעט-סקלָאפ רענליוו ןיא ---

 -עּפש ,עּפורט-טירבח רעשזדָאל רעד ןיא ,עסירעטקַא עשיטַאמַארד

 ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאװצ ,ןלױּפ רעביא סעּפורט ערעדנַא ןיא רעט
 .וָאקַאר סוילוי רָאיטקַא םעד

 רעשזדָאל יד טכַאמרַאפ 1940 יימ 11 םעד ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 עלענָאיסעכָארּפ עשידיי 12 עקיטרָאד יד ןשיוװצ ךיז ןבָאה ,ָאטעג

 טייצ ןופ ןבָאה עכלעוו ,ןַאמ ריא טימ .נ ןענופעג ךיוא ןלַארטַאעט

 א
 טא
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 רע ט ַאע ט ןשיךדיי

 השמ עכלעוו טימ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא טקילײטַאב ךיז טייצ וצ

 ,טריפעגנָא טָאה רעוװַאלוּפ

 הרענ יורפ ןייז טימ וװוָאקַאר  זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 "מוא ןוא טעברַאעג ,ןעוועג ןענייז --- סרעליּפשיוש ענייפ עדייב ---

 ."ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןעמוקעג

 קנַארק ָאטעג ןיא זיא וָאקַאר זַא ,רעביא טיג רעװַאלוּפ השמ

 ךָאנ זַא ,רעביא טיג םיובנעשריק םהרבַא .ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג

 ןופ ּפָארַא זיא יז .ןעלטעב ןעגנַאגעגמורַא .נ זיא ,טיױט סנַאמ ריא

 -סיולק ןרעטניה עטיוט ַא ןענופעג יז ןעמ טָאה רעטעּפש ןוא ,ןעניז

 .שזדָאל ןיא סַאג ַאנלעשטשָאק ףיוא רעט
 .םיובנעשריק םהרבא ןופ .ע .מ

 .1432 .ז ,1934 ,דנַאב רעטייװצ ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,יװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,121 .ז

 ,60*59 .זז ,1963 ,ביבא לת ,"ָאטעג ַא זיא ןעװעג , --- רעװָאלוּפ השמ

 ההרש ,זערב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1903 .בעג}

 ,דנַאלטעל ,קסניווד ןיא 1902 ןריובעג

 .עילימַאפ רעמערָא רעייז ַא ןיא

 ןַאמלרעּפ סקַאמ רעליּפשיוש רעד יו

 יו ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא יז זיא ,רעביא טיג

 ןשידיי ןופ םייה רעד ןיא ענעגייא ןַא

 ךרוד זיא ןוא ,ןַאמטיײרטש ףלָאדַא רָאיטקַא

 ןשידיי ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא םיא

 .רעטַאעט

 רעד ןיא ןָא !ייוודניק ןופ קידנעייז

 רעייז יז טָאה .רעטַאעט שידיי ןופ הביבס

 -ַארד עשידיי עקיטרָא ענעדיישרַאפ ןיא ןקריווטימ ןעמונעג ירפ

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןוא ןזיירק עשיטַאמ

 ךיז טָאה טנעלַאט ריא .ןרָאיטקַא עשידיי עלענַאיסעפָארּפ עקיטרָא

 ןיא ןעמוקעגנָא 1928 ןיא זיא יז ןעוו ןוא ,טלקיװטנַא רעמ ץלַא

 -ַאט-עניב ןקיעפ ןעגנוי ַא יו טכַארטַאב ןיוש יז ןעמ טָאה ,עגיר

 רָאי עכעלטע טייהנגעלעג ַא טַאהעג עגיר ןיא טָאה יז ןוא ,טנעל

 -רֶא עטסעב יד טימ "רעטַאעט:םיטועמ , ןקיטרָא ןיא ןליּפש וצ

 ןלָאר ענעעזעגנָא ץנַאג ןיא תוחכ עקידנרילָארטסַאג ןוא עקיט

 װָאנַארישט רָאיטקַא ןשיסור-שידיי ןטימ טַאהעג הנותח טָאה .ב

 ףיא טליּפשעג רעירפ טָאה רעכלעוו ,(ווָאטַארַאס ןיא ןריובעג)
 ןעמונעגרעבירַא םיא טָאה יז ןוא ,םליפ ןיא ןוא עניב רעשיסור רעד

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ריא טימ ןעמַאזוצ יז זיא ,עגיר טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 יד רעטניה ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןדיי רעטנזיוט ערעדנַא יד יװ ,ןַאמ

 ןיא עיצקַא רעטשרע רעד ןיא .ָאטעג רעגיר רעד ןופ סעטַארג

 סופ וצ רעטעמָאליק 12 ןרָאװעג ןבירטעג יז זיא ,ָאטעג רעגיר רעד

 רעקידארומ ַא ייב ןוא ,עלופמור לדלעוו ןיא ,טָאטש רעד רעסיוא

 -רעטומ ןָאטוצסיוא ךיז ןרָאװעג ןעגנואווצעג יז זיא ,יינש ןוא טלעק

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד 1941 רעבמעווָאנ 30 םעד זיא ןוא טעקַאנ

 .ןַאמ ריא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא זיא טרָאד

 ןבָאה ןדיי רעגיר 30,000 עטכַארבעגמוא יד ןופ רבק-ןסַאמ ןפיוא

 ךָאנ לָאמקנעד ַא טלעטשעג 1964 ןיא ןדיי ענעבילברַאפ-ןבעל יד

 ,םישודק יד

 .ָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ ןופ .ע .מ
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 דנַאב םישודד
 עט טיט עט טע

 האל ,ַאקסװָארַאביװעל

 | גרעבנעטכיד } |

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1891 לירּפַא 27 .בעג}

 ,עשרַאװ ןיא 1891 לירּפַא 27 ןריובעג

 -האובת רעניילק ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ

 טימ טנעקַאב ךיז עטרבח א ךרוד .רחוס

 -יּפש ןביוהעגנָא ייז טימ ןוא 'רעבָאהביל'

 טימ הנותח 'יא ךָאנ .רעטַאעט שידיי ןל

 רענעזעװעג ַא ,יקסווָארַאביװעל םהרבַא

 ,רָאיטקַא רעשידיי ַא ךָאנרעד ןוא רעװרַאס

 -ירטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג יז זיא

 ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג ןוא עס

 -ַאב רעד ךָאנ .סעּפורט ענעדיישרַאפ ןיא

 ץניוװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא בור'ס יז זיא ןליוּפ ןופ גנויירפ

 ,ןײלַא רעירפ ,(1928) טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 יױרפ עקידרעטעּפש יד) לזיר רעטכָאט ריא טימ רעטעּפש ןוא

 ,(קישזָאב סקַאמ רָאיטקַא ןופ

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש דָאירעּפ ןטצעל ריא ןגעוו

 -יױש עשידיי 360 יד ןופ רעניײא ,יקסווָארַאביױועל האל;

 ,טגָאמרַאפ טָאה ןליױפ עקידהמחלמרַאפ סָאד סָאװ ,סרעליפש

 ןועידיי סניא לָאר עקיטכיוו ַאזַא ןליפש וצ ןעוועג טרעשַאב זיא

 יז .עשרַאװ ןיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ןבעל ןלַאיצָאס

 רעשידיי רעד ןופ ןירעריפנָא עכעלטפַאשטריוװ יד ןעוועג זיא

 -ןטסיטרַא ןשידיי םענעזעוועג םנופ לַאקָאל םניא ידיק-ןרָאיטקַאי

 רָאנ טשינ טנידַאב טָאה ךיק עקיזָאד יד .2 אנשעל ףיוא ןיירַאפ

 יד ןעוועג ךיוא זיא יז רָאנ ,טלעוו -עטַאעט עשידיי עצנַאג יד

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא רוטלוק ,םרעביירש עשידיי רַאפ יהינסכאי

 רעשידיי רעד ןַא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ךיק יד .סרעוט

 -וצ ןרעסערג ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,ףליהניײלַא רעלַאיצָאס

 ןעמוקַאב ןבָאה סע יװ ןטקודָארּפ-זייּפע ערעסעב רעדָא לייט

 סָאד זיא ךָאד ןוא ,ףליהניילַא רעלַאיצָאס רעד ןופ ןכיק ערעדנַא

 וו רעטמעטַאב ןוא רעשימייה ,רעקַאמשעג ןעוועג טרָאד ןסע

 טַאהעג טָאה 'ךיק-|טסיטרַאי יד .ןכיק-סקלָאּפ ערעדנַא יד ןיא

 -טַא רעמערַאו ןוא טפַאשטריוו רעקידנצנעלג ריא רַאפ םש ַא

 .רעפסָאמ

 אנשעל ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאוװ ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא רעד . .,

 ,ןטסיטרַא יד רַאפ ךיק ַא ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאפ ךיילג זיא ;
 ןוא זָאלסטעברַא ןבילבעג טייצ רעגנַאל ַא ףױא ןעניז סָאװ

 רעד .ףליה רעכעלטפַאשלעזעג ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא

 ענייז רַאפ ןגָאטימ ןבעגוצסיורַא ןביױהעגנָא טָאה ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 ןקיטשירפ ךיוא -- רעטעּפש ןוא תוחּפשמ ערעייז ןוא רעדילגטימ

 -לַאוורַאפ ַא טדיפעגנָא טָאה ךיק רעד טימ .ןטיורב-טוווָא ןוא

 .(וָאלַאסרַאמ ,ץרוק ,ןירב ,יאול ,רעגיצנַאד ,טסילַאבמיצ) גנוט

 ,םניטסיטרַא יד טסעג יד טנידַאב ןוא טכָאקעג ןבָאה ןגָאטימ יד
 .:עארב ַאקסווָארביל ןוא ןַאמטָאר ַאשַאמ טימ

 יד ןעוועג זיא ךיק רעקיזָאד רעד ןופ 'ףשכמי רעד ...

 טימַאב ךיז טָאה סָאװ ,יקסווָארביל האל עסירעטקַא עשידיי

 -קַא-םירבח עריא ןקיווקרעד וצ ןוא ץזיײּפשַאב וצ ןטסעבמַא יו

 רעקיזָאד רעד ןיא ועמוקעג רדסכ ןענייז סָאװ ,טסעג ןוא ןרָאיט

 -עגניירַא ץרַאה םרַאװ ץנַאג ריא טָאה יקסווָארביל האל .,ךיק

 טָאה יז ןוא ידיק-טסיטרַאי רעד םורַא טעברַא רעד ןיא טגייל

 .ץניק קיצנייא ריא -- רעטומ ַא יו טלטרעצעג סע
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 טשינ יקסווָארביל האל טָאה עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב
 רעד ךעלסילשטיוא טעמדיוועג ךיז טָאה יז .רעטָאעט טליפשעג
 ליפיױזַא טגײלעגנירַא טָאה יז רעכלעוו ןיא ,ידיק-ןטסיטרַאי
 םיױקמ ןטלָאװ ןשטנואוו ןוא תוכרב בױא .ץרַאה ןוא טעברַא
 -עג טשינ יקסווָארביל האל עביל ןוא עטוג יד טלָאװ ,ןָאװעג
 ."ןפוא ןעמאזיורג ַאזַא ףױא ןבעל ריא ןקידנערַאפ טּפרַאד
 1941 ןיא זיא יז זַא ,וצ ךָאנ טיג ,קישזָאב סקַאמ ,םעדייא ריא

 ,ףסוי ןוז ריא טימ ןעמַאוצ ,עשרַאװ ןופ ןרָאװעג טריפעגסורַא
 ןוז רעד .ןרָאװעג טכַארבעגמוא טרָאד זיא יז ,עקנילבערט ןייק
 ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז ,גוצ ןקידנפיול ןופ ןפרָאװעגסױרַא ךיז טָאה
 טבעל טציא .טעװעטַארעג םורַא ױזַא ךיז ןוא ףרָאד ַא ןיא רעױּפ ַא

 .עילימאפ ןייז טימ ,לארשי תנידמ ןיא ,רעשיפ ַא יו ,רעי

 .קישזאב סקַאמ ןופ .צ .ש

 .1155 .ז ,1934 ,דנַאב רעטײװצ ,עשרַאװ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,88 .זז ,1948 ,סעריא סָאנעוב ,ןעװעג סע זיא ױזַא, -- וװָאקרוט סַאנָאי

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב,/ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
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 (לאיחי) סוילוי ,ווָאקַאר

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1890 .װָאנ 11 .בעג}

 ןיא 1890 רעבמעווָאנ 11 ןריובעג

 -עטלע עשיתיבה-לעב ייב ,ןליוּפ ,שזדָאל
 ַא ןיא טנרעלעג .רעלדנעהניילק -- ןר

 טָאװירּפ סגרעבדלָאג טקידנעעג .הבישי

 ,לוש סיקסנישטָארַאי ןוא לוש

 ,טסנוק רעשיטַאמַארד רעד וצ ביל סיוא

 -ביל טימ ןליּפש 1907 ןיא ןבױהעגנָא

 -ָארּפ ,1910 ןיא ןוא ,שזדָאל ןיא רעבָאה

 ןופ .עּפורט-ץניװָארּפ ַא טימ ,לענָאיסעפ

 סוילוי ייב טליּפשעג 1918 ןיב 3 |

 ,רעטַאעט-"ַאלַאקס , רעשזדָאל ןיא יקצָארעיס ןַאמרעה ןוא רעלדַא
 ,ןלָאר עטשרע ןליּפש וצ טכיירגרעד ןלָאר ערענעלק ןופ טָאה רע ואוו

 -סנימַאק לחר רתטא טימ ןליּפש וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיוא ןוא
 ,הרענ ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טליּפשעג 1921 זיב 1918 ןופ .ַאק

 -1921 .דנַאלטעל ןוא עטיל ןיא "רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיײ, ןיא
 .א ייב 1922 .עגיר ןיא "לקניוו ןשיטַאמַארד רעזדנוא , ןיא 2

 ןיא "עניב סקלָאפ עשידיי , ןיא 1924-1926 ,עגיר ןיא ץעענַאּפמָאק

 1927-28 ,עגיר ןיא "רעטַאעט הכולמ ןשידיי, ןיא 1927 ,דנַאלטעל

 ןוא יקסװַאלסַאז ףלָאדור ןופ ל'א "רעטַאעט סקלָאפ , רענליוו ןיא

 ,ןליוּפ ןוא עטיל רעביא סעּפורט ערעדנַא ןיא רעטעּפש
 ןיא ןוא סעּפורט-רעדנַאװ ןיא רעסישזער ןעוועג ךיוא זיא .ר

 טצעזרעביא ךיוא טָאה רע .עגיר ןיא "לקניוו ןשיטַאמַארד ןשידיי

 ןוא סנַאמרעיײה ןַאמרעה ןופ ?ָאטעג , ,ףָאקסַאמ ןופ "ןעטמַאט ,

 "סילייב לדנעמ , טרינעצסניא ,סָאפ דרַאכיר ןופ "ילאינד לאינד ,

 -דליב עניילק ןבַאגסױא עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעג ןוא

 .רעטַאעט ןגעו ןעײרעדױלּפ ןוא ןעגנוצעזרעביא ,ךעל

 ואוו ,שזדָאל ןיא טּפַאכרַאפ םיא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 טײל-רעטַאעט עשידיי 10 ךָאנ ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא רע

 טרָאד רע טָאה .טביירש ןַאמלעדָאנ .מ יוװ ןוא ,ָאטעג רעד ןיא ןעוועג

 .רעטַאעט שידיי טליּפשעג

 -ַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םיובנעשריק םהרבא רעליּפשיוש רעד

 -סטלע , רעד רעדייא זַא ,רעביא טיג ,ָאטעג רעשזדָאל רעד ןופ טעוועט
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 דנַאב -םישודדצ

 -ידנעטשלופ רעד ןרָאװעג זיא ,יקסווָאקמור .ח .מ ,"ןעדוי רעד רעט

 רעטלַאװרַאפ רעד ןעוועג ווָאקַאר זיא ,ָאטעג רעד רעביא לשומ רעק

 ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ ךיק רעד ןופ

 רעגנוה ןופ .ןטנווֶא עשירַארעטיל ןענדרָאנײא טרָאד טגעלפ רע ןוא

 -רעד-חמ ַא ךָאנרעד ,סעקשיק יד ןיא ףמַארק ַא ןעמוקַאב רע טָאה

 ןברָאטשעג זיא ןוא גנורעטיש

 ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעװַאלוּפ .מ רעליּפשױוש םעד טיול

 -ָארּפ עשידיי 12 עלַא ןענייז ,ָאטעג רעשזדָאל רעד ןופ טעװעטַארעג

 טרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיא רעסיוא ,טײל-רעטַאעט עלענָאיסעּפ

 -עגמוא ןענייז ייז ואוו ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריפעגּפָא ,ןענופעג

 .ןרָאװעג טכַאְרב

 עדייב ,הרענ יורפ ןייז טימ ווָאקַאר , :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ןיא ןעמוקעגמוא ןוא טעברַאעג ,ןעוועג ןענייז ,סרעליּפשיוש ענייפ

 ."ָאטעג רעשזדָאל
 ןַאמלעדונ .מ טביירש דָאירעּפ-ָאטעג ןייז ןגעוו

 ןיא ןרָאוװעג ןזיועג ךיוא זיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא

 טָאה יוער עקיזָאד יד .ײ"יווער עשיאייצילָאּפ; גיַא יד ָאטעג

 זיא לבמַאסנַא רעד לייװ ,רַאפרעד "עשיאייצילַאּפ ןסייהעג

 סע  ןרָאטַאמַא-רעטַאעט-ןטנַאיצילַאּפ עשידיי יד ןופ ןענַאטשַאב

 -קַא עלענָאיסעּפָארּפ יױוצ יד טקילײטַאב ךיוא טרָאד ךיז ןבָאה

 רעד ןופ םַארגָארּפ סָאד .וָאקַאר ןוא שטיווָאקשרעה ןרָאיט

 רעשיליוּפ רעד ןיא ןרָאוװעג טריפעגפיוא זיא יווער רעשיאייצילַאּפ

 רעד רעביא ךיוא .שידיי ןיא ךיוא -- ןרעמונ עכעלטע .ךַארּפש

 טַארנדיי ןופ סעזערּפ רעד החגשה יד טַאהעג טָאה יווער רעקיזָאד

 רַאוטרעּפער רעד סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ רעבָא .יקסווָאקמור

 ַא ןעשעג ןגעווטסעדנופ זיא ,ןרָאװעג טרירזנעצ םיא ךרוד זיא

 ןזעידיי ןופ עיצַאדיוקיל רעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,לושכמ

 .ָאטעג ןיא רעטַאעט

 רעד ךרוד טזָאלעגכרוד יקסווָאקמור טָאה ןעזרַאפ ַא בילוצ

 יד .(רעסעב ןייז טעוו סע) ײיעיּפעל עששזדנעב  טעלפוק ַא עניב

 -תוזעא רעקיזָאד רעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה טכַאמ עשטייד

 -ןָא ךיילג טָאה ןוא ,רעסעב ןייז טעוװ סע זַא ,ןדיי ןופ "טייקיד

 ןטימ ןיא ןוא ,םזימיטּפָא ןשידיי ןקיזָאד סוצ גנולעטש ןעמונעג

 ןיא ךיז טָאה ןעגנולעטשרָאפ עקיזָאד יד ןופ ענייא ןופ גנַאג

 דָאּפ לַאנימירק) ָאפירק רעשזדָאל ןופ רעטייל רעד ןזיווַאב לָאז

 -עגּפָא רעגניפ ןטימ ךַאמ ןייא טימ טָאה ןוא רענעטוס (ייציל

 ןיא ןענייז ןרָאיטקַא יד ןוא סלוע רעד .גנלעטשרָאפ יד טלעטש

 רעדעי טָאה גנַאגסױרַא םייב .פָאלעגרעדנַאנַאפ ךיז קינַאּפ סיורג

 .ײןגָאלשעג ןעמוקַאב רעכוזַאב

 .ןַאמלעדָאנ .מ ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ,םיובנעשריק םהרבא ןופ .ע .מ
 עשידיי, ,טייצ:המחלמ רעד ןיא ןלױּפ ןופ ןרָאיטקַא עשידיי -- ןַאמלעדונ .מ

 .104 .ז ,1946 ,שורָאל ,"ןטפירש
 1953 ,יײװצ דנַאב .סערייא סָאועוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
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 ,61'59 .וז ,1963 ,ביבא לת ,'ָאטעג א זיא ןעװעג , --- רעװָאלוּפ השמ

 ןָאעל ,סרוקיירד

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1894 .רבעפ 4 .בעג)

 רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ ,גרעבמעל ןיא 1894 רַאורבעפ 4 ןריובעג
 .טנעגַא רעקידנרָאפמורַא ןַא ןעוועג ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ ןעמוקעג --

 -ך'דרב רעגרעבמעל רעטנַאקַאב רעד ןופ עקימַאטשּפָא ןַא -- רעטומ

 -מעל ןיא םידומל עכעלטלעוו ןוא רדח ןיא טנרעלעג .,עילימַאפ
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 -רעבמעל ַא וועל עניגער יו .עיזַאנמיג ןוא לוש-סקלָאפ רעגרעב

 .שטייד ןעוועג בוטש ןיא ךַארּפש-גנַאגמוא יד זיא ,רעביא טיג ,ןירעג

 ןוא ןײרַאפ-ןטנעדוטס ןלַאגעלמוא ןַא ןיא קיטעט ןעוועג זיא .ד

 -ַאב קיטייצכיילג ךיז ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןופ דילגטימ ַא

 טָאה 1911 ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד טימ טנעק

 -סיוא עשיטסינויצ-ילעוּפ ןיא רעדיל ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא רע

 ןלַאיציניא טימ רעדָא ךעלדנרעטש יירד טימ ןבירשרעטנוא סעבַאג

 ןענייז ייז ןוא קיזומ טרינַאּפמָאק רעקיזומ ןבָאה רעדיל לָאצ ַא וצ

 יקַאדער ןטשרע ןייז ןופ יורפ רעד ךרוד .רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג

 רעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאב ,רעקאל הכלמ ןירעטכיד יד .,רָאט

 .עפורג רעשירַארעטיל עשידיי-גנוי רעגרעבמעל

 1918 זיב 1914 ןופ טנידעג ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -סערַא םַארגָארּפ רעגרעבמעל ןתעב .יײמֹרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא

 ןטיירפַאב ןכָאנ ןוא טכַאמ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריט

 .רעטמַאַאב-טסָאּפ ַא ןרָאװעג ,סעצָארּפ

 רעגרעבמעל ןיא רעדיל ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא 1921 ןיא

 רעקידנעטש ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא "רעטיײברַא רעשידוי רעד ,

 ."טַאלבגָאט , רעגרעבמעל ןיא רעטעברַאטימ

 ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןייק קעװַא ןרָאי רעקיצנַאװצ עירפ יד ןיא

 ןשידיי ןטשרע םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא טרעוו רע ואוו

 םיבושי עשידיי יד רעביא עּפורט ַא טימ םורַא טרעדנַאװ ,רעטַאעט

 ןוא עטערעּפָא רעד ןיא רָאי ייווצ טליּפש ןוא ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןופ

 סרעהנעש ןיא ןַאמניילק ר"ד יורפ טימ ןעמַאזוצ) עמַארד רעד ןיא

 ,(?רעטסייג , סנעסביא ןיא "דלַאװסָא , סלַא ןוא "לווייטסבייוו ,

 טעברַאעגטימ רעדיװ רע טָאה ,גרעבמעל ןיא ןעמוקעגקירוצ

 .סעבַאגסױא עשידָאירעּפ עשידיי ערעדנַא ןיא ןוא ?טַאלבגָאט , ןיא

 -קַאדער רעשינכעט רעד ןעוועג טייצ עצרוק ַא 1926 בייהנָא ןיא

 ןעמוקעג ךָאנרעד ,"ןגרָאמירפ , גנוטייצ עשידיי רעגיר רעד ןופ רָאט

 -רַאפ ןוא ,רעטַאעט ןשידיי םעד ךיז טעמדיוו רע ואוו ,עשרַאװ ןיא

 "ןסילוק , ןבעל"ןרָאיטקַא ןופ ןַאמָאר ןייז 1927 ןיא טכעלטנפע

 ,זז 2320 ,אזאשזב ג'פ)

 :ךוב ןגעוו טביירש ןילטייצ ןנחלא

 ןופ ןדלעה-טפייה יד סע ןענייז יז ,ערַאלק ןוא רעדרעוו

 טימ -- טימ טייג ריא רעבָא ןעוו .ײןסילוק} ןַאמָאר סרוקיירד .ל

 ןפייז 320 עצנָאג יד ךרוד-ןכַאמ ייז ןכלעוו ,געוו םעד ןדייב יז

 ןוא ףוצרפ רעייז זַא ,םולשַאב םוצ רימ ןעמוק ,ַאמָאר םנופ

 -ךַאפ בלַאה ,שטשוטמ ןבילבעג ךייא זיא רעטקאראכ רעיײיז

 ןטכַארטרַאפ ךיז ןלעוו ןופ ןײלַא טקַאפ רעד רעבָא ...טלפענ

 ןגעוו ןקנעדכָאנ ןלעװ ןופ ,ןַאמָאר ַא ןופ ןדלעה-טּפיוה רעביא

 ךיז ןיא טָאה ןַאמָאר רעד זַא ,זייווַאב ַא זיא ,ןבעל רעייז ןופ געוו

 שירעלטסניק ַא ןרעוו טיובעג ןָאק םע עכלעוו ןופ ןטנעמעלע ענעי

 .קרעוו

 :ןןַאמָאר ןופ םיקרּפ ישאר יד ןבעגרעביא ןכָאנ ןואְו
 רעכלעוו ,ַאמָאר ןופ טלַאהניא רעד רוציקב זיא סָאד-טָא ...

 ןענייז ערַאלק ןוא רעדרעװ רעבָא .גנונַאּפש טימ ךיז טנעייל

 ןצנַאגניא ןַאמָאר םעד ןױש טָאה ריא ןעוו וליפַא ,רָאלק טשינ

 ענעבירשעגנָא-ןייש עקינייא ָאד ןענייז ךוב ןיא .טנעײלעגכרודַא

 וצ רָאטױא ןופ גיױא טוג ַא ףױא תודע ןגָאז סָאװ ,ןעלטיּפַאק

 יד ךיא טזיױויס ןוא ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ךעלעקניוו ןעזרעד

 .רעטַאעט-רעדנַאו ןשידיי ןופ ןסילוק-רעטניה ןוא ןסילוק

 ןפימ ײרעלַאג ַא ןגױא ערעזדנוא רַאפ ךרוד ןעײג סע

 ןוא ,ײןרָאטקעריד ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ןופ ןטלַאטשעג ןוא

 ךיוא ןגירק רימ .ןושל ןסילוק-רעטניה ןשיפיצעּפס רעיײז טימ
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 ןופ ןָאליסקעל

 וצ סא טמוק סע עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב יד ןגעוו ףירגַאב ַא

 רעבלַאה ַא ,רעזַאלג רעטסימ .רעטַאעט-דנו ענ ןשידיי סעד ןבעל

 ױזַא טייטשרַאה רעכלעוו ,רָאיטקַא רעבלַאה ַא ןוא טסירעּפַא

 ןַא יברעד טגָאמרַאפ רעכלעוו ןוא םלוע ןַא ןרַאוצּפָא קיצנוק

 -עג ןייז .טרעדלישעג ןייפ זיא -- רעטַאעט םוצ עביל עתמא

 ןגָאלש ןוא ןגָאיכָאנ ןופ ענעצס יד ךיוא .רָאלק ,טלוב זיא טלַאטש

 ןוא ןברַאפ ןיא ךייר זיא "גנונעקיילרַאפ, לטיּפַאק ןיא ןדיי יד

 .קידנרעק

 ןביירטרַאפ ףרַאד ןעמ .רעטנוא טּפָא ץנַאג טקניה ךַארּפש יד

 ."ןעמזינַאיצילַאג עקידנצלירג ןוא רעטרעוו עשירעמשטייד יד

 ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןרָאװעג .ד זיא עשרַאו ןיא

 רעקידנעטש ַא ןוא "דנָאלגעשזּפ שַאנ, טַאלבגָאט ןשילױּפ-שידיי

 ןופ ."סערּפסקע רעזדנוא  גנוטייצגָאט רעד ןיא רעטעברַאטימ

 -סקלָאפ ,רָאיטקַא סלַא קיטעט ןעוװעג ךיוא רע זיא טייצ וצ טייצ

 ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .רעריסנָאנַא-ָאידַאר ןוא רעלפוס ,רעגניז

 ןַאמָאר-רעטַאעט ןייז רעסיוא ."חרוק , ןוא "דָאר ןיא , סעמַארד יד

 רעדיל ךוב ַא סנייז גרעבמעל ןיא 1921 ןיא ןענישרעד ךיוא זיא

 ."שינטנעקַאב ןופ ךוב סָאד ,

 טנעקַאב טָאה רע עכלעוו ,יורפ ַא וצ טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא .ד

 .קריצ ַא ןיא דילגטימ ַא יו

 .ד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ בייהנָא ןיא ,19239 ןיא

 .גרעבמעל טָאטש-םייה רעקילָאמַא ןייז וצ עשרַאװ ןופ ןפָאלטנַא

 ןטילעג רע טָאה ,טפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא ,טרָאד

 .רעכלעוו ףיוא ,ָאידַאר רעשידיי רעד ףיוא ןטערטפיוא טגעלפ ,טיונ
 עסיוועג ַא ןעוועג זיא ,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעו טדערעג רע

 ןעמַאוצ טָאה ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןטימ ןדנוברַאפ טייצ

 -נָא זיא סָאװ ,עמַארד ַא ןבירשעגנָא ,עזמָאב םוחנ רעטכיד ןטימ

 .רעטַאעט-הכולמ רעשידיי רעוועיק ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 ריאמ טל ,רעגַאל רעװָאנַאי ןיא ןעוועג .ד זיא 1941 ןיא

 .גרעבמעל ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןשטייד יד ךרוד רע זיא ןַאמלעמ

 :?ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 -ַארעטיל רעשנידיי-גני רעד ןיא ךיז טָאה 1911 רָאי ןיא;

 -עג טכענ לטרעפיירד ןוא געט עצנַאג טָאה סָאװ ,עפורג רעשיר

 ןקיטלָאמעד טעד ןופ ָאסרָאק םעד ףױא ןריצַאפש וצ טגעלפ

 רע .םינפ יינ א ןזיװַאב ,גרעבמעל ןיא סַאג ַאקיוודול ַאלָארַאק

 םיא טלָאװעג טשינ ןוא ןעמָאנ ןייק טַאהעג טשינ סעּפע טָאה

 יד ןיא רעדיל ענייש ץנַאג טקורדעג רעבָא טָאה רע .ןגָאזסױא

 לרעב ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא רעטעלב עשיטסינויצ-ילעוּפ

 טימ רָאג רעדָא "יא טימ ךיז רע טָאה ןבירשעגרעטנוא .רעקָאל

 טַאהעג טָאה רע .ןטיבעג לָאמעלַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלָאיציניא

 עניורב עטכידעג ענירפושט ַא ,ןגױא עיולב-לקנוט ,עסיורג

 רע .זָאנ רעלדָא ןַא טימ םינפ שירַאגנוא-שידיי שיּפיט ַא ,רָאה

 ןגיוא יד ןיא ךיילג םענייא טקוקעג טזעינ ,טכַאלעג דס ַא טָאה

 זַא ,סָאװ ,רידנימ ןשיטנעדוטס ןימ ַאזַא סעפע ןגָארטעג ,ןירַא

 -עג טָאה רע ןוא .רעליוויצ ַא ןזעוועג רָאג רע זיא ,טליוו ריא
 רעקידנעייגפיוא ןַא ןעוועג רע זיא טלָאמעד .ןעגניז ןייש טנָאק

 .י .ש ,סקופ .מ .א טימ ,גרַאוװגנוי שירָארעטיל ,רימ ןוא ,ןרעטש

 ןעמענ טפרַאדעג ןבָאה ,שארב גרעבסגינעק דוד ןוא רעבמיא

 טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,גנונייערעד רעיינ רעד וצ גנולעטש

 גנוניישרעד עיינ יד טָאה רעטעפש טייצ ַא .ןעמָאנ ןקיטכיר ןייק

 סע זיא סָאו .רידנומ ןקסטנעדוטס סעד ןָאטעגסױא ןצנַאגניא

 ןטערטוצפיוא טגעלפעג רעטפָא טָאה ,ןזעוועג טינ סע זיא ןוא
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 רע טַָאע ט ןשידיי

 א ענעגייא ןיפ גנַאזעג טימ סעקנירעשטעוװ עשימייה ףױא

 ,רעקָאל לרעב ןופ יורפ יד ,רעקָאל הכלמ ןוא ,רעדיל עדמערפ

 זיא -- ןירעגניז רָאנ טלָאמעד ןוא ןירעטכיד עקידרעטעּפש יד

 ןיוש טָאה סָאװ ,גנוניישרעד רעיינ רעד ןופ ןירעצישַאב ןרָאוװעג

 .םרוקיירד ןָאעל ףעמָאנ רעגרעבמעל ןטוש9ּפ ַא טַאהעג טציא

 ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעמוקעג זיא 1914 ןיא ...

 -םורד ןיא טײרדעגמורַא ואוו ץעגרע ךיז טָאה םרוקיירד ןָאעל

 ןעוועג קיבײא סעּפע זיא סָאװ ,לקניו סענעי ;עּפָאריײא-לטימ

 ;טקנוּפדנַאטש-רוטלוק ןשידיי ןופ רעהַא טשינ ןוא ןיהַא טשינ

 -- עיווַאלסָאגוי ןוא עינעמור ,דנַאלשטייד ,ןליוּפ ןשיווצ --- טרָאד

 טָאה ... ןרַאגתא טשינ ןוא ץזעוועג ןרַאגנוא ַאי זיא סע ואוו

 .טרוקיירד ןָאעל טײרדעגמורַא עּפורט ַא טימ גנַאלךרָאי ךיז

 .רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג זיא רע

 רָאי םעד ןיא המחלמ רעטשרע רעד ןופ ףוס םעד ןשיווצ

 -טפָא רע זיא ,עשרַאוו ןיא ןעמואוועעגפיורַא זיא רע ןעוו ,6

 טָאה ױזַא) יַאקַאלָאּפ-רעסַאו רעד ןופ ןעמואוושעגסיורא לאמ

 -ער סלַא גרעבמעל ןיא (טנגעג עשירַאגנא ענעי ןפורעג ןעמ

 טימ קירוצ יז ןיא טָאה רע סָאװ ,רעטעלב ענעי ןופ רָאטקַאד

 ןרָאי יד ןיא "עבָא .טריטויבעד ןרָאי קילדנעצ בלַאהטרעדנא

 עיצַארגימע עסױרג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא 1939 עמַאס זיב 2

 טימ ןעמוקעגטימ זיא סרוקיירד ןוא עשרַאוו ןייק עיצילַאג ןופ

 םורַא טיירדעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה טרוקיירז .. םארטש םעד

 יו ןעמואוושעגּפױרַא זיא רע זיב עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןעידיי

 ץשידיי-שילױּפ םעד ןופ ןרָאטקַאדער עטסקיעפ יד ןופ רענייא

 זיב ךָאנ ךיא סייוו -- זיא סרוקיירד ןָאעל סָאוװ.. ידנָאלגעשּפ ששַאני

 .טּפַאשטנַאקַאב רעקירעי קיסיירד ךָאנ -- |1940} -- טשינ טנייה

 ןבירשעג טָאה ןוא ןַאמָאר םענייפ ץנַאג ַא ןבירשעגפיוא טָאה רע

 רָאיטקַא ןַא ןעוועג זיא ןוא ,סעמעָאּפ וליּפַא ןוא רעדיל ענייפ ץנַאג

 ַא וא ןטרעצנָאק ןבעג טגעלפ סָאװ ,רעגניז-סקלָאפ ַא ןוא

 -ַאנרושז ַא ןוא גנוטיײצגָאט רעלעג ַא ןיא טסילַאנרושז רעשידיי

 רעטַאעט ַא ןיא רעלפוס ַא ןוא גנוטייצ רעשיליופ ַא ןיא טסיל

 .רעפורסיוא-ָאידַאר ַא ןוא

 רַאפרעד רָאנ זיא רע זַא ,טגָאזעג סרוקיירד רימ טָאה לָאמנייא

 ןָאק רע ?ייװ ,רָאיטקַא רעטמירַאב-טלעוו ןייק ןרָאװעג טשינ

 רימ גנַאלרעד .קיטשרָאד ןיב ךיאי :עניב רעד ףױוא ןגָאז טשינ

 ךיא ףָא ךימ קוק -- רע טגָאז -- טָא ..רעסַאװ זָאלג ַא

 ,עמיטש עטוג ַא בָאה ,טױבעג ןייש ,רעסואמ ןייק טשינ ןיב

 ,עיצקיד עטוג ַא בָאה ,טוג ךימ רימירג ,ןכירטש-םינפ עפרַאש

 עשיטַאמַארד ַא טקידנעעג ,ןזעלַאב רעייז ,ךעלגעווַאב רעייז ןיב

 ןימ ןיא ןבירטעגרעביא טשינ ןיב ,שידיי ןטוג ַא דער ,עלוש

 ,ףרַאד ןעמ סָאוװ ןוא ןליּפש וצ ױזַא יו סייוו ,טייקשיטנעגילעטניא

 ןיימ וצ גָאז 6 ךיא ביג ,רעדימ ַא םיהַא םוק ךיא זַא ,רָאנ

 טָא ,ײרעסַאװ זָאלג טלַאק ַא רימ גנַאלרעד ,עלעניגער בייו

 עבלעז סָאד ףרַאד ךיא זַא רָאנ ןדער ףרַאד שטנעמ ַא יו יזזַא

 קידְניא ןַא יו ןָא זָאלב ַא ךימ ךיא ביג ,עניב רעד ףױא ןגָאז

 גנַאלרעד ןוא סַאב-דלעה ןטספיט ןיימ ןעמַאװצ םענ ַא ביג ןוא

 זָאלג ַא רימ גנַאלרעד !עניגער, :קיטכעמ ןוא שיִארעה גָאז ַא

 "טלעוו ןייק ןרָאװעג טשינ ךיא ויב רַאפרעד טָא .ײ!רעסַאװ

 ,םרוקיירד ןָאעל זיא סָאד טָא .ירָאיטקַא רעשידיי רעטמירַאב

 -נייק ןלעו סָאװ ,ןרָאי רעגרעבמעל ,ענייש ,עגנוי ןופ טניירפ ַא

 רַאפ רָאנ ,רימ רַאפ רָאנ טשינ ,ןעמוק רעדיוו טשינ ןױש לָאמ

 '- ."טשינ סענייק-

 סיי גיי

2000 
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 .ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש ןוא וועל עניגער ןופ .ע .מ

 רעטייװצ ,1958 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,
 ,547-48 .זז ,דנַאב

 ,5961 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ

 ענַאכ ,שטייט
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1907 .בעג}

 .טעל .,עצישזער ןיא 1907 ןריובעג

 ןזח --- רעדורב ,טחוש ַא -- רעטָאפ .דנַאל

 ךיוא ןוא עגיר ןיא לוש-ןלייז רעד ןיא

 רעגיר יד ןיא גנַאזעג טימ טריפעגנָא
 ביל רעייז טָאה רעטומ ריא .ןלוש עשידיי

 רעדילסקלָאפ עשידיי ןעגניז וצ טַאהעג

 .ט טָאה גנַאזעג וצ עביל עקיזָאד יד ןוא

 ןופ .ןָא עלעגיוו ריא ןופ ןעמונעגרעביא

 -רעד ןטָארטעגסױרַא יז זיא ןָא זייוודניק

 ןזיירק-טסנוק ענעדיישרַאפ ןיא ךיירגלָאפ

 עגיר ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא ,עצישזער-ענוקעזער ןיא
 .רעדיל-סקלָאפ טימ ןטָארטעגפיוא טרָאד יז זיא ,רעטַאעט שידיי ַא

 ןוא עשרַאװ ,ענליוו ,ענווָאק ןייק ןרָאפעגקעװַא יז זיא ךָאנרעד

 טייצ לקיטש ַא .ןטרעצנָאק טימ ןטערטסױרַא טגעלפ יז ואוו ,זירַאּפ

 טימ ,עּפורט סצרַאװש סירָאמ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טרָאד יז זיא

 טמוק 1927-28 ןיא .רעדנעל ערעדנַא טכוזַאב ךיוא טָאה יז רעכלעוו
 דנַאלטסע טכוזַאב ,עגיר ןיא ףיוא טערט ,דנַאלטעל ןיא קירוצ יז
 סיורג טימ ךרוד םוטעמוא ןעייג ןטרעצנָאק עריא ןוא ,דנַאלניפ ןוא

 רעדיו טערט יז ואוו ,זירַאּפ ןייק קירוצ ךיז טרעק יז .גלָאפרעד

 רעשידיי רעד טימ טנָאנ רעייז טרעװ ןוא ןטרעצנָאק טימ ףיוא

 ןּפַאכרַאפ ןשטייד יד ןעוו .החּפשמ-ןרָאיטקַא ןוא רעשירַארעטיל

 טמוק יז ןוא טנַאּפוקָא ןופ ןפיולטנַא וצ ןייא ריא ךיז טיג ,זירַאּפ

 ןלַאפַאב סיצַאנ יד יו םעדכָאנ ,רעבָא ,עגיר ןיא קירוצ רעדיוו

 יד ןיא ייז וצ ןיירַא יז טלַאפ ,עגיר ןעמענרַאפ ןוא דנַאלסורטעיװָאס

 .טימ ןעמַאזוצ ,יז טרעוו 1941 רעבמעטּפעס-טסוגיױא ןיא ןוא ,סנעה

 רעד ןופ ןטָארד עקיכעטש יד רעטנוא ןבירטרַאפ ,ןדיי טנזיוט 40
 -ַאמ יז ואוו ,עגיר ןופ טָאטשרָאפ רעװקסָאמ רעד ןיא ָאטעג רעגיר
 ,רָאי ייווצ ךיז טרעט

 :טביירש ווָאנידַאר הנוי

 ףיוא ַאטעגרךעיױרפ רעד ןופ לרעמיצ םעניילק ןיא ,ךיז ייבי
 ַא קיטשרענַאד ןדעי טנדרָאעגנייא יז טָאה ,16 סַאג סַאנסקול
 ,רעפמעק-ָאטעג ליפ ןעמוק ןגעלפ סע ואוו ,טנווָא ןשירַארעטיל
 ,"רענייגיצ רעֶד עלעסָאי, :ןעוועג זיא רַאוטרעּפער רעטבילַאב ריא
 רענליוו ןופ דיל סָאד , ,ײעמשטערק ַא זיא טלעוו יד ,טשינ ןיימ,
 ןיא ."זלעב, ,יעלעטעטש שיווטיל ַא, ,"לכוטסַאּפ ַא, ,יָאטעג
 טדנַארב רעלדיפ ןוא ץעפייכ טסירַאטיג ןופ גנוטײלגַאב רעד
 ןוא רעדיל-סקלָאפ עטבילַאב עריא ןליפסיוא עלענַאכ טגעלפ
 ןעוועג זיא לרעמיצ-ָאטעג עניילק סָאד .רעדיל סרעגנַאמ קיציא
 ןיא לזדניא רעשידיי ןיילק רעכעלקילג ַא סקיטשרענָאד יד ןיא
 ...םורא םי ןקיטולב ןקידנמיוש

 -ידַארט ַא ןרָאװעג ןענייז שטייט ענַאכ ייב ןשינעגעגַאב יד
 רענייק טָאה ,ןעוועג ןענייז ייז ךעלרעפעג ןוא רעווש יו ןוא ,עיצ
 ןיא ןייּפ םעד טרעטכיילרַאפ ןבָאה ייז .טזָאלעגכרוד טינ יז
 -ומעג ןוא ןוחצנ ןכיג ןיא גנונפַאה יד טקרַאטשעג ,ןבעלדָאטעג
 .סיצַאנ יד -- םיאנוש יד ןבעלוצרעביא רעגַאב ןשידיי םעד טקיט

 -ניק עשידיי ןעגניז וצ טַאהעג ביל ױזַא טָאה יז סָאװ ,ריא
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 דנַאב סישודקד

 רעקנעה עשיצַאנ יד יװ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא ,רעדיל- רעד
 ןפרָאוװעג ןבָאה .עגנַאל .רד ,סרוקוצ טרעברעה ,סיײרַא רַאמעדלַאוו
 ןקָאטש ערעכעה יד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ךעלרעדניק עשידיי
 םעד קידנעעז רעבָא .רעצכעליּפש ןיא יו ײז ןיא טליצעג ןוא
 ןוא ןקָארשרעד ןרָאוװעג טשינ יז זיא ,קילגמוא ןשידיי ןסורג
 רעשידרערעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה יז .קיביגכָאנ טינ
 ןופ רעפמעקטימ רעקרַאטש ַא ןרָאװעג ןוא ָאטעג ןיא גנוגעווַאב
 ,טָאה יז .ָאטעג רעגיר רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא-דנַאטשרעדיװ רעד
 ,ָאטעג רעד ןופ ךעלרעדניק ענעבילבעג-ןבעל עטצעל יד טימ
 ןטימ ןעמַאזוצ ןוא ,לוש ַא ,ןטרָאג-רעדניק ַא ןדנירג ןפלָאהעג
 טַאה (קַאשטרַאק שונאי רעשיטעל רעד) ןַאמקילג ןושרג רערעל
 .לוש-ָאטעג רעד ןופ טרעצנָאק ןיא טקילײטַאב ךיז קיטנוז ןדעי יז

 . םינ טומ םעד רעבָא ,טױנ ןטילעג ,טרעגנוהעג טָאה יז
 ןטנווָא עקיטשרענָאד יד ףיוא .ערעדנַא טקיטומעג ןוא ןרָאלרַאפ
 -ַאב עריא ,זירַאּפ ןיא ןבעל ריא עוו טלייצרעד ךיוא יז טָאה
 ףלָאדור ,רעלדַא סוילוי ןטסיטרַא עטנַאקַאב יד טימ ןשינעגעג
 סע .ערעדנַא ןוא רעגנַאמ קיציא רעטכיד סעד ,יקסווַאלסָאז
 רעד ייב זַא ,ָאטעג רעגיר ןיא זיאימ זַא ,סעגרַאפ ךיז טגעלפ
 | ...טױט רעד טרַאװ ןוא טייטש לעוושע

 רעד ןופ טיהרַאפ יז טָאה ,דיל ריא ךרוד ,טסנוק ריא טימ
 קנַאד ַא ןענייז סָאו ,ןדיידָאטעג קילדנעצ ןייא טינ טײקנגָאלש
 ןבעל ןבילבעג-טינ בעל ןבילבעג ,גיז ןיא ןביילג ןפיט ריא
 ןדי יד טריפעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ...ןיילַא יז זיא
 -טימ ךיוא יז זיא ,ףָאהטוטש ןייק 1944 טסוגױא ןיא עגיר יופ
 קרַאטש ןעוועג זיוש זיא יז .רעגַאל סענעי ןיא ןרָאװעג טכַא-בעג

 גָאט זיא סָאװ .קלָאפ ריא ןופ טײקשיגַארט יד .דימ ,טכַאוושענּפָא
 -טוטש ןופ סנווױא-ךלַאק יד ןיא ןרָאװעג טנערבעג טכנ ןוא
 ;עמוקעגמוא טרָאד זיא יז ןוא ץרַאה ריא טרעטשעצ ןבָאֹה ,ףָאה
 ןרָאװעג טנערברַאּפ זיא רעּפרעק ריא .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיוא

 שַא ןטימ ןרָאװעג ששימעגסיוא זיא ׁשַא ריא ןוא ףָאהטוטש ןיא

 .תונברק עשידיי ןָאילימ 6 יד ןופ
 זיא ,עגיר ןיא רעוט-ללכ רעטנַאקַאב ַא ,ןַאמלעק ,ןַאמ ריא

 .דלַאוונעכוב ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא סיצַאנ יד ךרוד

 .וָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש

 סירָאב ,לעגרוט
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1898 .בעג|

 ,ןַאצנעיװס-ָאװָאנ ןיא 1898 ןריובעג

 רע ןעוו .עטיל-שיליוּפ ,טנגעג רענליוו

 רענליו ןיא ןענרעל ןביוהעגנָא טָאה

 -כַאמרַאפ-קידנעטש רעד טָאה ,עיזַאנמיג

 -- סירָאב רעקידנליפנייפ ,ךיז ןיא רעט

 -- םיא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי יװ

 טָאה סָאװ ,טלעו עיינ ַא ךיז רַאפ ןעזרעד

 ךָאנ ,טלעו ַא ןןליפעג ענייז ןכָארּפשטנַא

 -עג ןוא טקנעבעג טָאה רע רעכלעוו

 ןַא ןרָאװעג זיא רע .רעטַאעט :טמולח

 וצ ןבָאה סע ואוו ,רעטַאעט-טָאטש רענליוו םענופ רעכוזַאב רעטּפָא

 -סערג יד טליּפשעג ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ףוס םייב ,טייצ רענעי

 ךָאנ טלָאמעד ,לעגרוט סירָאב ... .רעלטסניק-עניב עשיסור עט

 ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא ,עיזַאנמיג רענליוו רעד ןופ רעליש ַא

 קידנעמוקמייהחַא .רעטַאעט ןשיסור ןופ רעכוזַאב 'עטנערברַאפ' יד
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 ןופ ןטסיססעל

 עטבילַאב ענייז ןריּפָאקכָאנ רע טגעלפ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ

 ןיא ןגיצעגנײדַא ױזַא ךיז רע טָאה זייווכעלסיב ןוא ,ןרָאיטקַא

 ןַא ןיא ןטערטיצנײרַא ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ,ליּפש-רעטַאעט

 -גערַאפ ןכָאנ .שירעליּפשיוש ןבעלוצסיוא ךיז עּפורג-ןרָאטַאמַא

 רע ואוו ,גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפעגּפָא רע זיא .;עיזַאנמיג יד ןקיד

 "עג קיטייצכיילג ןוא עיצַאמרַאפ טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש טָאה

 טָאה רע עכלעוו ,לוש-רעטַאעט רעגרוברעטעּפ רעד ןיא טנרעל

 -רעד ןוא ןשיסיר ןקידרעטעּפש םעד ,ריע-ןב ןייז טימ טקידנערַאפ
 .יקסווערַאמ םהרבַא רעליּפשיוש ןשידיי ךָאנ

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ,רע טָאה ,ןןבעגעגרעביא לָאמַא רימ טָאה לעגרוט סירָאב ידו;

 טסשרעהעג טָאה סע סָאװ ,גנומיטש רעשיטימעסיטנַא רעד בילוצ

 ,רעטַאעט ןשיסור םוצ ןייג וצ טשינ ןסָאלשַאב ,דנַאלסור ןיא

 רע יװ ױזַא .עיצַאמרַאפ -- ףורַאב םעיינ ןייז ךיז ןעמדיוו רָאנ

 -ַאמרַאפ- רָאזיווַארּפ סלַא טעטיסרעוװינוא םעד טקידנעעג טָאה

 -ךָאד יד טפױקעגּפָא ,ענליוו ןייק קידנעמוקקירוצ ,רע טָאה ,;עיצ

 -ועזעיזעטייד רעד ףיוא ,טניוװריש ןופ קײטּפַא ערעלוּפָאּפ עקיט

 טזעינ ןענייז ענליוו ןיא .קָאלואווַאז סעביוט עקטיג ןבענ ,סָאג

 "עג ןבָאה עקירביא עֶלַא ןקייטּפַא עשידיי יירד יו רעמ ןעוועג

 ןיא יקייטפַא סטניוורישי .רעניווטיל ןוא ןקַאילַאּפ וצ טרעה

 ךעלסילשסיוא ףטעמכ טציטשעג ךיז ןוא עטסערג יד ןעוועג רעבָא

 "יה ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעגרוט .רוטנעילק רעשידיי ףיוא

 עשידיי רָאנ ךיז יב ןטלַאהעג טָאה ,דיי רעלַאנַאיצַאנ ,רעס

 טדערעג ןעמ טָאה קץקייטּפַא ןיא ןלעגרוט ייב . ., עטלעטשעגנָא

 טייקכעלטניירפ ןייז קנַאד א ,זיא לעגרוט .שידיי ןקיטפַאז ַא

 טזעינ זיא רע .טָאטש ןיא רעלוּפָאּפ רעײיז ןרָאוװעג ,תוטשפ ןוא

 טימ ךיז טָאה רע .רעקיײטּפָא ערעדנַא יו רעסײרַאב ןייק ןעוועג

 טהצעעג וליפַא לָאמטפָא ןוא טריסערעטניארַאפ ןקנַארק ןדעי

 -עגנייא טָאה רע ביוא תואופר ףיוא טלעג ןייק ןרטפ וצ טשינ

 | .ןײגַאב םעד ןָא ךיז ןָאק ןעמ זַא ,ןעז

 ןסעגרַאפ טשינ רעבָא לעגרוט טָאה ,קייטּפַא ןייז קידנריפ

 טרפב ןוא רעטַאעט םוצ עביל עסייה ןייז ;ידניז טנגויי ענייז

 וצ טיקכעלגעמ יד ןילַא קידנבָאה טשינ .רעטַאעט ןשידיײ םוצ

 וצ תוחכ עלַא טימ טבערטשעג רע טָאה ,רעטַאעט םיינ ןיז

 רעכיױה רעקיבלעז רעד וצ רעטַאעט עשידיי סָאד ןבייהרעד

 ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה רע .רעטַאעט עשיסור סָאד יו הגרדמ

 רעטַאעט טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעזערפמיא עלַא

 (רעשידיי) יד ענליוו ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו .טסנוק ןוא

 עריא ןופ רעוא ןעוועג לעגרוט זיא ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט

 .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ַא רַאפ רעפמעק ןוא רעוט עטסוװיטקַא

 -רעטַאעט עשיטטילַאעדיא עקיזָאדיד קנַאד ַא .עקַאט זיא ענליוו

 יד טריפורג ךיז ןבָאה סע ואוו רטנעצ רעד ןרָאוװעג ,טניירפ

 -עג טכַאמעג ןענייז סע ואוו ןוא סרעליפשױש עשידיי עטסעב

 .חואורפ-רעטַאעט עטסנרע ײר עצנַאג ַא ןרָאװ

 ןשיווצ שטנעמ פגנודניברַאפ רעד ןעוועג זיא לעגרוט סירָאב
 ךיוא ךיז טָאה רע .ןרָאיטקַא יד ןוא טפַאשלעזעג-דעטַאעט רעד
 ןוא טַאר טימ ןפלָאהעג יז ןוא ןבעל רעייז טימ טריסערעטניא
 -עבעגעגרעביא ןוא רענעכַארּפשעגסױא ןַא ןעועג זיא רע .טַאט
 לעגרוט .רעלטסניק ןשידיי ןוא רָאיטקַא ןשידיי סנופ טניירפ רענ
 -טסנוק רעשידיי רענליוו רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא
 ןשילַאקיזמ ןשידיי ןופ דילגטימ ַא ךױא יװ... טפַאשלעזעג
 הע באב .טוטיטסניא
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ןטפעשעג יד ןבָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאּפ ןרָאי עטצעל יד
 .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןייג וצ ןבױהעגנָא קייטּפַא ןיא םיא ייב
 רעשימָאנָאקע עכעלקערש רעד ןעוועג םרוג וצרעד טָאה זייוולייט
 רעבָא .ענליוו ןיא טשרעהעג טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,סיזירק
 ןעמוקעג רעבָא ךיא ןיב סעיצַאורעסבָא עכעלנעזרעּפ עניימ ןופ
 ,טכעלש קעװַא ןענייז ןטפעשעג ענייז זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ
 ןעוו .טצונעגסייא ליפ וצ ןטייז עלַא ןופ םיא טָאה ןעמ לייװ
 רַאפ ןלָאצַאב וצ טסשינ טָאה רע זַא ,טגָאלקַאב ךיז טָאה רעצעמע
 ןרעטנוא ןבעגקעווַא טנָאקעג סע רע טָאה ,האופר רעטלעטשַאב ַא
 ַא ןעוועג זיא טָאד .טסיזמוא ןצנַאגניא -- רעדָא זיירּפ-ןטסָאק
 רע .רעטקַארַאכ ןטוג ןטלעז ַא טימ שטנעמ רעניײר-לָאטשירק
 -סױרַא ךעלגעמ טייו יו ןוא טליפעגטימ םענייא ןדעי טימ טָאה
 טשינ לָאז רע כוט-םוי רעדָא תבש ןייק ןעוועג טשינ .ןפלָאהעג
 -ענפיוא טשינ יז ןוא רעלטסניק-טסעג םייהַא ךיז וצ ןטעברַאפ
 רעד ךָאנ טפַאעקנעב יד... ןטסעב ןוא ןטסנעש ןטימ ןעמ
 ןליפַא ןבעל ץנַאג ןייז ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא טסנוק רעניײש
 טָאה ,תואופר יד ןבעגעגסױרַא טָאה רע ואוו ,קײטּפַא רעד ןיא
 זַא ,טַאהעג ביל ןוא ןטנעילק ענייז וצ ךןגָאלָאנָאמ , ןטלַאהעג רער

 -רַאפ םיא םורַא ךיז ןלָאז קייטּפָא רעד ןיא עקידזזעוונָא עלַא

 אמתסמ רע טָאה טלָאמעד .ןדַאריט ענייז ןרעהסיוא ןוא ןעלמַאז

 רעד ףיוא טייטש ,לעגרוט סירָאב ,רע זַא ;ליפעג סָאד טַאהעג

 ...לַאזרעױשוצ ןצנַאג םעד גנונַאּפש ןיא טלַאה ןוא עניב

 ַא טַאהעג ,טײקטסנרע רעקידנעטש ןייז ייב ,טָאה לעגרוט
 ןשיטסירָאמוה ןסעזַאב טָאה רע ןוא רָאמוה רַאפ שוח ןסױרג
 וצ ןבָאה ביל וע טגעלפ קורדסיוא ןשימָאק ךס ַא טימ .טנעלַאט

 יד יו ,יךעלע'טיבוילי יד ןופ ןרָאי עקידרעירפ יד ןענָאמרעד

 -רעבָאהביל יד ןופ ןקזוחּפָא ןוא ןפור ןגעלפ רָאי ץנַאג ַא ןופ ןחיי

 ךעשידיי ַא ןעוו .רעטַאעט שידיי טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ךעלזיירק

 טגעלפ ,ענליוו ןיא סַאג עשישטייד יד ןייגייברַאפ טגעלפ רָאיטקַא

 ןשטנעמ לפיוו .קייטּפַא ןיא ןלעגרוט ייב ןטערטּפָא לָאמעלַא רע

 ןזָאלרעביא ץלַא רע טגעלפ ,ןעוועג ןבָאה טשינ טרָאד ןלָאז סע

 ןלייצרעד ןוא דחוימ-רדח ןייז ןיא ןכַאמרַאפ םיא טימ ךיז ןוא

 רעד ןגעוו ןוא רַאוטרעּפער ןגעוו ,רענעלפ-רעטַאעט ענייז ןגעוו

 ןעגנערברַאפ טגעלפ רע זַא ,רעכיז ןיב ךיא .לוש רעשיטַאמַארד
 ,ןרעסעברַאפ וצ ױזַא יוו רענעלפ ןעיוב ץלַא ןוא טכענ עזָאלּפָאלש
 .רעטַאעט ןשידיי םנופ ץנעטסיזקע יד ןקרַאטש וצ

 -רַאה ןוא רעקיױר ,רענעדיײשַאב ַא רעייז ןעוועג זיא לעגרוט
 ,טסנרע ןוא ליטש ,ןסַאלעג ןדער דימת טגעלפ רע .שטנעמ רעקיצ
 .דוס ןסיורג ַא סעפע ןבעגוצרעביא טַאהעג ךייא טלָאװ רע יװ

 רעד ןופ ,דילגמימ רעקידנריּפנָא ןַא ןוא ,דילגטימ ַא קידנעייז

 ןייז ןצונסױא טשינ לָאמנייק רע טגעלפ ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט

 בָאה ךיא ןעוו .טעליב ַא ןָא רעטַאעט ןיא ןייג ןוא עיגעליווירפ

 ןוא טייצ ןייד קעװַא טסיג וד ,סירָאב, :טגָאזעג לָאמַא םיא

 ימוא ןַא ןבעג ריד רעטַאעט סָאד געמ ,רעטַאעט ןרַאפ טעברַא

 טליפעג גנוקרעמַאב ַאזַא ןופ ךיז טָאה לעגרוט ."טעליב ןטסיז

 -טנעעג טסנרע ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו ,טָאה רע ,ןפָארטעג

 ןיא ןטעליב ןָא ןייג ןלעוו ,טנירפ-רעטַאעט ,רימ בוא :טרעפ

 ?ײןבעל ַא ןכַאמ ןענָאק ,ןרָאיטקַא ,ריא טעוװ ןענַאוו ןופ ,רעטַאעט

 -עג ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד טָאה לעגרוט סירָאב . .
 ןַא ןיא ,ענליוו ןיא רעטַאעט-טסנוק שידיי ַא ןעז וצ טבערטש
 רע רעכלעוו םורַא ,עעדיִא ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןינב םענעגייא

 עקירביא עלַא יד טימ ןעמַאזװצ :טעברַאעג ךעלדימּרעדמוא טָאה

 דָארַא ,סצַאמ יד ,סעשטיווָאמַארבַא יד- :טניירפ-רעטַאעט רענליוו

 קיט
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 דנַאב -םישורס

 .ערעדנַא ליפ ,ליפ יד ןוא סנעזייר ,סרעפעט ,סעפַאר ,סעשטיווָאנ

 םיא זיא טױט ןקיטייצירפ ןייז רַאפ .טבעלרעד טשינ סע טָאה רע

 םיחצור עשישטייד יד יו תודע רעד ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב

 טָאטש יד ,ענליו עשידיי עטבילעג-סייה ןייז טכַאמעג בורח ןבָאה

 ענייז ןופ ןוא דָאירעפ-ילבפיוא ןייז ןופ ,תומולח טנגוי ענייז ןופ

 .יןלַאעדיא ענייש

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,161'157 .זז

 ריאמ-עשטיא ,שטיװָאקשַאמ

 {ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1884 .בעג}

 צָאלװ ,ץיווענשורק ןיא 1884 ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .ןלױּפ ,טנגעג רעקװַאל
 -טסבלעז ךרוד ןוא ,שרדמה תיב ,רדח
 ןוא םידומיל עכעלטלעוו -- גנודליב

 "סינויצ רעד ןיא קיטעט ןעוועג .ןכַארּפש

 ןטשרע ןופ רעדנירג .גנוגעווַאב רעשיט

 -ירַא .ץיווענשורק ןיא 'לזיירק-רעטַאעט'

 ַא ןרָאװעג טרָאד ןוַא עשרַאװ ןייק רעב
 .רעטלעטשעגנָאיסלדנַאה

 טָאה ןוא עיזַאנמיג טקידנעעג טָאה .מ
 .טעטיזרעווינוא ןיא טרידוטש

 ַא יו רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג רע זיא ,שזדָאל ןיא ךיז טצעזַאב

 -סײרַא טגעלפ רע עכלעוו טימ ,קרעוו סמכילע-םולש ןופ רענעיײלרָאפ

 יעג רעד ןיא סרעדנוזַאב רעבָא ,ןטנוװָא ענעדיישרַאפ ףיוא ןטערט

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו ,,טסנוק עשיטַאמַארד' טפַאשלעז

 .רעסישזער ךיוא לָאמליײט ןוא רעליּפש-טּפיױה יד -

 :םיא ןגעוו טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 ײּפ עקיטכערפ ַא ,ןַאמ רענייש ַא -- ךעלרעסיוא :לכ םדוק,ג;

 ,קידנעטשרַאפ רעייז ,עיצקיד ערָאלק עטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רוג

 טָאה רע עכלעוו ,ןטייקיעפ-עניב עסיורג טַאהעג טגנידַאבמוא

 ןעגנולעטשרָאּפ יד תעב ןזייואוצסױרַא טייהנגעלעג ַא ןעמוקַאב

 ןופ לָאר יד ןריאערק ןייז .סעיצַאטיצער יד ייב יו ױזַא טקנופ

 סמכילע םולש ןיא ילאינדי ,ןַאמטּפיױה ןופ ױןַאמרופ לשנעהי

 'עטַאנָאס רעציירק' סנידרָאג ןיא "רַאונערג  רעדָא ,"טיירּפשעעצ

 ןוא טייזעצ, סמכילע-םולש ןיא ירעמַאטשנדיזג ,ײןשטנעמ}

 סלַא ַאקסנימַאק ?חר רתסא רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ)

 טַאהעג רעבָא טָאה רע .ךעלסעגרַאפמוא ןענייז ,(ייטעי

 -כילע-םולש ןטנעיילרָאפ טימ גלָאפרעד ןסיורג רעדנוזַאב ַא

 .רעטכעלעג ןופ ןפלַאז ןפורסױרַא טגעלפ רע סָאװ טימ ,ןמ

 -ָאיסעּפָארּפ ןָאטעג טשינ רע טָאה ןטעברַא עשינעצס עלַא יד

 ןיא רעטלַאהכור ןייז ןופ ןגיצעג רע טָאה הסנרפ ליױו ,לענ

 ביל רע טָאה רעטַאעט .ײעדנע ןוא עשורק  עמריפ-ליטסקעט רעד

 בלב וצרעד ןבעגעגרעביא ןייז טגעלפ ןוא ןבעליס יו טַאהעג

 ,יזעפנו

 עשיערבעה סרעלדַא סוילוי ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .מ

 ."ַאטסָאקַא לאירוא , ןופ גנוריפפיוא

 .מ טימ טליּפשעגטימ טָאה עכלעוו ,הנשוש .ר ןירעליּפשיוש יד

 / +טקרעמָאב ,"טסנוק עשיטַאמַארד , ןיא

 םעד טעמדיוועג עיגרענע ןוא עביל ,טייצ ךס ַא טָאה רע;

 -עטשרָאפ עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .רעטַאעט ןרעסעבי
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 ןלָאר-טּפױה עלַא טליפשעג ,יטסנוק עשיטַאמַארדי ןופ ןעגנול

 טידעצי ןיא טקילײטַאב ךיז .טנעלַאט ךס ַא רעיײז טגָאמרַאפ

 ,יעטַאנָאס רעציירקי ,יןשטנעמי ,ילששנעה ןָאמרופי ,יטיירפועעצ ןוא

 עילימַאּפי ,יקילג בילוצי ,יגנונּפָאהי ,יַאדנילָאדָאעטי ,יסירוחבי
 .פרעטקַאנייא סצרפ ןיא ןוא גרעבדנירטס ןופ ירעטָאפ רעדי ,ייבצ

 ןופ רעסישזער סלַא שזדָאל ןופ קעווַא זיא ןײטשנרַא קרַאמ ןעוו

 ןייז וצ ןעמונעגרעביא שטיווָאקשָאמ טָאה ,יטסנוק עשיטַאמַארדי

 ."רעסיזעזער רעד

 :טביירש םִיובמָאלּפ עשיומ

 יז ("טסנוק עשיטַאמַארד; ןיאנ רעמענלייטנָא יד ןופ ...,

 ןוא ןטייקכעלנעזרעפ עטנַאקַאב רָאג זיב ךס ַא ןעמוקעגסױרַא ןענ

 -רעד טרעוו זיא ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא .רעלטסניק עקידנטיײטַאב

 רענעי וצ טָאה ןעמ ןכלעוו ,שטיוָאקשַאמ .מ .י ןרעוו וצ טנָאמ

 -סעב םעד ןוא רעליּפש-םכילע-םולש ןטסעב ןרַאפ ןטלַאהעג טייצ

 ןיא ןעװעג זיא םכילע-םולש ןעוו ,1910 ןיא .רענעיײלרַאפ ןט

 ענייז ןענעיל טרעהעג רע טָאה םינּפ-תלבק ןפיוא ןוא ,שזדָאל

 "סיוא טסירָאמוה רעסיורג רעד טָאה ,ןשטיווָאקשַאמ .מ ךרוד ןכַאז

 -שָאמ .מ ...יסע ןיא סָאד ָאטָאי :רעטרעטסײגַאב ַא ןגירשעג

 ןענַאטשעג ןטנעמָאמ עשיגַארט עטצעל ענייז זיב זיא שטיווָאק

 רָאי ןט-1939 ןזיב ךָאנ ,רעטַאעט ןששידיי ןרעסעב םעד וצ טנעָאנ

 .עיצקעס רעשיטַאמַארד ַא טימ טריפעגנָא שטיוָאקשָאמ טָאה

 יױוצ יד ןענופעג ךיז ןבָאה רעליש רעקילדנעצ ענייז ןשיווצ

 -ביד יד ןוא סיובנריב לסָאי רעלטפיא רעד ,רעסערייא-סָאנעוב

 לַאפרעביא ןכָאנ דלַאב ,רָאי ןט-1939 ןיא .דלָאג םירמ ןירעט

 ."עשרַאוו ךָאנ שזדָאל ןופ געוו ןפיוא ןלָאפעג רע זיא ,ןליוּפ ףיוא

 רעד ןופ רעסישזער ןרָאװעג .מ זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 "םולש טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,'רימזה' םייב 'ָאידוטס-רעטַאעט'

 ןץרּפ .ל .י ןופ קרעוװו עשיטַאמַארד ןוא !רעבערגדלָאג/ סמכילע

 -עמַא ןוא עשיעּפָאריײא ןופ ךיוא ןוא ,ןייבשריה ץרּפ ,יקסניּפ דוד

 .ןגרוטַאמַארד רענַאקיר

 יד |טריפעגפיוא ךיוא ןוא| טצעזרעביא .מ טָאה 1927 ןיא

 .וָאש ןיווריוא ןופ 'עטיוט יד טבָארגַאב' עמַארד

 ירעטַאעט רעשידיי רעשזדָאל רעד ןיא רעסישזער סלַא .מ ןגעוו

 "עטיוט יד בָארגַאב' סואש ןיפ גנוריפפיוא ןייז תעב 'עידוטס

 ;דלָאג םירמ טביירש

 ןענייז םיא טימ ןבָארּפ יד .דניק קידנלכיימש ַא ןופ םינּפ ַא,

 "עג ַא -- עבָארּפ עדעי שממ .עקידבוט-םוי ,עקידנרינָאיצָאמע

 רָאיטקַא רעד סָאװ ,פיט ןדעי רעביא טבעל רע .עבָארּפ-לַארענ

 -ַאב רעפיט ַא טימ לָאמ רועיש ַא ןָא ,ןבָארּפ יד ףױא יטכַאמי

 דניק זגורב ַא יו ךיז ןזָאלבנָא ןייז תודע טגָאז סָאד .גנורעטסייג |

 -עצ ןייז ןוא ,רָאטקַא םעד ןייא טשינ סעּפע ךיז טיג סע ןעוו

 יטניימעג ךיא בָאה סָאד טָאי יירשעגסיוא ןייז ןוא םינּפ טלכיימש

 "שָאמ .לָאר ןייז טריטערפרעטניא קיטכיר טָאה רָאיטקַא רעד ןעוו

 -טימ ןדעי רַאפ ןלָאר ןסַאּפוצ ןיא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא ששטיווָאק

 ןופ ןדעי טנעקעג +שיגָאלָאכיסּפ ,ויטקעלָאק-רעליּפש ןופ דילג

 .טינ תועט ןייק לַאפ םעד ןיא לָאמנייק טכַאמ רע .םידימלת ענייז

 ןופ תוביס יד ןופ ענייא ןעוועג סָאד ךיוא זיא ערעדנַא ןשיווצ

 ןימ טױל ,סעּפע ךָאנ ןוא .ןלָאפרעד עטנענַאמרעּפ ערעזדנוא

 םנופ סיורָאפ טירש סניא רָאטקַאפ רעקיטכיװ ַא רעייז ,גנוניימ

 ַא ,רעטזָאלעגוצ ַא ןעוועג זיא שטיוװָאקשָאמ :ויטקעלָאק-רעליּפע

 .טליפעג טינ לָאמנייק טסָאה וד ןטנַאידטס יד וצ רעכעלטניירפ

 'טדימשעגסיואי ןעמ טָאה ,ךעלרבח ,ןעמַאזװצ .ךיד טנרעל רע זַא
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 ןופ ןָאקיסטעל

 -ַאב זיא סעד ןיא ןוא ,שזַאנָאסרעּפ םנופ פיט םענעי רעדָא םעד

 ."טייקסיורג ןייז ןענַאטש

 :טביירש ,םיובנעשריק םהרבַא רעליּפשיוש רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיא ןיב 1932 ןופ טנווָא-טסברַאה ַא ןיא;

 טרָאד ןוא ,"רימזה; רעשזדָאל םייב עידוטס-רעטַאעט רעד ןיא

 -םכילע-םולש ןוא רעסישזער םעד טנעקַאב לָאמ ןטשרע םוצ

 ןיימ ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,שטיוָאקשָאמ "ןַאֿפא םעד ,"ץעפס}

 ,תיסשאר .טרָאוו ןופ ןיז ןלופ ןיא "ןַאּפ; ַא ןעוועג זיא רע .יבר/

 ןיא הביבס רעכייר רעיז רעד ןיא עיציזַאֿפ "עכעלרעגריב  ןייז

 רעטַאעט ןעמעוו ייב ןוא ,טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו

 ,ןעזסיוא רעשיטַארקָאטסירַא ןייז ;תינשהו .ףיירט ןעוועג זיא

 זיא ץלַא סָאד .ץנעגילעטויא עסיױרג ןוא גנודיילק עטנַאגעלע

 רע רָאנ יװ .עידוטס רעד ןופ תומא יד יד ץוחמ ןעוועג רעבָא

 יד וצ ,"טנווָא טוג ןטיירב ןייז טגָאזעג ,זדנוא וצ ןיירַא זיא

 רעדנַא ןַא רָאג סעּפע ןעמוקַאב רע טָאה ,ןטנַאידוטס 40 בורק

 ,ץלעּפ -רעדיוו ןייז ןפרָאועגּפָארַא ךיז ןופ טָאה רע .ןעזסיוא

 טנַאה רעטגעלפעג-טוג ןייז טימ ,טוה-לקיה סעד ןפרָאוװעגקעוװַא

 -ניק ,רעדניק ןעבע, ןָאטעג גָאז ַא ןוא ךילּפ םעד ןרָאפעגכרוד

 | ."מעברַא רעד וצ ,רעד

 -לײט .רעסישזער רעקיטרַאנגייא ןַא ןעוועג זיא שטיווָאקשָאמ

 טיול זדנוא טימ טעברַא רע זַא ,ןזיוועגסיוא זדנוא ךיז טָאה לָאמ

 רעכלעוו) .ןדרַאהנייר טױל -- לָאמלייט ,הטיש סיקסווַאלסינַאטס

 טָאה רעכלעוו ,יוועל ןסיוועג ַא ייב טרידוטש ,.מ יו ױזַא ,טָאה

 טַאהעג טָאה רע זַא ,רעבָא זיא תמא רעד .(שזדָאל ןיא טניוװועג

 ןלַאנעמָאנעפ א טַאהעג טָאה שטיוָאקשָאמ .הטיש ענעגייא ןייז

 ןיא טקוקעגניירַא טינ עבָארּפ ַא תעב רע טָאה לָאמנייק .ןורכז

 ,ךוב ישזער ןייק ןטלָאהעג טינ לָאמנייק ,עסעיפ רעד ןופ טסקעט

 יצ ,טשינ רעדָא ָאי טמיטש סע ואוו טסואוועג קידנעטש רעבָא

 ,ליױורעד ,ענעצסנַאסימ רעדָא טסקעט ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאד

 טסַאּפעג ךיז טָאה סָאװ ,ץיוו ַא טלייצרעד רע טָאה ןעוו סָאװ זיב

 ןינע םוצ

 ןופ ןטלַאטשעג יד ןפַאש טװמעג ןײלַא ןבָאה ןטנַאידוטס עלַא

 ןבעגוצ סעּפע !טלעז ןוא ןפיילש רָאנ טגעלפ רע .ןלָאר ערעייז

 ןצונסיוא רע טגעלפ ןטייקיעפ עכעלניױועגרעסיוא עצנַאג ענייז

 -רַאפ לָאז םלוע רעז זַא ,ןדער ףרַאדימ ,רעדניק, ;גָאלַאיד ייב

 ענרעצליה ןייק טשינ טכַאמ .ךיז טלדנַאהיס סָאװ ןגעוו ןייטש

 -עג טשינ רע טָאה סענעצס-ןסַאמ ןופ ."ײטינ טעבעב ןוא רעמיּפ

 -עצ לָאמַא ךיז רע טָאה -- ןדיײרנײא רימ ליווימ , .ןטלַאה

 רעטצניפ רעטסיוו א .רעטַאעט זיא ַאה ,ה ,יה זַא -- טירש

 טכַאמ ? סענעצס-ןסַאמ טליוו ריא .ּפעק סמיאנוש עניימ וצ םולח

 יד .טוג רעיײז ךייא ןופ רעדעי ןעק הרות יד ,ןבעליכ .ןילַא סע

 ןוא ,עיזַאטנַאפ יו רעמ טינ זיא ,טסיױו ריא יו ,השעמ עצנַאג

 ."?עיזַאטנַאפ ןייק טשינ סע טָאה ךייא ןופ רעוװ

 -עייל-םכילע-םולש רעטסעב רעד ןעוועג זיא שטיווָאקשָאמ
 "יוב ַאָי ,"סנזח םעז יסייפ לטָאמ; טנעיילעג טָאה רע זַא .רענ-

 ןכַאל ןופ טרימזַאּפס ןעמ טָאה ,ײהצע ןַאג ,"עקוועלירתכ ,ײםעד

 -ךֵלָאגָי סמכילע-םולש: סָאװ ,טייקילעפוצ ןייק טינ זיא רַאפרעד

 טליּפשעג זיא ,םיא ךרוד ןרָאוװעג טריסישזער זיא סָאװ ,"רעבערג

 -עג טָאה רע .לָאמ 400 רעביא גלָאפרעד סיורג טימ ןוָאװעג

 -ערפ רעד ןופ גָאט ןיא .ךרוד ןוא ךרוד ןמכילע-סולש טנעק

 יד טפעלשעג ;שטנעמ רעטסכעלקילג רעד ןעוועג רע זיא ערעימ

 יד ןָאטעגנָא זדנוא ןופ ןדעי ,עניב יד טרעקעגסיוא ,סעיצַארָאקעד

 עסייוו יד יב .װצנָא ַאלַאג ןצרַאווש ןייז ןיא ךיז טרַאשעג ,םידגב

 ףְָקְל

 רע ט ַָאע ט ןשיריי

 ןעוו ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ סולש םייב .טנעוו עטכעלַאקרַאפ
 -שָאמ טכַארבעגפיורַא רימ ןבָאה ,טמערוטשעג טָאה םלוע רעד
 -סיוא רָאנ ןכעליירפ ַא ,כעלקילג ַא ,עניב רעד ףיוא ןשטיווָאק
 ,טסירגַאב קרַאטשש םיא טָאה םלוע רעד .ךלַאק ןיא טרימשעג
 רעטעּפש טָאה שטיווָאקשָאמ ןעוו .טכַאלעג קיטייצכיילג רָאנ
 ַא רימ ךיוא, :טגָאזעג רע טָאה ,רעטכעלעג ןופ הביס יד ןעזרעד
 טינ ךיא ךימ טלָאוו ,עלָאמס ןיא סיוא ךיז רימששיכ ןעוו !הגאד
 ַא ןיג רעסעב רימָאל ,גלָאפרעד ַאזַא ,טייקיניילק ַא !טרַאעג
 ."לדוקיר

 ףיא ךעלכַאזטּפיוה טעברַאעג זדנוא טימ טָאה שטיווָאקשָאמ
 ,עלעדנעמ ןופ "ישילשה ןימינב תועסמ, יו ,רעקיסַאלק עשידיי
 ןוא "רעבערגדלָאג; ,ץרפ ןופ "טייק רעד ףױא שילָאּפ ןיא
 1934 גנילירפ ןיא .םכילע-םולש ןופ "ןרעטש עדנעשזדנָאלב;
 .םישדח יירד ףיוא זַא ,ןסייהעג טָאהיס .ןרָאפעגקעװַא רע זיא
 -ןײרַא טייצ רעד רַאפ ןסָאלשַאב טָאה עידוטס רעד ןופ טַאר רעד
 -רעטנוא ןעמונעג טָאהימ .עסעיפ "עשיטסילַאיצַאס. ַא ןּפַאכוצ
 .רעלקניס ןופ "ןָאטסַאבג ןגעוו םױבטַאר בקעי טימ ןעלדנַאה
 ןעמוקעגקירוצ שטיוָאקשָאמ רעבָא זיא רעטעפש ןכָאװ ייווצ
 טרַאד דלודעג טָאהעג בָאה ךיא זַא ,ךעלרעדניק ,טניימ ריאי
 ?סַאּפ ןוא טסופ םורַא ךיז טיירד ָאד ריא זַא ,קידנסיוו ,ןציז וצ
 ןסָאלשַאב סעפע ןיוש טָאה ריא ,ָאט ןבייהנָא סעפע ףרַאדימ
 ,טרעפטנעעג טינ רענייק טָאה בייהנָא ןיא .ײ?עסעיפ ַא ןגעו
 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ זַא ,"טששטעווקעגסיױרַא רימ ןבָאה ךעלדנע
 ...םסעטָאּפַאק ןליפש גונעג ןיוש ,עסעיפ עלַאיצָאס ַא ןלעטש וצ
 ַא ףױא ךיז טָאה שטיוָאקשָאמ ...ענרעדָאמ ןליּפש ףרַאדימ
 רימ ןבָאה טנייה זיב ,ךעלרעדניק ,טוג; ןרָאלרַאפ טינ עגר
 ןופ ןענווַאד ךיא לעװ ןָא טציא ןופ .רודיס ןיימ ןופ טנוַאדעג
 ןייז יװ .עיצַאזינעצסניא יד ןבעגעג םיא טָאהימ .ײרודיס רעייא
 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא ,טסקעט םעד טגײלעגקעוװַא רע טָאה ,רעגייטש
 טגנַאלרעד ָאט .טלייטרַאפ םתסה ןיוש ךאד ןענייז ןלָאר ידי
 רעד רעביא טעברַאעג רימ ןבָאה םישדח 5 .ײ!הרוחס יד
 -טנַא ָאד זדנוא רַאפ ךיז טָאה שטיװָאקשָאמ .ײןָאטסָאב  עסעיפ
 עסעיפ יד טָאהימ .רעסישזער רעטסנרעדָאמ רעד יװ טקעלפ
 -רַאפ יז טָאה רומנעצ עשיליופ יד לירו ,טליּפשעג טינ רעבָא
 זיא לבמַאסנַא ןרעדנַא ןַא טימ ,רעטעּפש רָאי ייוצ טשרע .טרעוו
 ײ."! טליּפשרַאּפ טָאה ריא ,ןרעה עניימ, ניא ןרָאװעג טליּפשעג יז
 תועסמ , ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו "ט'לבטיל , ןיא ץיטָאנ ַא ןיא

 :טגָאזעג טרעוו "ישילשה

 ןיא עקיצנייא יד ןעוועג זיא "עידוטס-רעטַאעט עשידייג ידי

 רימ .םענרַאפ ַאזַא יא ןעלעדנעמ ןבעגעג טָאה עכלעוו ,שזדָאל

 ןימינב תועסמ} ןופ גנוריפפיוא רעד טימ זַא ,ןגָאז טסיירד ןענָאק

 -נעמ טלעטשעג "עידוטס-רעטַאעט עשידייג יד טָאה יישילשה

 -ןוא ייברַאפ ךיז ןכיילש סע .יטנעמונָאמ ןשירעלטסניק ַא ןעלעד

 ןפיט סעלעדנעמ ןופ ײרעלַאג עצנַאג יד ןגיא ערעזד

 טָאה סָאוװ ,הביבס יד םענרַאפ ןצנַאג ריא ןיא ןזיווַאב טרעוויס

 .לרעדנעס ןא ץמינב יו ןדלעה ייווצ עכלעזַא ןבעגעגסיױרַא ךיז ןופ

 ןוא ןשירעלטסניק םעד ןעזוצסיורָאפ ןעוועג זיאיס ןוא;

 טנַאה עטינעג ַאזַא ןיא טגיל ישזער יד ןעוו גלָאפרעד ןשילַארָאמ

 -ַאט ןוא רָאטַאטיצער םכילע-םולש רעטנַאקַאב רעד זיא סע יװ

 -נעדעג עלַא ןכלעוו ,שטיוָאקשַאמ .מ .י רעסישזער רעלופטנעל

 -ךלָאג ידו יו ןעגנוריפפיוא ענעגנולעג ענייז ןופ טוג ךָאנ ןעק

 ןופ "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא; ,םכילע-סולש ןופ ײ"רעבערג

 .ײ,א .א ,ץרפ .ל ,י
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 דג אב םישודד

 -סערָאמוה טייצ וצ טייצ ןופ טקורדעג ךיוא .מ טָאה 1906 טניז

 ,'טַאלבעגַאט רעזדָאל' ,'ןעטכירכַאנ רעזדָאל' ןיא ךעלדליב ןוא סעק

 .שזדָאל ןיא 'לעזניא' ןוא !טַאלבסקלָאפ רעייג' ,'טסילַאנרושז רעשידיא'

 ןיק קעװַא .מ זיא ,שזדָאל ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד תעב
 גנוע' סמולבלעגניר .ע .רד ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוועג ןוא עשרַאװ

 ,ָאטעג ןיא ןטלַאטשנַא-רוטלוק ַא'א 'תבש

 קרַאמ | קערַאמ יעשזדנַא ןיא "ןומלש , לָאר יד טליּפשעג טָאה .מ

 שילױוּפ ףיוא "תרפא עלערימ , סנידרָאג ןופ גנוריפפיוא ןסנייטשנרא

 ,ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןיא "ינלַארעמַאק , רעטַאעט ןיא

 -ַארגָאיב-ןָאסלענעצַאק קחצי ןייז ןיא רעביא טיג קע ןתנ ר"ד

 עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשיערבעה עשידרערעטנוא יד ןעוו זַא ,עיפ

 עשיערבעה ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ריא וצ ןגיוצעגוצ ,טריזינַאגרָא יז רע טָאה ,עידוטס:-רעטַאעט

 סלַא שזדָאל ןופ שטיװָאקשָאמ טרישזַאגנַא ןוא ןשטנעמ עגנוי

 .רעסישזער

 :םולבלעגניר לאונמע טביירש "ָאטעג ןופ םיבתכ , ןייז ןיא

 ,רחוס-רוטקַאפונַאמ רעשזדָאל ַא ,(שטיווָאקשָאמ) יקסווָאקשָאמ

 ןיק ןעמוקעג םיטילפ הנחמ רעסיױרג רעד טימ ןעמַאװצ זיא

 .טסיטרַא רעקידנצנעלג סלַא טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה ָאד .עשרַאוװ

 -ווָאשווָאמ .ןמכילע-םולש טריטיצער רע טָאה טוג סרעדנוזַאב

 רעד ןיא רעטַאעט סםעד ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיוא זיא יקס

 קערַאמ ײשזדנַא סָאװ ,(רעטַאעט-לַארעמַאק) ךַארּפש רעשיליוּפ

 -ווָאשווָאמ .טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג טָאה (ןיײטשנרַא קרַאמ)

 -דיזסיוא רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא יקס

 ."עערַאוו ןיא עיצקַא-סגנול
 .םיובנעשריק םהרבא ןוא הנשוש .ר ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 רעטפניפ ,1963 ,קרָאי ןינ ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 ,532:33 .זז ,דנַאב

 ,210 .ז ,1948 ,סערייא סָאנעוב , ןעװעג סע זיא ױזַא, --- װָאקרוט סַאנַאי
 ,"שודָאל רעזדנוא , ,שודָאל ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד -- םיובמאלפ עשיומ

 ,1950 .י 'נ ,א"ב

 .טרָאד /רעטַאעט ןשידיי ןופ טניירפ , טפַאשלעזעג -- דלָאג םאירימ

 ,203 .ז ,יײװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאונמע

 אדיא ,טסעוורע

 |סייוורעייאו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 יז זַא ,רעביא טיג ןיײשטָאר עשירג

 -יסקָאדָאטרָא רעייז ַא ןופ טמַאטשעג טָאה

 ַא ןגָארטעג טָאה רעטומ יד .םייה רעש

 ,תבש םוא ןרָאפ טינ טגעלפ ןוא ,לטייש

 יז ןעוו ,1910 ןופ .ע ךָאנ טקנעדעג טָאה רע

 -ַאעט ןשידיי ןופ רָאכ ןיא ןעגנוזעג טָאה

 טרָאד טגעלפ יז .טצנַאטעג ךיוא ןוא רעט

 יד ,ןוָאלק ַא ,רעדורב ַא טימ ןטערטפיוא

 ןיא גיוא סָאד יו ןטיה יז טגעלפ רעטומ

 ןריפּפָא ןוא ןעגנערב יז טגעלפ יז .ּפָאק
 | .רעטַאעט ןופ םייהַא

 רעדורב ןטימ ,.ע טגעלפ המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב
 זיא יז ןענַאװ ןופ ,ןלַאזהנותח ןיא ןטעלּפוק טימ ןטערטסױרַא

 "ןייטשרוב-ןיטסוק ןופ עּפורט-רוטַאינימ רעד ןיא ןעגנַאגעגרעביא

 רעטשרע ריא .טסירק ַא ,רעצנעט ַא טימ ןעמַאזוצ ,ַא'א באוודעי
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 יקרַאמשיפ רעװעשרַאװ ןופ רוחב רעטסנעש רעד ןעוועג זיא ןַאמ

 רעדיו רעטעּפש טָאה יז ןוא ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ ךיז ןענייז ייז

 .ןוז ַא טַאהעג 'כָאה יז ןכלעוו טימ ,רעלדיפ ַא טימ טַאהעג הנותח

 ןיא ןפָארטעג ךָאנ יז ןײשטָאר טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 םעד ןיא ץלַא .ןַארָאטסער סרענטרעג ןיא ןטעלּפוק ןעגניז עשרַאוװ

 ...סגָאטרַאפ טעה זיב ,עלעטיה ןשרענעמ

 :טביירש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 -מאק .ג .א ייב רָאכ ןיא קידנעגניז ,ךָאנ טָאה טסעוורע ַאדיא;

 ױזַא טשינ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףױא ןיוצעג ,ןצעענַאּפ

 ןצנַאט םענייש ריא טימ טשינ ,םיטשש רעניױע ריא טימ טייו

 קידנצייר ַא ןעוועג זיא סָאד .טײקכעלרעסיא ריא טימ טרעיינ

 -עג טָאה יז זַא ,ןגָאז טסיירד ןעמ ןָאק ריא ןגעוו ,שינעפעשַאב

 קיבייא סָאדי טפור ןעמ סָאװ ,סָאד טנעצָארּפ טרעדנוה ןיא טַאה

 ,עסיורג רָאּפ ַא טימ ,ךאלמ ַא יו ןייש ןעוועג זיא יז .יעכעלבייוו

 -עגמורַא ךעלטרעצ ךיילג ךיד ןבָאה סָאװ ,גױא עקידנמַאלפ

 טימ ,ןח ליפ יוזַא טימ יז טָאה ןעגנוזעג .טעשטשעיּפעג ןוא ןעמּונ

 ןייד ןעניועג טזמעג טָאה יז זַא ,ליפעג ןוא ץרַאה ליפ יוזַא

 ."עיטַאּפמיס

 ןוא ןרעמונ-ָאלָאס ןגניז וצ ןעמוקַאב טרָאד יז טָאה םעדכָאנ

 -ַאק ריא טכיירגרעד רעבָא ,ןלָאר ערענעלק ןליּפשוצּפָא ךיוא ןוא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ,לַאפוצ ַא ךרוד יז טָאה ערעיר

 רענַאקירעמַא-שידי רעד שזדָאל ןיא ןטלַאהרַאפ דָארג ךיז טָאה

 .רעד דלַאב טָאה רע ןוא ,ןיטסוק ןָאמָאלָאס רָאיטקַא-ליװעדָאװ

 ןלעטשפיונוצ םייב ןוא ,'טייל ַא ןכַאמ' ריא ןופ ןָאק ןעמ זַא ,טנעק

 טרישזַאגנַא יז רע טָאה ,רעטַאעט-רוטַאינימ שידיי ַא שזדָאל ןיא

 ,ַאינָאס ,יורפ ןייז ןוא םיא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עּפורט רעד ןיא

 "חסּפ ,בַאװדעי שרעה ,רעגוא-ַאקצָארעיס ַאניװלַאמ ןירעגעווש ןייז

 ,עּפורט עקיזָאד יד .ןַאמלעז ןָאעל רעקיזומ רעד ןוא ןייטשרוב עק

 ,ןקסעטָארג ,סרעטקַאנײא ןופ ןענַאטשַאב זיא םַארגָארּפ ריא סָאװ

 טכַאמעג ךָאנרעד טָאה ,ןרעמוניגנַאזעגיָאלָאס ןוא ןגָאלָאנָאמ עלעוטקַא

 רעד ךרוד טריּפוקֶא ןעועג זיא סָאװ ,טיבעג ןרעביא יינרוט ַא

 ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ןוא ,ײמרַא רעשיכיירטסע-שטייד

 .} ןעוועג זיא םַארגָארּפ ןופ 'קָאװשט' טּפױה רעד רעבָא

 :גלָאפרעד ריא ןופ תוביס יד ףיוא טרעלק ווָאקרוט סַאנָאי

 ןענַאטשַאב טייצ רענעי וצ ךָאד זיא םוקילבוּפ-רעטַאעט סָאד;

 ,ןבָאה סָאװ -- ןדיי בוריס -- טייל-רעטילימ ןופ ךעלכעזטּפיוה

 שידיי ַא ךָאנ טושפ טקנעבעג ,טנָארפ ןפיוא רָאי רָאּפ ַא קידנעייז

 ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה ןעמ זַא ,ךָאנ טסעומש רעװ ןוא ,טרָאװ

 ַאזַא טימ שינעפעשַאּב שירפ ,קידלּפַאצ ,גנוי ַא עניב רעד ףיוא

 -רעּפסנַאמ ַא רַאפ 'טלעטשרַאפי ןעוועג ויא סָאװ ,םינּפ קיטכיל

 ןענייז סָאװ ,טעלּפפק עלעוטקַא שידיי ןגנוזעג טָאה ןוא ןױש

 עכלעוו ;רעפעט ןוא ץלָאז לסיב ַא טימ ןטָאשַאב ןעוועג טפָא

 סָאוװ ,רעדנואוו ןייק טשינ ךָאד זיא ,טצנַאטעג ןייש ךיוא טָאה

 ןבײרשַאב וצ טשינ ןעוועג זיא םלוע ןצנַאג םנופ תולעפתה יד

 ןופ טזָאלעגּפָארַא טשינ טסעוורע ַאדיא עקידנצייר יד טָאה ןעמ
 .עניב רעד

 רעד ףיױא טיוט עטשרע עניימ ייב ,ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 המלש ייב ןטעגרַא וצ טייצ עסיוועג ַא ,1917 רָאי ךיא עניב

 . -כרוד טסעוורע אדיא טימ ןעמַאװצ ןוא עפורט רעד ןיא ןיטסוק

 .ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא יינרוט םעניילק ַא ןכַאמוצ

 -ביײרשַאב טשינ םעד ןופ תודע רעקידעבעל ַא ןעוועג ןיב ךיא

 ןיא ,זיא יז .טָאהעג טָאה טסעוורע ַאדיא סָאװ ,גלָאפרעד ןכעל

 ןשידיי םתפ ןיגיניק' יד סלַא ןרָאװעג טניױרקעג ,טייצ רענעי
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 ןופ ןַאסיסקעל

 -ןיױרקעג-יינ רטד בילוצ ךיז טָאה ןעמ .םָאוו ,קיניװו... .ידיל .

 עצנַאג ןשנייז ,דיָאמטסבלעז ןגנַאגַאב טא-ןגָאלשעג ףיגיניקי .רעט -- .

 ,טָאטש וצ טָאטוע ןופ ןרָאפעגכָאנ ריא טיילל-רעטילימ סעּפורג

 -וורּפשעגוצ ןעַיײז ,גוצ סנופ ןעגנַאגעגּפָארַא ןענייז רימ ןעוו ןוא

 טנעה יד ףױא ןגָארטעגּפָארַא ןוא טייל-רעטילימ זדנוא וצ ןעג

 רעלוּפָאֿפ ױזַא :ענייז ןטעלּפוק ענעגנוזעג עריא .טסעוורע ַאדיא

 ,סָאג רעד ףױא :םוטעמוא טרעהעג ייז טָאה ןעמ זַא ,ןרָאועג
 -לעוו ,טייל-רעטילימ יד ןשיווצ ךיוא ןוא ןלַאקָאל-טכַאנ יד ןיא

 ךיוה טסעוורע ַאדיא טימ ןעגנוזעגטימ רעטַאעט ןיא ןבָאה עכ

 טסַאפרַאפ ןילַא ןבָאה טייל רעטילימ עקיבלעז יד .לוק ןפיואי

 עשירעטילימ יד ןיא ןגנוזעג ייז ןוא טסעוורע ַאדִיא דובכל רעדילי

 לפיוו ףיא -- רעדיל יד ןופ ענייא .ןענַארָאטסער ןוא סָאניסַאק

 :וזַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה -- קיניױו ליפ ךָאנ קנעדעג ךיא

 טזיב וד ןייש יװ ,ךַא ,טסעװרע ַאדיא

 ...טשינ ןיוש רעמ ךיא ןָאק ,ריד ןָא ןבעל

 רימ ןופ ןוז יד טדניװשרַאפ ,טסדניװשרַאפ ןד ןעװ

 .ךיז יב טעב'יכ ,ענייא סָאד ,ַאדיא ,עשז ביילב

 -טסע רעטנַאקַאב ַא ןפַאשעג טָאה דיל ןקיזָאד םעד וצ קיזמ

 ,ןָאזינרַאג רענילבול ןיא טנידעג טָאה סָאװ ,רעקיזומ רעשיכייר

 -ילימ עלַא סערָאוװו ,דיל שירעטילימ ַא טעמכ ןרָאוועג זיא דיל סָאד

 ,גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ ,ןגעלפ רימ ןעוו .ןעגנוזעג סע ןבָאה טייל-רעט

 ךיז ןגעלפ ;לַאקָאל-טכַאנ ַא ןיא טסעוורע ַאזיא טימ ןעמוקניירַא

 זיולב טעמכ ןענַאטשַאב ךָאד זיא םוקילבוּפ סָאד) ןלעטשפיוא עלַא

 "סעקרָא רעד .(ןעיורפ עטנַאקַאב ערעייז טימ טייל-רעטילימ ןופ

 ןגניז וצ ןביוהעגנָא ןבָאה עלַא ןוא ןָא-גָאלש ַא ןבעגעג טָאה רעט

 : . .יטסעוורע ַאדיאי דיל סָאד

 בילוצ ןעוו ,סענעצס טניווועגייב ךיא בָאה לָאמנײיא טשינ

 ןיא ךעלשעלפ ןוא ךעלקנעב ןגילפעג ןענייז טסעוורע ַאדיא/

 -עג טָאה טײל-רעטילימ יד ןופ רעצעמע בוא ,ןענַארָאטסער

 טסעוורע ַאדיא ןגעוו טרָאװ קיטיידיױוצ ַא סעפע ןגָאז וצ טגַאװ

 ?ייוו ,טייהנטלעז ןייק ןעוועג טשינ ןענייז רעטרעוו עכלעזַא ןוא --

 ןוא טכוזרעפייא בילוצ ייס ,האנק בילוצ ייס ןָאטעג סע טָאה ןעמ

 טָאה יז ןכלעוו טימ לכײמש ןקידנרבױצַאב סַאדיא בילוצ ייס

 -ָאד יד טלָאװ טרָא ריא ףיוא ערעדנַא ןַא .ןרעדנַא ןַא ןקנַאשַאב !

 וצ ףיוא טצונעגסיוא גלָאפרעד ןכעלנייועגסיא ןופ טייצ עקיז

 טָאה טסעוורע ַאדיא .ןבעל ןצנַאג ןפיא יעדעירַאקי ַא ןכַאמ

 טעד ךָאנ טַאהעג טשינ ןוא טגױטעג טשינ וצרעד רעבָא ךיז

 יד ןצונסיױא טנָאקעג טלָאוװ סָאוו ,יעמַאד -טיײצי ַא ןופ טינש

 טרעגלַאוװעג ךיז ןבָאה רענעמ ןעוו .שיטקַארּפ רעמ ירוטקוינָאקי- +

 ןעמיײה עטסעב יד ןופ רעדניק -- סָאד ןוא ,םיפ עריא רַאפ

 ןוא -- טייל-רעטילימ עכיוה ,עגנוי ןייק טשינרָאג ןיוש ןשטנעמ-

 ןא תורישע ןיא ןבעל טרעכיזעג ,קױר ַא טגיילעגרָאפ ריא

 -עגסיוא םעלַא סעד ןופ ךיז טסעוורע ַאדיא טָאה ,טײקיזָאלגרָאז

 טייצ עיירפ ריא ןעגנערברַאפ וצ האנה רעמ טַאהעג ןוא טכַאל

 עסייה רעסיוא ,ריא טָאה סָאו ,עפורט רעד ןופ רבח ַא סריא טימ

 עטנענימָארּפ עלַא יד סָאֹו ,סָאד ןבעג טנָאקעג טשינ ,ןליפעג

 טגָאמרַאפ טָאה טסעוורע ַאדיא .טגיילעגרָאּפ ריא ןבָאה טייל

 טלייטעג ןוא עמוג ַא רעייז ןעוועג ,ליּפעג ןוא ץרַאה רועיש ַא ןָא

 יז טָאה סעקירביִא ןייק וא -- לױמ ןופ ןסיֵב ןטצעל ןטימ ךיז
 סלַא ןָארטי ןפיוא ןסעזעג זיִא יז םגה ,טַאהעג טשינ לָאמנײק
 ייִדיִל ןשידיי טנופ- ןיגיניקי

 ןטימ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ גנוקידנערַאפ רעד טימ

 ךיז טָאה ןלױּפ ןופ רעטילימ ןשיכיירטסע-שטייד ןופ ןײגסױרַא
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 רע טַאע ט ןשיריי

 ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ רעד טרעדנעעג ךיוא

 םעד ןרָאלרַאפ טָאה .ע .רעכוזַאב עריא ןופ עימָאנָאיזיּפ יד ןוא

 ןעוועג רעבָא זיא ןעמָאנ ריא .'ןטָאירטַאּפ' עריא ןופ ןעלנָא ןטסערג

 -וצפיוא ןגָאלשרָאפ ןעמוקַאב טכייל לָאז יז זַא ,רעלוּפָאּפ גונעג

 טָאה רַאוטרעּפער ריא ואוו ,ןלַאקָאל-טכַאנ ענעדיײשרַאפ ןיא ןטערט

 ךס ַא רעטנורעד ןוא ,שילױוּפ ןיא רעדיל ןעמונעגניירַא ךיוא ןיוש
 | ,רעטקַארַאכ 'ןטרעפעפעג' ןופ

 ןשיגַארט ריא ןגעוו ךיוא ןוא םעד ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי
 :ףוס

 ,דנַאלסור רעביא ןרעדנַאוװ ןרָאי ךָאנ ךיז בָאה ךיא ןעוװ

 זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ,עשרַאוו ןיק טרעקעגמוא קירוצ

 זיא יז ןלַאקָאל ענעדיישרַאפ ןיא ףױא טערט טסעוורע ַאדיא

 -עג טָאה ןרעט:ע ריא רעבָא ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ץלַא ךָאנ

 רעמ ץלַא יז טָאה ,רעטייו סָאװ .ןרעוו ןשָאלרַאפ םייב ןטלַאה

 ףוסל ןוא ןלַאקאל-טכַאנ עקיליב יד ןיא ןטערטפיוא ןבױהעגנָא

 ןרעלוּפָאּפ ןיא יטפַארק עשיטסיטרַא' עקידנעטש ַא ןרָאוװעג --
 ןגנזעג טָאה יז ואוו ,עשוַאוװ ןיא רענטרעג קַאזיא ןופ רַאב

 ןצײר ןוא ןעלַײיק טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןטעלּפוק ענעצלַאזעג

 "עגרעביא טָאה סָאו ,טסעוורע ַאדיא .רענעמ ענעשָאלעגסיױא

 סָאוװ ,דובכ ןוא גלָאפרעד ,גייטשפיוא ןופ טייצ ענייש ַאזַא טבעל

 רעבָא זיא ,לעטשרַאפ טשינרָאג ךיז ןעמ ןָאק ןרעסערג ןייק

 יז געוץרענרעד ןרעוװע סעד ןייגוצכרוד ןיײלַא ךַאווש וצ ןעוועג

 זיא ,ןעטילג וצ ךיז קידנבייהנָא וא ,ןעטילגסיוא טשינ ךיז לָאז

 סָאד ...ןלַאב !ופ ךיז ןטלַאהוצּפָא רעושש ןעוועג ןיױש ריא

 עטסרעלוּפָאּפ לָאמַא יד יװ ךיז ןקוקוצוצ ןָאטעג יו טָאה ץרַאה

 ַאדיא רבח רעקיצרַאה ןוא שטנעמ רעלעדייא רעד ,ןיטסיטעלּפוק

 ןסייר ןוא לַאקָאל ןטרעכיורַאפ ןיא ןייטש טזומעג טָאה ,טסעוורע

 -יטוע עקירעזיה יד ןעיירשוצרעביא ידכ לוק ןצנַאג ןפיוא ךיז

 טשינ ריא ןליפַא טָאה סָאװ ,םלוע ןרוכש-בלַאה םעד ןופ סעמ

 | .קילב ןייק ןקנָאשעג
 טכַארברַאפ ןבעל ריא ןופ ןרָאי עטצעל יד טָאה טסעוורע ַאדיא

 -רָאו ןיא -- רעלדיפ רעקיעפ ַא רעייז -- ןוז ריא טימ ןעמַאזצ

 -ישרַאפ ןיא ןטָארטעגפיוא טרָאד ךיוא זיא יז .ָאטעג רעועש

 עטוג עקילָאמַא עריא ןופ רעדיל עכעליירפ ןגנוזעג ,ןלַאקָאל ענעד

 ַאדיא .. . .גנַאלקּפָא ןטוג ַא ןענופעג ָאטעג ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטייצ

 סָאװ ,ידיל ןשידיי םנופ ןיגיניקי עטריזינָארטעד יד ,טסעוורע

 טלײטעג טָאה ,ןבעל רעווש  ַאזַא טכַאמעגכרוד רעטעּפש טָאה

 .ײןדיי רעװעשרַאוװ עלַא טעמכ ןופ לרוג םעד

 ,ןיישטאר עשירג ןופ .ע .מ
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ," ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 | ,172-77 .זז

 | יקסנימָאדורָאּפ שריה }

 |ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1913 .בעג}

 רענליוו יד טקידנעעג .עטילישילױוּפ ,ענליוו ןיא 1912 ןריובעג

 -ָאירַאמ ןופ רעריּפנָא יד ןופ רענייא ןעוועג .עיזַאנמיג-לַאער עשידיי

 ןטסקעט ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו רַאפ 'םידיימ' רעטַאעט-ןטענ

 ןטענָאיַאמ יד טימ טרירעּפָא ךיוא ןוא

 .סיצַאנ יד ךרוד 1941 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .ןיגרוב לאיחי ןוא וָאגָאר דוד ןופ .ט .ש

 יע
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 דנַאב םישיודסצ

 (שרעה-לקנַאי) ןַאמרעה ,שטיװָאניבַאר
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1884 .בעג)

 -ַארַאסעב ,ןיטָאכ ןיא 1884 ןריובעג
 ,טַאקָאװדַא-"לקניו, ַא -- רעטָאפ .עיב

 -שמ יד ןטלַאהוצסיוא ןטייקירעווש בילוצ

 ןגָארטעגרעבירַא ךיז ,רעדניק 6 ןופ החּפ

 ךיז ןזיוװַאב לענש טָאה רע ואוו ,סעדָא ןייק

 ןוא םייה עשיטַאבעלַאב ַא ןענעדרָאוצניײא

 .ןגעמרַאפ לקיטש ַא וצ ןעמוק וליפַא

 רעבָא ,טנגוי עטוג ַא טַאהעג טָאה .ר

 -סיוא ידכ ןוא ,ןרידוטש וצ קשח ןּפַאנק ַא

 טימ ,רע זיא ,רעטילימ ןיא ןעניד ןדיימוצ

 .עיצילַאג ןיק קעװַא ןרעטלע יד ןופ ףליה רעלעיסנַאניּפ רעד

 ןסָאלשעג דלַאב גרעבמעל ןיא רע טָאה ,רענייש ַא רעייז קידנעייז

 ןוא עטעירַאװ ןשידיי ַא ןיא רעגניז עּפורג ַא טימ טפַאשטנַאקַאב

 ןבָאה ייז ,םיא ןיא ךיז טבילרַאפ לדיימ ַא .ייז ןופ רענייא ןרָאװעג

 ןופ טינ זיא .ר רעבָא ,(אניל) עלעדיימ ַא ,דניק ַא ןריובעג ,הנותח
 ןופ לוע םעד ןגָארט ןוא םייה ַא ןיא ןטלַאה ךיז ןענָאק עכלעוו ,יד

 .גרעבמעל טזָאלרַאפ ןוא ךיז רע טג ,החּפשמ ַא
 .רָאיטקַא סלַא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןָא ךיז ןבייה ןָא טלָאמעד ןופ

 ןיא ןָא טרַאּפש רע .ָאירַאסערּפמיא סלַא ךיוא ןוא רעגניז ןוא

 -ָאריא רעביא ןעגנורעדנַאװ עגנַאל ךָאנ ןוא ,עקירפַא ,עניטנעגרַא

 טליּפש סע ואוו ,(ןרַאגנוא) טשעּפָאדוב ןיא ּפָא ךיז רע טלעטש .;עּפ

 ןאמאלאס ןיא --יז טבילרַאפ .ר .עפורט-רעמַארטש יד טלָאמעד

 יז ןוא ,הנותח טָאה רע ןעמעוװ טימ ,ַאזלע ,רעטסעוװש סרעמַארטש

 .דניק טשרע ןייז ךיוא טיצרעד

 -עג טייצ ערעגנעל ַא עּפורט רעד טימ .ר טָאה טשעּפַאדוב ןיא

 רעטַאעט-"רעמייהטרעוװ , ןקיטלָאמעד ןיא רעטַאעט שידיי טליּפש

 -"ץַאלַאּפ לַאטסירק , ןיא ךָאנרעד ,סַאג-רעטַאעטסקלָאפ רעד ףיוא

 ,ץניווָארּפ רעד רעביא ןרָאפמורַא ןביוהעגנָא רעטעּפש ןוא רעטַאעט

 טָאה עפורט יד ואוו ,ןיוו ןיא ןעמוקעגנָא 1919 ןיא ןענייז ייז זיב

 טינ רעבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,.ר .גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ טליּפשעג
 גנולצולּפ ָאד טָאה ,ןבעל-עילימַאפ קיור ןייק וצ ןסַאּפוצ טנָאקעג

 ןטלַאהנָא רע טגעלפ ךָאנרעד ךיוא םגה ,יורפ עטייווצ ןייז טגעגּפָא

 .טימ ןוא שיט םוצ ןעמוק ,טּפַאשטניירפ עטסטנעָאנ יד ריא טימ
 .רעדניק יד רַאפ תונתמ ןעגנערב

 רעביא רעטַאעט-עטעירַאװ ַא טימ טריפעגנָא .ר טָאה 1925 טניז

 -כָאט ןייז טָאה 1928 ןיא .ךעלטעטש ןוא טעטש עשיקַאװָאלסָאכעשט

 ךיז ,עניטנעגרַא ןיא טבעלעג ןיוש טָאה עכלעוו ,טָאגרַאמ רעט

 -ימַאב יד קנַאד ַא .עּפָאריײא ןופ רעטָאפ ריא ןעועטַאר וצ טימַאב

 -עג ריא זיא ווָאנושרעג ָאטרעבלַא רעביירש ןטנַאקַאב ןופ ןעגנוא

 יו ,עניטנעגרַא ןייק ןטנעמוקָאד-רָאפנײרַא ןקישוצוצ םיא ןעגנול

 ןשיווצניא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד רעבָא ,תואצוה-עזייר ךיוא

 יז יוװ .ןרָאװעג טריפעגכרוד טינ זיא ןַאלּפ רעד ןיא ,ןכָארבעגסיױא

 ןיא טּפַאכעג םיא סיצַאנ יד ןבָאה ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז טָאה

 -רַאפ םיא ןבָאה ייז זיב םיא רעביא טעוװעקעדזיא ךיז ,0

 שטַאקנומ ןשיווװצ ,ענעמוכ לטעטש-ןטַאּפרַאק ןיא טיוט םוצ טקינייּפ
 .רַאוװגנוא ןוא

 -ליש "ןענַאװַארַאק רעטַאעט, דוב ןייז ןיא ףראדנערַאה .י .ש
 :ױזַא םיא טרעד

 ַא ,ץל רעשילרעטסיוא ןַא ןעוועג זיא שטיווָאניבַאר ןַאמרעהי

 -ַאטשַאב זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .ירעבעל ןוא גנולי רעכעליירפ
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 טימ ןסעומש ענייז ןיא טַאוירּפ םלוע םעד "טכעלָאקי ןיא ןענ

 ןושל ןשירָאיטקָא ףיוא "ןכעלַאק;) עניב רעד ףיוא וליפַא א יז

 ענעגיױלפעגיטשינ ןא ענעגױטשעג-טשינ ַא ןלייצרעד טסייה

 סעברַא ןָא יו ךיז ןפעלק רעטרעוו ןוא טלַאהניא סנעמעוו השעמ

 ןיק ןעוועג טשינ זיא שטיוָאניבַאר ןַאמרעה .(טנַאװ רעד וצ

 ןיא זָאוטריװ ַא ןעועג שממ רעבָא זיא רע .רָאיטקַא רעסיורג

 ןהעש ןברקי ןייז טנַאּפשעג ןטלַאה ןוא יױכעלַאקי ןופ טסנוק רעד

 יד טנרעלעגסיוא ךיז טָאה שטױָאניבַאד זַא ןעוו ןטלעז .גנַאל

 .טקילײטַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא עסעיפ ַא ןופ עלָאר

 -רעוו ענעגייא טימ עזָארּפ יד ױכעלַאקוצי רע טגעלפ רעבירעד

 טגעלפ ןעמ ןוא טַאהעג ביל רעייז םיא טָאה םלוע רעד .רעט

 ."ןרעלעפ ערעדנַא ךיוא ןייז לחומ םיא

 רעד ךיז טָאה עּפורט-רעדנַאװ ַא יו טלייצרעד ףרָאדנערַאה
 יּפ לע ואוו ,סעװיָאװָאנ ַאקסיּפס לטעטש ןשיקַאווָאלס םוצ טּפעלש
 קיטיירפ ףיוא גנולעטשרָאפ ַא טריסנָאנַא רעקורד רעד טָאה תועט
 ןוא ןליּפש טשינ ךעלנייועג טגעלפ עּפורט יד ןעװ ,טכַאנ וצ
 ןעװעג טנװֶא םענעי רַאפ ףױקרַאפרָאפ-טעליב רעד זיא דָארג
 ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא ןשיווצניא רעבָא ,רעטסקרַאטש רעד
 תבש ללחמ ךיז טיירג ןעמ סָאװרַאפ הנעט ַא טימ רעניבַאר ןקיטרָא
 עיצַאגעלעד ַא םיא וצ ןקישוצקעװַא ןבילבעג זיא סע ןוא ,ןייז וצ
 -ַאב ןענייז ןטַאגעלעד סלַא .עיצַאוטיס יד ןרעלקפיוא םיא ןוא
 .ר ןוא ףרָאדנערַאה ןרָאװעג טמיטש

 ךיױא שטױוװָאניבַאר ןַאמרעה טָאה ,רעניבַאר םוצ ןעמוקעג

 ןטיש ןבױהעגנָא טָאה רע ... יטעברַאי רעד ןיא ןעמונעג םיא

 "יעקניֿפ עקניכי ןופ רעטרעוו עשיערבעה טימ ןוא יהרותי טימ

 ןסעיּפ ערעדנַא א ילדנענג עמומ יד' ,יסחחימ עלעצרעהי

 רע עכלעוו ,רעטרעוו עשיערבעה עטלייצעג רָאּפ יד טָא טימ ..}

 -ַאר םעד רַאפ רע טָאה ,יטכלַאקעגי טפַאהרעטסיימ יױזַא טָאה

 רעד טיול זַא ,יסיתפומז ןוא תויארי טימ ױןזייווַאבי טלָאוװעג רעניב

 רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ אטח ןייק טשינרָאג זיא הרות רעקילייה

 םוי תא רוכזי טגָאז הרות עקיליײה יד. ..תבשש דובכל

 הוצמה םייקמ ךרדה אל ...סודנוכניבַאל יישר טכַאמ .יתבשה

 רעד רעבָא טגָאז .קישדנירדמ םוי תא תשדק התא לייוו ,הווצמ

 -טלוכיבעשט זיאיס זַא ,הכרבל ונורכז סחוימ עלעצרעה יר אנת

 רעה ,ונ .רעטַאעט ששידיי טימ ןייז חמשמ ךיז ןפרַאד ןזי ,קיד

 -עג טקעפרעּפ טָאה רעקימָאק רעד ? ייז ןגָאז סָאװ רעניבַאר

 ןא לױמ טכַאמעגפיוא טָאה רעניבַאר רעד זַא ,עלָאר ןייז טליפש

 יטלַאהניא ןפיטי םעד ןּפַאכוצפיוא ךיז קידנגנערטשנָא ,ןרעיוא

 ענייז ןופ ,יהרות רעטכלַאקעגי סשטיווָאניבַאר ןַאמרעה ןופ

 -ייה ערעדנַא ןיא ןוא סיקסופו סיש ,ארמג ןיא ןשינטנעק יעפיטי

 ןענַאטשרַאפ טסשינ ,ךעבענ ,טָאה רעניבַאר רעד .םירפס עקיל

 טַאהעג ןיש טָאה שטיווָאניבַאר ןַאמרעה ןעווי ,טרָאװ ןייק

 טָאה ,רעטרעוו עשיערבעה שזַאגַאב ןצנַאג ןייז .יטכלַאקעגסי ואי
 שטייד ףיוא טרעפטנעעג רעניבַאר רעד

 -רַאפ יץלַאי טשינ ךיא בַאה ,ןָארּפשעג טײהרַאו יד --

 ,טנרעלעג רימ רַאפ ןעבַאה ,רעלטסניק רעה ,יז סאו ןעדנַאטש

 טימ תירבע טנרעלעג בָאה ךיא ןוא שיזנכשא ןכערּפש יז לייו

 טרידוטוע ךיא בָאה ,סנטיױוצ . ..עכַארּפשסיא רעשידרפס רעד

 ןענייז רערעל עניימ ןוא יױלסערב ןיא רַאנימעס-רעניבַאר ןפיוא

 זמ ךיא רעבָא ...דנַאלשטיד ןופ רעניבַאר-םרָאפער ןעוועג

 -רעל ליפיוזַא טנעקעג טשינ ןעבַאה ייז זַא ,(ןייז הדומ) ןעעטשעג

 טָאה -- זיא זומא רעטייווצ רעד ןוא .,..רעלטסניק רעה ,יז יוו ןענ
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 15 זיי ריר ר שיא

 טינ י- טדערעג זדנוא ןשיוצ -- זיא רעכלעוו ,רעניבַאר רעד
 יִד ןיא ךיא בָאה -- ,ןבעגוצוצ ,םכח דימלת רעסיורג ןייק ןעוועג
 ,ןטפיֹוהַאב יז יו גתטיידנַא ןייק ןענופעג טשינ ןטפירש עקילייה
 ...הווצמ ןייא זיאיס זַא ,רעלטסניק רעה

 יָאק רעד ןכָארברעטנא םיא טָאה -- הווצמ עסיורג ַא --
 ײ .רעקימ

 יַרַאר רעד םיכסמ זיא -- הווצמ 'עסיורג ַאי ריוו ןגָאז --
 .סטכַאנ וצ קיטיירפ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןכוזַאב וצ -- רענ
 ןיימ קירוצ יצ ןוא יעזיױועבי ריא ףיוא ךימ ץיטש ךיא רעבַא
 ...עּפורט רעייא וצ טקישעג בָאה ךיא סַאװ ,יווירב-טסעטָארּפי

 טײא רעקימָאק רעד טָאה -- רעניבַאר רעה ,ךייא קנַאד ךיא --
 ַא ןבעג רימ ןטעב ךייא לעװ ךיא רעבָא -- טנַאה יד טקירדעג
 ןליפש טָאטש רעיא ןיא ןגעמ רימ זַא ,שינעביולרעד עכעלטפירש

 גנקיטעטשַאב ַאזַא ןָא ליױו ,סטכַאנ וצ קיטיירפ רעטַאעט שידיי
 ...תבש םוא ןליּפש ןלעװ טשינ עּפורט יד טעװ

 ןעוועג םיכסמ פָאה -- ירתיהי ַאזַא ןבעג ךייא לע ךיא --
 טגעמ ריא :גנידַאב ןייא רעטנוא רעבַא -- רעניבַאר רעה רעד
 ץנַאג ַא ןופ תבש ןדעי רעטַאעט שידיי ןליּפע טָאטש ןיימ ןיא
 יד ַאי דניִז סַאד ..רופכ םוי ןוא הנשה שאר טשינ רָאנ ,רָאי

 -ילער רעשידיי רעד עגַאטרעייפ עטסקילײה יד דנוא עטסערג
 ןליפש עגַאט עכעלרעייפ עכלעזַא ןיא ןדרעװ יז ןעוו ...ןָאיג
 -- לכיימש ןכעלרעיוז ַא טימ וצ רעניבַאר רעד טיג -- רעטַאעט
 ןוא רעטַאעט ןיא ןעניא וצ ןייג רעסעב סיתב-ילעב עניימ ןדרעוו
 .."(עזסערד) קידערפ ךיא ָאוו עגָאגַאניס רעד ןיא טכינ

 עקידריווקרעמ ַא טַאהעג טָאה שטיווָאניבַאר ןַאמרעה רעד טָא
 ענייז טימ םלוע םעד ײכעלַאק,ג וצ זױלב טשינ ,טײקכַאווש
 'סמ עשילרעטסיוא יד ןריפ וצ ךיױא רָאנ ,ךעלהשעמ ןוא ןציוו
 -ַאניבַאר ואוו ,םוטעמוא .ןדרַאבמָאל עטסנדיישרַאפ יד טימ םירח
 ,עיוַאלסָאגי ,ןרַאגוא ,עינעמור ןיא ;טרילָארטסַאג טָאה שטיוו
 ןרעו רע טגעלפ ,ײקַאוָאלסָאכעשט רעד ןיא רעדָא ,ךיירטסע
 ןצעזרַאפ ייז ייב ןוא ןדרַאבמָאל עקיטרָאד יד ןיא תיבדו ַא
 -לכ ןעלדנַאהנייא ,לשמל ,טגעלפ רע .טזָאלעג ךיז טָאהיס סָאװ
 עכלעוו ,ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס עשידיי ייב תואיצמ יילרע
 שעוו ,ךיש ,ןלעטנַאמ-ץלעּפ ,ןגצנָא עיינ טפיוקרַאפ טיא ןבָאה
 טגעלפ גָאט ןבלעז םעד ןיא רעבָא ,םניח יצחב ןכַאז ערעדנַא ןוא
 ןצעזרַאפ ןוא ןירַא דרַאבמָאל ןיא ןגָארטקעװַא ןכַאז יד טָא רע
 רעטנַאקַאב ַא ןרָאוװעג ןַאמרעה זיא טייצ רעד טימ .סנשָארג רַאפ
 רימ עכלעוו רעביא תונידמ יד ןיא ןדרַאבמָאל יד ןופ יטנעיעלקי
 -רַאפ -טיירב ַא ןריפ ייז טימ טגעלפ רע ןוא טרעדנַאוועג ןבָאה
 "מָאל ענעּפָאלעגּפָא יד ןעײנַאב ןגעוו ץנעדנָאּפסערָאק עטגייווצ
 רע סָאװ ,כַאז יד וַאפ טנעצָארּפ ןלָאצַאב ןגעוו ;ךעלטעצדדרַאב
 .המודכו טזיילעגסיוא טשינ לָאמנייק טָאה

 ימָאק רעשידיי רעקיזָאד רעד זיא ,רעטַאעט ןקיּפש ץוח ַא

 -כוב רעשידרַאנמָאל טימ טקיטפעשַאב קרַאטש רָאג ןעוועג רעק

 םענרעדעל ןסיורג ַא ךיז טימ טריפעגמורַא טָאה רע .עירעטלַאה

 ךעלעטעצ ענעלַאפרַאפ גנַאל ןופ ןױש ,עטלַא טימ לופ ןטסַאק

 טָאה רע .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ ןדרַאבמָאל רעקילדנעצ ןופ

 טָאה רע סָאװ ,ודיירב עטרידנעמָאקער ןופ סעיּפָאק טַאהעג ךיוא

 סָאוו ,ןכַאז ענייז ןגעוו דרַאבמָאל םענעי רעדָא םעד וצ ןבירשעג

 תוביס ענעדייזערַאפ בילוצ זַא ,טקידלושטנַא ךיז ןוא ,טרָאד ןגיל !

 סע טעוו רע רעבָא ,ןפיוקסיוא טנָאקעג טשינ ךָאנ ןכַאז יד רע טָאה

 ,םיױו ךיא לפיוו ףיֹוא .יטייהנגעלעג עטסטנעַאנ רעדי ייב ןָאט

 -עג טשינ לָאמנייק יטייהנגעלעג עטסטנעָאנ' עקיזָאד יד זאא
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיססעל

 "נזױט ערערעט ןעוועג טרעוו ןענייז סָאװ ,ענייז ןכַאז יד .ןעמוק

 -עג ןלַאפרַאפ ןדרַאבמָאל יד ןיא ןענייז ,ןָארק עשיכעשט רעט

 ַא ןעועג שטיווָאניבַאר ןַאמרעה זיא וימי-לכ .קיביײא ףיוא ןרָאװ
 רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא רע זיא רַאפרעד .יסעלָאפ ןביזי ןיא ןצבק

 ,םערפ רעטוג ַא ןעוועג םיא ייב ןיא רקיע רעד .קינהזה םלוע

 -נַא ךיוא טַאהעג טנייפ טשינרָאג טָאה רע ןוא קנירט רעטוג ַא

 -טניירפ רָאג טבעלעג רע טָאה רימ טימ ...ןכַאז עטוג ערעד

 ,(דלָאי) יקָאשטניווי ַא רַאפ ןטלַאהעג ךימ טָאה רע םגה ,ךעל

 ןבעגעג רימ ןוא ץרא-ךרד ןסיוועג ַא ןזיועגסױרַא רימ רע טָאה

 זיא ץלַא זַא ,רעגייטש ױששיפָאזָאליפי ןייז ףיוא ןייטשרַאפ וצ

 ץרוק ױזַא זיא ןבעל סָאד ;|ןָאט וצ ייפש ַא| 'יטַאוװעילּפַאני

 ,ןכב ...ןסַאג יד ןיא שממ ךיז טרעגלַאו טייקידהזה סםלוע ןוא

 ליפיוזַא ךיז טימ םורַא טפעלש שטנעמ רעד סָאװ ,הרבע ןַא זיא

 רָאּפ ַא רַאפ טָאװ ,ןדרַאבמָאל ןַארַאפ היב ןעניזיס תעב .ןכַאז

 ןעמ יו ,ןגעמרַאפ עטצעזרַאפ סָאד יּפָא ייז ןטיהי ןָארק עשיכעשט

 .פָאק ןיא גיױא ןַא טיה

 -רַאפ בילוצ ,טָאה שטיווָאניבַאר ןַאמרעה ןעוו ,1930 רָאי ןיא

 רע טָאה ,עפורט רעזדנוא ןופ טדיישעצ ךיז ,תוביס ענעדייש

 יןעוועטרעצנָאל' וצ ןבױהעגנָא ןוא ידיז רַאפ תבשי טכַאמעג

 תונותח ףיוא ןעגנוזעג טָאה רע .הנידמ רעשיקַאווָאלס רעד רעביא |

 עזטידיי ערעדנַא ףיוא ןוא תווצמ רב ףיוא ,ןתירב ףױא ןוא

 ,ןעוועג סנרפונ ךיז רע טָאה תוסנכה עקיזָאד יד ןופ ןוא ,תוחמש |

 וצ ןוא סעבָארּפ ןכַאמ וצ לוע ןייק ךיז ףױא קידנבָאה טשינ

 ןיא ןציז טייצ עיירפ עצנַאג ןייז רע טגעלפ ,רעטַאעט ןליּפש

 ןדיי עקיזָאד יד ױכעלַאקי ןיא רעזײה-עּפַאק עקידלטעטש יד
 טָאה רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא .רעגייטש ןכעלטניױועג ןייז ףיוא

 טָאה ,תו"עשעמ עקידכעלַאק ענייז רַאפ םינוק ןייק טַאהעג טשינ

 יד וצ וירב ןבירשעג -- רעגייטש ןייז ןעוועג זיאיס יו -- רע

 רע רעדָא ,ןכַאז ענייז טצעזרַאפ ןגעלעג ןענייזיס ואוו ,ןדרַאבמָאל

 רַאפ ןוא ,רעזיײה-עפַאק יד ןופ רעטצנעפ יד ייב ןסעזעג זיא

 יסעשזישטי עקידנעייגייברַאפ יד טסירגעג טייקילײװגנַאל סיורג

 טזערמולכמ ןטלָעוו ייז יו ןפוא ןַא ףיוא (ךעלדיימ רעדָא ןעיורפ)

 -עמ עקידנריצָאוָארּפ עכלעזַא קנַאד ַא .עטנַאקַאב ענייז ןעוועג

 "עביױו םעד טימ טּפַאשטנַאקַאב ןסילש עקַאט רע טגעלפ ןדָאט

 רָאג ַא ןעוועג טרפ םעד ןיא זיא שטיווָאניבַאר ןַאמרעה .ןימ ןשיר

 קנופמ רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא רע :ױַאושז ןָאדי רעסױרג

 עּפילקי ַַא ןוא (םינפ סואימ) יעשילק עלָאשזי ַא ןשיווצ

 םיא ייב זיא רקיע רעד .(טלַאטשעג ענייש ַא) יעוַאטסדַאּפ

 ןוא (ןגױא) יסערטַאמי ענייש טַאהעג טָאה יורפ ַא זַא ,ןעוועג

 ."הפכנ יד ןעמעננייא טושּפ רע טגעלפ השא ַאזַא רַאפ

 גַארּפ ןיא ,1927 רעמוז ןיא יװ ףרָאדנערַאה טלייצרעד רעטייוו |

 יד יװ רידנומ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןַאמ א םיא וצ ןעמוקעג לָאמַא זיא

 ןייז וצ ןטעברַאפ םיא ןוא ןלעטָאה עטסנרעדָאמ יד ןיא ןרעיטרָאּפ

 ינייא זיא סָאװ ,ףעש רעד .ךיוא זיא רע רערישזַאסַאמ סנעמעוו ףעש

 "יבַאר ןַאמרעה ןעוועג זיא ,'רָאדַאסַאבמַא' לעטָאה ןיא ןענַאטשעג

 ןשיטסַאטנַאפ ַא ןיא ןָאטעגנָא ןפָארטעג טָאה רע ןכלעוו ,שטיוװָאנ

 ךיז טָאה רע .ןעמולב ןוא ךעלגנעטס טימ טריצַאב קָאר-ןגרָאמ

 :טגָאזעג ןוא טנייוועצ םיא רַאפ

 .טסייה סָאד ,'קעטַאטס, ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ,רעדורב רעסיז ,

 עכלעוו טימ ,םיקסע עקניל עניימ עלַא ןבעגעגפיוא בָאה ךיא .טייל ַא

 "ישט סא ףןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןעמונרַאפ ךימ בָאה ךיא

 רַאמ ךיא .ןתירב סיוא ןוא תונותח סיוא ,ןדרַאבמָאל סיוא ,'סעשז

 ןיב ךיא ...םיכוט םישעמ ןוא תווצמ רעטיול ןופ ןבעל ַא טציא

= 
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 דנַאב םישודסק

 לוש ןיא גָאט א לָאמ ייווצ ייג ךיא ןוא דיי רעמורפ ַא ןרָאװעג

 ַא םעניימ ךָאנ שידק ןגָאז ייג ךיא ,טסייה סָאד .ןענעװַאד ןײרַא

 טימ ןברָאטשעג ךעבענ זיא רעכלעוו ,שפנ דידי ַא ,רעדורב ןטוג
 ,קירוצ םישדח עכעלטע

 -ָאלס רעד ןיא יו .ןפרָאדנערַאה טלייצרעד .ר טָאה ָאד ןוא

 ,ןַאמסדנַאל א םענייז ןפָארטעג רע סָאה ארטיינ טָאטש רעשיקַאװ

 ַא ןרָאװעג טרָאד זיא רעכלעוו ,יקסנַאילָאּפ ןושרג ,רבח-טנגוי ַא

 רעסיורג ַא ןעוועג ,רוחב ַא ןבילבעג זיא סָאװ ,רחוס-ץלָאה רעסיורג

 ןייז ןופ ןעיירפַאב טנָאקעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע םגה ןוא ,ןצמק

 עג ןוא ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ זיא רע ןעוו רָאנ ,טפַאשנגייא

 -נײרַא ,ןשטיוָאניבַאר ,םיא רע טָאה ,ןברַאטש טייג רע זַא ,טליפ
 םיא לָאז סָאװ ,ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז ןבירשרַאפ םיא ןוא ןפורעג

 לָאז רע זַא ,גנידַאב ןטימ ,שדוח ןדעי זיײװנטַאר ןרעוו טלָאצעגסיײא

 ןייז וצ ךיוא ױזַא ןוא שידק ןגָאז םיא ךָאנ רָאי עטשרע סַאד

 :עטכישעג יד טקידנערַאפ ףרָאדנערַאה ןוא ,טײצרָאי ןדעי

 טימ ,טָאה שטיווָאניבַאר ןעוו ,םורַא םישדח עכעלטע ןיא;

 לכ םדוק רע טָאה.. ,השורי עסיורג יד טרטפעג טַאהעג ,לזמ

 ירעניד -רעמַאקי ןייז ןופ רידנומ ןקסלַארענעג םעד ןָאטעגסיוא

 טזעינ זיא רע . .שטַאקנומ ןייק טקישעגקירוצ םיא ןוא

 דָאמַא ןייז וצ ןעמונעג ךיז רעדיוו טָאה רע .טלפייווצרַאפ ןרָאוװעג

 ףױא ךעלדיל-רעטַאעט עשידיי ןעגנוזעג ;גנוקיטפעשַאב רעקיל

 יטכלַאקעגי טָאה ןוא ןעגנורעייפ-הוצמ-רב ףיוא ,ןתירב ,תונותח

 טָאה ,טרעהעג בָאה ךיא יװ טל .רעגייטש ןייז ףיוא םלוע םעד

 ןיא לָאז רע .טױט ןסואמ ַא רָאג טַאהעג ךעבענ שטיווָאניוװַאר

 ןבָאה ,שיטסיצַאנ ןעוועג ןױש זיא ײקַאווָאלס יד ןעוו ,1941 רָאי

 זיא רענייק .וואשערּפ טָאטש רעזעיקַאווָאלס רעד ןיא ןברָאטשעג

 טָאה ץל רעסיורג רעד ןעװ טעב ןקנַארק ןייז ייב ןעוועג טשינ

 ןיא ןעועג רבקמ םיא טָאה ןעמ ןוא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא

 ."םיכירכת עשלהק

 .ר זַא ,ףרָאדנערַאה טביירש (1965) זדנוא וצ טפירשוצ ַא ןיא

 .ווָאשערּפ ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 .ףרָאדנעראה .י .ש ןוא רעמַארטש ןָאמַאלַאס ןופ .ע .ש

 ,997100 .וז ,1955 ,ןָאדנָאל ,"ןענַאװַארַאק-רעטַאעט , -- ףרָאדנערַאה .י .ש

9, 

 ַאלוַאּפ ,טַאלביײרד

 {רעיינש לרעּפו

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1891 רעבמעצעד 17 .בעג|

 -ָאק ןיא 1891 רעבמעצעד 17 ןריובעג

 -עסָאּפ ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג ,ץעיּפָאר
 ַא ןוא ,ןיוו ןייק קעװַא .-- 1908 .רָאס

 "נעט ַא טימ טַאהעג הנותח רעטעּפש רָאי

 טנעקַאב ךיז ךָאנרעד טייצ עצרוק ַא .רעצ

 רעכלעוו ,גנערטש סקַאמ רעקימָאק ןטימ

 -ַאעט ןשידיי ןופ עניב רעד ףױרַא יז טמענ
 ,12 עסַארטש רָאבַאט ףיוא רעט

 טרָאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 רעביא ןליּפש גנערטש ינומ טימ .ד

 -ַאב רעטעּפש ,עיקַאוװָאלס ןוא עינַאװליסנַארט ,ךיירקנַארפ ,עינעמור
 ןוא ,ןיוו ןיא ןָאקיּפ ילַאמ ןופ ןליּפשטסַאג יד ןיא ךיז ךיז טקילײט -

 ."ברעמ ןוא חרזמ , םליפ ןיא "עלכַאמ , סלַא ךיוא
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 טעדנירג ,דנַאליװ .ריד ןופ לוש עשיטַאמַארד יד ןכוזַאב ןבָאנ

 שידוי , ג'א ןיוו ןיא רעטַאעט שידיי ַא ,גנערטש טימ ןעמַאזוצ ,.ד

 .רָאא 3 טליּפש יז ואוו ,(60 .רטש רעטַארּפ) "טערַאבַאק רעלצניק

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ עטשרע יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ד

 ,רעטַאעט-לרַאק ןוא-רעגריב ןיא "עניבסקלָאפ עשידיי עיירפ , רעד

 סלַא רעטַאעט ןשידיי ןליבַאטס םוצ טרעקעגקירוצ יז ךָאנרעד ןוא
 ,ןיטסילָאר-רעטקַארַאכ

 -מוא ןייז יז לָאז ןַאמלעמ ריאמ ןופ עיצַאמרָאפניא רעד טיול

 .ןיוו ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג
 .ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,570 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 ַארַאלק ,ןייטשטעוו

 {םיובנעפקוב-סעלעכענו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1875 .בעג}

 .עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא 1875 ןריובעג

 14 ןופ רעטלע ןיא .רעדיינש ַא -- רעטָאפ

 ןיא עקטסירָאכ סלַא ןטָארטעגנײרַא רָאי

 טייצ עצרוק ַא ןוא ,לעּפמיג וצ רעטַאעט

 -- 1900 .ןלָאר ןליּפש רעבירַא ךָאנרעד

 ךָאנרעד ןוא ץיווָאנרעשט ןיא טליּפשעג

 ,עינעמור רעביא ,דָארלעסקַא םהרבַא טימ

 טימ ןרָאפעגמורַא ,ּפָאצנענַאט ייב רעטעּפש

 ןרַאגנוא רעביא רעלטיירט ןוא אקסערעל

 -ןַאמ ןוא ױגזַאלג ,ןָאדנָאל) דנַאלגנע ןוא
 ,עיצילַאג ןיא ןעמוקעגקירוצ ןוא .(רעטסעשט

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ןייטשטעוו דוד טימ טַאהעג הנותח -- 3

 -עג 1918 זיב 1914 ןופ .עינעמור ןוא עיצילַאג ןיא טליּפשעג םיא
 ייב ,באקַאי ייב עקָארק ןיא 1926 זיב ךָאנרעד ןוא ןיוו ןיא טליּפש

 -עּפש ןוא ןיטערבוס רעירפ ,רעצלעמ ףלָאדַא טימ ןוא ץעענָאּפמָאק

 ,עניב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז 1926 טניז ,ןלָאר-רעטקַארַאכ .רעט

 ענייא ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא יז זיא ןַאמלעמ ריאמ טיול

 .סיצַאנ יד ךרוד סָאטעג יד ןופ
 .ןאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,729 .וז ,דנַאב רעטשרע ,1921 ,קרָאי וינ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,

 (בקעי) לקנַאי ,יקסנַאיּפורט

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1909 יײמ 15 .בעג}

 יַאק .ש טיולְ| 1909 יימ 15 ןריובעג

 -שיליוּפ ,ענליוו ןיא {1907 -- יקסניגרעשט

 עכעלטלעוו עשידיי ַא טקידנעעג .עטיל

 םעד טרױדַארג ךָאנרעד ןוא ענליוו ןיא לוש
 -נַאג יד טעמכ .רַאנימעס-רערעל רענליוו

 ןיא טעברַאעג רע טָאה םעדכָאנ טייצ עצ
 ןיא ךיוא ןוא ןלושיָא"שיצ רעװעשרַאװ יד
 .עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד

 :טגָאזעג טרעוװ "ךוב-רוכזי רערעל,, ןיא

 ךס ַא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא רע, :

 ןיא רעדָא לוש ןיא ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװ וצ .טנעלַאט

 טימ ןוא גלָאפרעד טימ ןעגנַאגעגְנָא טעברַא ןייז זיא ,עירָאטַאנַאס

 ןעוועג סע זיא ,קיטסַאנמיג -- לוש ןיא טריּפעג טָאה רע .דיירפ

 יי
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 .טייקעימטיר ןוא טײקשיטסַאלע רעשירעדניק ןופ עינָאפמיס ַא

 עכעלטע ןופ יצ לוש ןייא ןופ רָאכ ַא ,גנַאזעג טריפעג טָאה רע

 -ַאװצ רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג רעדיוו סע זיא ,ןעמַאװצ ןלוש

 רעבלעז רעד טָאה לָאמַא .ויטקעלָאק-רעדניק ַא ןופ ליּפשנעמ

 -עג סע זיא ,עיצַאמַאלקעד-רָאכ ןופ ןרעטסומ ןבעגעג וויטקעלָאק

 -יד ןייז רעטנוא .טסנוק-טרָאוו עטרעטסיײגַאב ,ענעביוהרעד ןעוו

 -קַאמ םעד ןזיועגסױרַא ,ןטכיולעג רעדניק יד ןבָאה גנורישזיר

 .ןפנעלַאט ערעייז ןופ סומיס

 טריפעגנָא עירָאטַאנַאס ןיא ןוא לוׂש ןיא טָאה יקסנַאיפורט .י

 ןעועג זיא סע .רעדניק יד ןופ גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעד טימ

 ױרָאטקַאדערי יד :ָאידַאר עקידעבעל ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא ןייז

 ירפ רעד ןיא גָאט ןדעי ןוא סעיינ עלַא טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה

 -נַאיּפורט .י ןעוועג זיא סע .רעדניק עלַא רַאפ סע טנעיילעגרָאפ

 רַאפ סעיצידיוא עשילַאקיזומ ןבעג וצ -- לַאפנייא רעטייווצ סיקס

 יד רַאפ טבעלעגפיוא ןבָאה ןעווָאהטעב ,טרַאצָאמ .רעדניק יד

 "ניא עטסעב ערעייז ןרָאוװעג ,ענלַאמכָארק ,עשטָאמס ןופ רעדניק

 ןעגנולייצרעד יד ןוא ןַאיּפעטרַאפ ןופ ןעגנַאלק יד .טניירפ עמיט

 .רעדניק יד טפוששיכעג ןבָאה ייקסנַאיּפורט רערעלי ןופ

 וצ ,רעדיל יד וצ קיזומ טסַאפרַאפ ןילַא טָאה יקסנַאיּפורט .י

 רעד ןיא ייס -- סערעּפָא ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק עצנַאג

 טּפַאכעגסױרַא טָאה רע .לוש רעד ןיא ייס ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ

 טָאה רע ןטסילָאס ייז ןופ טכַאמעג ,רעדניק עטריטנעלַאט רעמ יד

 .עיצַאמַאלקעד ןוא גנַאזעג ןופ ןטסעטנַאק-רעדניק טריזינַאגרָא

 -ַאס-םעדעמ ןיא ןעגנולעטשרָאפ (ױןַאקטַאבי טימ ןעמַאזצ) ענייז

 ןטיעדיא טימ ,קַאמשעג טימ ןעוועג קידנעט:ע ןענייז עירָאטַאנ

 ."טריפעגכרוד שירעלטסניק ,טלַאהניא ןוא םענרַאפ

 :ױזַא םיא טרעדליש ןָאסלעדנעמ .ש

 -בידעג ַא ןַאמרעגנוי רעטנוזעג ,רעקיצײלּפטיײרב ,רעכיוה ַא,

 לופ ,ןגיוא עקידנלכיימש ,עקידעבעל ,רָאה עצרַאוװע ןופ ּפָאק רעט

 -ןייא ןוא ןויטַאיציניא טימ לופ ,טנעמַארעּפמעט ןכעלטנגוי טימ

 רע .רעדניק יד רַאפ ךיירפ ןופ לַאװק ַא זיא רע. .קַאפ

 ןוא ייז טימ ךיז טיירפ רע .דניק ַא יו ײז טימ ךיז טליּפש

 זַא ,טקידערּפעג טָאה רע.. ./ טימ רע טנרעל קיטייצכיײילג

 ןעלקיווטנַא דניק ןדעי יב ןָאק ןעמ ןוא ןעמ זומ טײקשילַאקיזומ

 טכַארבעגסױרַא ןָאק סטיר .געוו סעד ןעניפעג זיולב ףרַאד ןעמ

 עדעי .טנעמורטסניא ןַא ךרוד רעדָא גנַאזעג טימ זיולב טינ ןרעוו

 -ששימטיר ַא ןעגנערבסױרַא ןָאק ,גנַאלק ַא סױרַא טיג סָאװ ,ךַאז

 יד .רעדניק עניילק ,עגניי ןופ רעטסעקרָא ןַא טּפָאש רע ,טייק

 ןליִפַא ןוא ךעלטײּפמָארט ,ךעלעפייפ ,ךעלעקייּפ :ןטנעמורטסניא

 רענעטלעז ַא .טקַאט םוצ טּפָאלק דניק ַא ןכלעוו טימ שטייב ַא

 -רָאפ עסיורג ףיוא םיא טימ ףיוא וליפַא טערט רע .רעטסעקרָא

 ."גנורעטסייגַאב סױרַא ןעמעלַא ייב טפור ןוא ןעגנולמַאז

 -ַאכ ,ןלושדָא"שיצ יד ןופ רעליש רענעזעוועג ַא ,ןײטשרעּפוק .ה

 :יֹזַא םיא טריזירעטקַאר

 -עג וא רערעל ַא ןייז וצ ןרָאוװעג ןפַאשַאב יו ױזַא זיא רעג

 ,רעכיוה ַא .תולעמ רועש ַא ןָא טימ ןעוועג רע זיא טשטנעב

 טימ ,טרעמַאהעגסיױא זנַארב ןופ יו םינּפ ַא ,טענורב רעקנַאלש

 פעט עטלזיירקעג עצרַאווש ַא ןוא זָאנ-רעלדָא רעשירטעמיס ַא

 לכיימשש ןקיבייא ןַא טימ עניורב ןגיױא יד .ןרעטש ןרעביא עניר

 .קיזמ ןוא גנַאזעג רַאפ טנעלַאט טגָאמרַאפ טָאה רע .יײז ןיא

 סזַאיװטנע ןוא םזילַאעדיא טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא רע ..;

 ןוא ןסיוו ןעגנערב ןופ עבַאגפיוא רענעביוהרעד-יױזַא רעד רַאפ
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 ןסַאמ-סקלָאפ עשידי עטכשוחרַאפ יד ןופ רעדניק יד וצ דיירפ

 ןיא ןוא ןצרַאה ןיא טצירקעגנייא ךיז רע טָאה ךעלסעגרַאפמוא

 ןעוועג זיא רע עכלעוו רַאפ רעליש עקילָאצליפ ענייז ןופ ןורכז

 עינָאמרַאה ,טייקניױש רעכעלרעסיוא ןופ ייס גנורעפרעקרַאפ יד

 ןעגניז ןייז .טייקנביוהרעד עקיטסייג ןוא רעשילַארָאמ ןופ ייס ןוא

 (עניטרעצנָאק) עינָאמרַאה עכעלרעדנואוו ןייז ףיוא ןליפיע ןוא
 ."רעדניק יד טפושיכרַאפ טָאה

 .רעדניק סיקסניליג .מ וצ קיזומ יד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .ט

 םירבחמ יד יוװ ,עסעיּפ יד ,(1927 ,עשרַאו) "סעקלַאיל , עטערעּפָא

 ןרַאפ הליחתכל ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא ,המדקה רעד ןיא ןקרעמַאב

 ךיוא רעבָא טָאה יז .רעדניק ערעגניי יד רַאפ ןוא לַאב רָאיזיינ

 רעדניק יד טימ סעומש ַא ךָאנ ןוא ,ערעטלע יד ייב ןעמונעגסיוא

 -רעמאב ערעייז ןופ טנורג ןפיוא .ןענייז ,גנולעטשרַאפ רעד ךָאנ

 -עג זיא ךָאנ-ױזַא ןוא ,ןעגנורעדנע ייר ַא ןרָאװעג טכַאמעג ,ןעגנוק

 טריפעגפיוא רעטעּפש זיא סָאװ ,ערעּפָא-רעדניק יד ןרָאװעג) ןפַאש

 ךרוד ,עשרַאװ ןיא לושירענרומכ רעד ךרוד גלָאפרעד טימ ןרָאװעג

 -עג רעד ןיא .(עיגלעב) לסירב ןיא ןוא ,קָאטסילַאיב ןיא ןלוש יד

 ,ןטָאנ יד ןיירַא ךיוא ןענייז עסעיּפ רעטקורד

 ןופ 'סעטערעּפָא, ג'א ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1949 ןיא

 ס',ט טָאטשנַא רעבָא ,"סעקשארומ , ןוא "סעקלַאיל , :טרַאבלעג לכימ
 :טרעלקרעד רעכלעוו ,טרַאבלעג ןופ קיזומ טימ ,קיזומ

 עטוג ַא סָאװ ןטנעמעלע עלַא טגָאמרַאפ טסקעט רעד יוװיזזַאָ;

 ןבירשעג ןעוועג קיחמ יד רַאפרעד זיא ,ןבָאה ףרַאד עטערעּפָא

 ןליוּפ ןיא רעדניק יד רַאפ זַא ,ןייז ןָאק .ןָאט םענרָאנימ וצ ַא ןיא

 ףיוא ,רעדניק עגיה יד רַאפ טינ רעבָא ,טסַאּפעגוצ ןעוועג סע זיא

 רַאפ ןוא .שירעפיטש ןוא זָאלגרָאז ױזַא קידנבעל ,ןדָאב ןעיה םעד

 ,טליפעג ךיא בָאה ,סרעגנערב-דיירפ ,ןטענָאירַאמ ,סעקלַאיל יד

 ןפַאש וצ ןסָאלשַאב רַאפרעד ךיא בָאה ,קיזמ ערעדנַא קיטיינ זיא

 ןוא חכב ןיב ךיא יװ טול ,ײטשרַאפ ךיא יו טיױל ,קיזמ עיינ

 ."םיללכ ענעזיוועגנָא-ןביוא יד טול עקַאט

 ןיא ךָאנרעד ,ענווָאק ןיא ןענופעג ךיז .ט טָאה 1929 טסברַאה ןופ

 -לוש יד רַאפ ךיק-בולק רעד ןיא טעברַאעג רע טָאה 1940 ןיא .ענליוו

 ןטעברַא עריא ערעדנַא ןשיװצ -- טָאה ָא"שיצ יד סָאװ ,רעדניק

 טרָאד ןגעלפ רעדניק יד .ענליוו ןיא טריזינַאגרָא --- 'סנגעוורעטנוא'

 -קעל ערעייז ןטיירגוצ טרָאד ןוא טױרבטנוװָא ןוא גָאטימ ןעמוקַאב

 .ןעגנולייוורַאפ ןוא ןליּפש טריזינַאגרָא ךיוא בולק ןיא טָאה .ט .סעיצ

 םנופ טײרפַאב ייז .רעדניק יד ןסירעגטימ ,טפיטשעג ןײלַא טָאה רע

 יד שטָאכ לייוו ,ןעמעלַא ייב טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעצ ןוא טעמוא

 טרעקַאלּפעג רעבָא יז טָאה ,טכיירגרעד טינ ךָאנ טרָאד טָאה המחלמ

 עשידיי עסיורג ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 ,םיבושי

 ןיא ןוא ענליוו ןיא טעוועדנופעגנייא ךיז ןבָאה ןטעיװָאס יד ןעוו

 ,גנונפָאה רעד טימ ןביילברַאפ וצ טרָאד ןסָאלשַאב .ט טָאה ,ענווָאק

 בייהנָא זיב .טייקיטעט ןייז ןריפ ןענָאק רעטייוו טרָאד טעװ רע זַא

 טָאה רעבָא ,עיזַאנמיג סגנוריגער א ןיא טעברַאעג רע טָאה 1

 יעּפש לסיב ַא מָאה רע ןעוו ןוא ,םוימיטּפָא ןייז ןרילרַאפ ןבױהעגנָא

 ,םירבח ןוא טניירפ רעװעשרַאװ טימ טנגעזעג ךיז ,1941 ןיא ,רעט

 רע טָאה .עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא עטיל טזָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו

 םיטש רענעכָארבעג ַא טימ ןוא קירעיורט רעייז ןעזעגסיוא ןיוש

 ןבילברַאפ זיא רע ."טסימיטּפָא סיוא ןרָאװעג ןיוש ןיב'כ , :טגָאזעג

 ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא טָאטש יד ןעוו ,ענליוו ןיא

 א
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 דנַאב סישודצ

 -רַאפ סלַא עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעד ןופ םעטסיס ןיא טעברַאעג
 .ָאטעג רעד ןיא ןכיק יד ןופ רעטלַאװ

 קורק ןַאמרעה טנכייצרַאפ ,ןעװעטַאר וצ ךיז ןוואורּפ ענייז ןגעוו

 רימ , :(1941 ילוי ןט-7 םעד) :?ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא

 יד ןשיװצ זיא ןט-22 םעד קיטנַאמ זַא ,טלייצרעד ,לשמל ,ןבָאה

 רענליוו רעד ןפָאלעג ןעיצַאּפוקֶא רעשיטעיווָאס רעד ןופ| רעטנזיוט

 -נַאיּפורט .י רערעל רעד ,החּפשמ רעד טימ רעלעה השמ ר'ד רערעל

 גָאטײב 12 דָאװטימ ... .,עטנעקַאב ןוא עטנעָאנ ליפ ,ליפ ןוא יקס

 -.סױרַא ךיז טָאה סע .דלעפ ןטימ ןיא ןבילבעג ןייטש גוצ רעד זיא

 ,שטיװָאקשָאדַאר רעטניה רעטעמָאליק 576 ךיז טניפעג רע זַא ,ןזיוועג

 -ַאר-. .ץענערג עשיטעיװַאס-שיליוּפ יד ןעוועג לָאמַא זיא סע סָאװ

 זיא גוצ ןייק .ךיז ןרױקַאװע ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה שטיוװָאקשָאד

 .ןדער וצ ןעמעוו טימ ןעוועג טינ וליפַא זיא סע ןוא ןעוועג טינ ןיוש

 .קירוצ טשער יד .סיורָאפ לייט ןזָאלעג ךיז ןבָאה עטלפייווצרַאפ יד

 "ורט טניירפ עניימ ןענופעג ךיז ןבָאה געוו ןקיזָאד םעד ףיוא ָאד

 רעד ךיז טָאה ירפ רעד ןיא ןט-25 םעד ךָאװטימ . .. ...יקסנַאיּפ

 -וקעגרָאפ ָאד זיא סע .ןשטייד ןָא ןפָארטעגנָא יקסנַאיּפורט רערעל

 ןטכַאלש-טפול עסיורג ןוא גנורידרַאבמָאב-טפול עקרַאטש ַא ןעמ

 עקיטייז טימ קעוװַא ָאד ןופ ןענייז החּפשמ ןייז טימ יקסנַאיּפורט

 17 ךָאנ ייז ןענייז ,ַא'א ענשטעדָאלָאמ ,עיוויא ךרוד ,יױזַא ןוא ןגעוו

 ."ח'ה ןט-6 םעד ,ןטכענ ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעגנָא ןרעדנַאװ געט

 רעד ןיא בולק-טנגוי ןופ} גנונעפערעד יד , :(1942 רַאונַאי ןט-6 םעד)

 ךיוא ייז ןשיווצ .ןעגנולעטשרָאפ ייר ַא ןופ טײטשַאב ןָאטעג רענליוו

 -רַאפ סמכילע-םולש ,יקסנַאיּפורט ןוא יקסניליג ןופ 'סעקלַאיל'

 ."ךָאנ ןוא 'לרעדיינש רעטפושיכ

 טריפעגסיורַא זיא רע .ןעשעג זיא עכעלדיײמרַאפמוא סָאד רעבָא
 ןרָאװעג טקישעג טרָאד ןופ עינָאטסע ןייק טעברַא ףיוא ןרָאװעג

 .סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע ואוו ,דנַאלשטייד ןייק

 רעגַאל ןיא עטיוט יד ןופ המישר ַא ןיא טָאה ןייטשנרעב ײװטַאמ

 ןעמָאנ ס'.ט ןענופעגסיוא ,דנַאלשטייד ,ןעגרעמטוַאד-גרעבמעש ןיא

 .1944 רעבמעווָאנ ןט-17 םעד טכַארבעגמוא ,313 רעמונ ןרעטנוא

 'ןכעלריטַאנ' ַא טימ ןברָאטשעג טרָאד זיא רע זַא ,ךעלגעמ זיא סע

 ,ןטײהקנַארק ןופ רעדָא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא .ה .ד ,טיוט

 טָאה רע עכלעוו ,ַארַאמַאט לרעטכעט קירָאי-6 ןוא ,המחנ יורפ ןייז -

 -קעװַא ןענייז ,םישזער ןשיצַאנ ןופ ןרָאי עלַא יד טיהעגּפָא קרַאטש

 ןיא ןרעו וצ טכַארבעגמוא ָאטעג רענליוו ןופ ןרָאװעג טקישעג

 ,עקנילבערט

 -עסירערעל ןשידיי ןופ רַאטערקעס .וועג ,לווייפ ,רעדורב ס',ט

 ,ענליוו ןיא גַאלרַאפ- רַאמָאט' ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא ענליוו ןיא רַאנימ

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא רעלָארטנָאק ַא יוװ ,ָאטעג ןיא טעברַאעג טָאה

 .עינָאטסע

 זיא "ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל , סיקסניגרעשטַאק .ש ןיא

 "םיוב ַא ןעילבעצ לגייווצ ןופ ךיז טעו סע , דיל סָאד טקורדעג

 טימ .(יקסנַאיּפורט לקנַאי -- קיזומ ,אדיורב לאירתכ ןופ טסקעט)
 .רעדירב ייווצ' סצרּפ טריפעגפיוא ךיוא 'םידיימ' טָאה קיזומ רעד

 ,טקורדעגּפָא טרָאד זיא קיזומ יד ךיוא

 .קעטאלמ לסָאי ןופ .ע .ש
 .225:26 .וו ,1947 .קרָאי וינ ,,ענליװ ןברוח, -- יקסניגרעשטַאק .ש
 .1948 ,קרָאי וינ ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 . .368 ,28-29 ,וז

 ,180:84 ,זז ,1952 ,קרָאי וינ ," ךוב-רוכזי רערעל ,

 ,17'16 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,'ָאטעג רענליװ ןופ ךרובגָאט , --- קורק ןַאמרעה
2, 137, 441, 
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 לאיתוקי ,נרעבנעטור

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 "עג ,עטיל-שילוּפ ,ענליוו ןיא ןריובעג

 ןביוהעגנָא .עיזַאנמיג-לַאער ַא טקידנע
 יד ןופ ףוס םוצ רעטַאעט שידיי ןליּפש

 יַאי רעקיסיירד בייהנָא רעדָא רעקיצנַאװצ

 ינימ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,1926 .ןר

 -סקלָאפ ןשידיי ןיא טליּפשעג ,סנריוב

 -ַאנ יד ,רעליש הקבר .,ןַאגזוב) רעטַאעט

 -ינ םייח .גרעבסָאלש ַאזיל ,עילימַאפ-ןַאט

 -רוק בקעי ,ןײשטָאר קעטעימ ,גייווצנעס

 ןיא ךָאנרעד ,גרעבמעל ןיא (ַא'א רעדנעל

 טימ רעדיו 1929 ןיא .רעכַאמוש-ןַאגישזד טימ רעטעּפש ,ענליוו

 ,ענליוו ןיא רעכַאמוש-ןַאגישזד

 ןייק קעװַא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב

 טרעקעגמוא ךיז ןוא .ןרָאװעג קנַארק טרָאד .,דנַאברַאפנטעיװַאס

 .טליּפשעג טרָאד טָאה סָאװ ,עּפורט יד .ענליוו ןיא ןרעטלע יד וצ

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפעגקעװַא ןשיווצניא זיא

 טימ ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ ןייז .סעּפורט עשידיי רַאפ עזַאב יד

 ןעז םיא ענליוי ןיא ןעמוקעג זיא ,קָאטסילַאיב ןיא עּפורט רעד

 ןוא רעסעב טליפעג ןיוש טָאה .ר ןעוו .ןרָאפעגקירוצ זיא ןוא

 ןַא ןכָארבעגסיױא זיא ,קָאטסילַאיב ןייק יורפ ןייז וצ ןרָאפ טלָאװעג

 .טָאטש ןופ טזָאלעגסױרַא טינ רעמ םיא טָאה ןעמ ןוא ,עימעדיּפע

 ,טָאה רע ןוא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ענליוו זיא לייוורעד

 רעד ןיא ןײרַא טזומעג ,גנורעקלעפַאב עשידיי ערעדנַא יד יװ

 טָאה ,םונהיג-רעלטיה ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה סָאװ ,יורפ ַא .ָאטעג

 ןבעגעגרעביא טרָאד ריא טָאה רע זַא ,יורפ ןייז טלייצרעד רעטעּפש

 ןַא .ןוױאיזַאג ןיא טריפעגּפָא םיא טָאה ןעמ רעדייא ןכַאז ענייז

 אדיורב לאירתכ טימ ןעמַאזוצ זיא רע זַא ,טגָאז עיסרעוו ערעדנַא

 .עגיר ןבענ ,עגַאלק ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ָאריּפַאש ןוא

 :טביירש "ענליוו ןברוח , ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 -ָאפ רענליוו ןטנַאקַאב םעד טימ ןעמַאװצ .רָאיטקַא רעגנויי

 ןיק "סילייק; ןופ טריפעגקעווַא יקסניגרעשטַאק לרעב ףַארגָאט

 טסוגױא ןט-8 םעד .(דנַאלטעל) עגַאדנוד ןיא ךָאנרעד ,עגיר

 -סגינעק ןייק טרָאד ןופ ,ףָאהטוטש ןיא טכַארבעג ייז ןרעוו 4

 ,קיטלַאב םייב 1945 רַאונַאי ןט-27 םעד ןעמוקעגמוא .גרעב

 ײַאריּפַאזע ,ָאדיױרב ןרָאיטקַא יד טימ ןעמַאזצ
 ,סנריוב ינימ ןופ .ע .מ
 ,229-230 .וז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 השמ .,ןירעיּפַאּפ

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1901 .בעג}

 .ףַארגָאטיל ַא ךַאפ ןופ .עטיל-שילוּפ ,ענליוו ןיא 1901 ןריובעג

 ןיא ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט ענייז טימ ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה

 עכעלטנגוי טימ ךיוא ןוא ןלוש יד ןיא ןסַאלקמַארד ענעדיישרַאפ

 - ,רעבָאהביל
 -ָאיסעּפָארּפ טימ ןליּפש ךיוא טגעלפ רע זַא ,ןָא טיג ווָאגָאר דוד

 .ץניװָארּפ רענליוו רעד ףיוא סעּפורט עלענ

 ןיא גונטָארסױא-ןדיי רעד ןופ ביײהנָא ןיא דלַאב ןעמוקעגמוא
 .1941 ןיא ענליוו

 -- ןירעיּפַאּפ השמ , :ץרוק טריטָאנרַאפ יקסניגרעשטַאק .ש

 ,"1941 ,רַאנָאּפ .רעוט .זעג .רעסישזער .רָאיטקַא
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 ןופ ןַאקיססעל
 והא

 .ןיגרוב לאיחי ןוא וָאגָאר דוד ןופ .ע .ש
 ,229 .ז ,1947 .קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח,, -- יקסניגרעשטַאק .ש

 לארשי ,יַאמָאק

 |סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1900 .בעג}

 -יל-שילוּפ ,ענליוו ןיא 1900 ןריובעג

 יד ןיא ןליּפש ןבױהעגנָא גנוי רעייז ,עט

 -רעד ,ןזיירק עשיטַאמַארד עשידיי עקיטרָא

 ;רָאיטקַא רעלענַאיסעפָארּפ ַא ןרָאװעג ךָאנ
 "שּפורט רענליוו, רעד ןיא טקילײטַאב ךיִז

 בקעי ,ןייטש ַאשָאילַא ,ןעימַאק ףסוי טימ

 -עג .ַא'א יקסווערָאמ םהרבַא ,ץילסייוו

 ןיא ןַאטַאנ עילימַאפ רעד טימ טליּפש

 עריא תעב רעלדָא עליצ טימ ,ךיירטסע

 טעטש ערעסערג יד רעביא ןליּפשטסַאג

 ,ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ עּפורט רעד טימ ךָאנרעד ןוא עּפָאריײא ןופ

 ךיז 1926 ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא םוצ זיב

 -עגקירוצ 1929 ןיא .ןַאטַאנ החמש טימ יינרוט ַא ןיא טקילײטַאב
 -הכולמ עשידיי סָאד טרָאד ךיז טפַאש'ס ןעוו ןוא ,ענליוו ןיא ןעמוק

 רע טערט (רעטייל רעשירַארעטיל סלַא עדַארג םייח טימ) רעטַאעט

 ןיא "קישטנעבור, ןעוועג זיא לָאר עטצעל ןייז ןוא ,ןײרַא טרָאד
 ,?200,000 , סמכילע-םולש

 ףיוא לַאפרעביא ןשיצַאנ ןכָאנ דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טרױקַאװע
 -ידיי ןוויטַארעּפָאָאק ןיא 1945 ןיא ןָא רע טמוק ,דנַאלסור-טעיװָאס
 רע טרעוו ָאד .ןַאמּפיל השמ ןופ א'א דנַאקרַאמַאס ןיא רעטַאעט ןש
 ,1946 רַאונַאי 17 םעד טברַאטש ןוא ןעגנול יד ףיוא קנַארק
 רעדורב ןייז ןופ .ע .ש ןוא װָאדָארָאב עשוהי ןוא לאנעס לארשי ןופ .ע .מ

 ,יאמַאק ,ט

 ןמלז ,ןַאמטיור

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1899 יימ 12 .בעג}

 -עב ,ץלעב ןיא 1899 יימ 12 ןריובעג

 -דנעה-האובת -- ןרעטלע ייב ,עיבַארַאס

 -רעד עזעיגילער שידיי ַא ןעמוקַאב .רעל

 ןוא הבישי רעצלעב ןיא טנרעלעג ,גנויצ

 .לוש-סקלָאפ רעשיסור ַא ןיא ךיוא

 -ניז ןבױהעגנָא רָאי 8 ןופ דניק סלַא

 12 ןופ רעטלע ןיא ןוא ןזח ַא ייב ןעג

 -ַאמַארד ַא ןיא ןקריווטימ ןעמונעג רָאי

 קיטייצכיילג ןוא רעלפוס סלַא זיירק ןשיט

 -ולעטשרָאפ יד ןיא טליּפשעגטימ ךיוא

 -ַאטס ןופ עּפווט רעד ןיא טליּפשעגטימ ךיוא טייצ עצרוק ַא .ןעג
 ,ץלעב ןיא ןליּפש ןעמוקעג זיא סָאװ ,יקסווָאנ

 ןפָאלטנַא ןוא רעטָאפ םייב לבור יירד טעבנגעגסױרַא --- 3

 -עגנָא רעלַאמ עלעבייל ןַאמסדנַאל ןייז ךרוד זיא רע ואוו ,סעדָא ןייק
 רע ואוו ,קירָאק ןופ עּפורט רעד ןיא רעלפוס סלַא ןעמוק

 טזָאלעגסױרַא ךיז רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .טליּפשעגטימ ךיוא טָאה

 רע ואוו ,ץניװָארּפ רעבַארַאסעב רעד רעביא עּפורט-רעדנַאװ ַא טימ

 סלַא ןיירַא טערט ,םייהַא קירוצ טפיולטנַא ,טיונ עכעלקערש טדייל

 ןזח ַא וצ ררושמ סלַא טרישזַאגנַא טרעװו ןוא ןזח ַא וצ ררושמ

 עּפורט סָאקסעלַאגעס ריאמ-םייח טליּפש סע ואוו .ווענעשעק ןיא
 טערט ,תוחכ סיוא ייז ןלעפ סע תויה ןוא ,רַאוטרעּפער-ןעדַאפדלָאג
 .טייצ ערעגנעל ַא ייז טימ טליּפש ןוא ןיירַא טרָאד רע
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 רעטַאע ט ןשידיי

 ,יקצינטָאלָאז ןופ סעּפורט יד טימ טרעדנַאװעגמורַא --+ 9

 טמוק רע זיב ,ץניװָארּפ רעבַארַאסעב רעד רעביא ַא'א ווָאּפַאנַאק

 -עט-"לַארטנעצ , ןיא טייצ ערעגנעל ַא טליּפש ןוא טשערַאקוב ןיא

 ייב רעלפוס -- 1922 .(גרעבנעדלָאג לקיציא -- עיצקעריד) רעטַא

 ןופ סעוּפרט יד ןיא 1922:1925 .ךילַאק בקעידןָאקיּפ ילַאמ

 ."שּפורט רענליו רעד ןיא -- 1925 .ַא'א ווָאטַארַאב ,ַאקצָאטָאּפ

 .סעּפורט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ןוא גרעבנעדלָאג ייב רעדיוו -- 7

 ױזַא ןעוועג ןיב ךיא , :.ר טקרעמַאב עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא

 ךימ ןעמ טָאה קנַארק לָאמַא קידנעייז זַא ,רעלפוס סלַא טבילַאב

 -רָאפ יד ןרילפוס םישובלמ-לָאטיּפש יד ןיא לָאטיּפש ןופ טכַארבעג
 ."גנולעטש

 :טביירש ץרַאוװש ןַאילוי

 רעטַאעט ןרעסעב ןיא טבילרַאפ שיטַאנַאפ ןעוועג זיא רעי

 טימ ןעמוקעג זיא רע .טבערטשעג דימת טָאה רע ןכלעוו וצ

 ידיס טימ טליּפשעג ךיוא טָאה רע .עניַארקוא ןופ ןָאזשיפ עשימ

 עסשינכעט ןריפ טגעלפ רע זַא ,ךיא קנעדעג ךעלנעזרעפ .לַאהט

 ןענעייל טוג טגעלפ ןוא ןלָאר ןדָאזיּפע ןליּפש טגעלפ ,ישזער

 זיא רע .סעגיל-רוטלוק יד ןיא טּפָא רעקיסַאלק עשידיי יד

 -ַאװע רעד ןיא ,סיצַאנ יד ןופ ןברק ַא יו ,ןעמוקעגמוא שיגַארט

 ןבָאה ,רעביא ןביג טיװַאכ קיציא ןוא גינעק הניד יו .עיצַאוק

 ."לַאפרעביא ןַא תעב טנעקשַאט ןיא טגרהרעד ןטידנַאב םיא
 .ץרַאװש ןאילוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 המלש ,ןָאק
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 -יסח ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ,םיקסוּפ ,דומלת טנרעלעג .ןרעטלע עשיד

 עצרוק ַא .םידומל עכעלטלעוו -- רעטעּפש
 .קירבַאפ א ןיא טעברַאעג טייצ

 :טביירש וװָאקרוט סָאנָאי

 ַא יא טנרעלעג ןרָאי עגנַאל טָאה רעג

 ןיא יקב רעסױרג ַא ןעוועג זיא ןיא הבישי

 טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא .תופסות ןוא אדמג

 זיא סָאד זַא ,עזעגמורַא רעבָא ךיז רע

 וצ טרעשַאב זיא םיא זַא ,ךרד ןיז טשינ
 רעטמירַאב ַא .רעטעפ ַא סנייז סָאװ ,געוי ןרעדנַא ןַא ףיױא ןייג
 -המלש .ןבילקעגסיוא ךיז טָאה ,טרעביל בקעי ,רָאיטקַא רעשידיי
 רַאפ ךיױא זיא געװ רעקיזָאד רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןָאק על
 טגעלפ רע ןעוו טגייצרעביא ךיז רע טָאה םעד ןיא .טמיטשַאב םיא
 ןציז ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןענעבנגניירַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז
 ."ןליּפש טגעלפ רעטעפ ןייז תעב עקרָאילַאג רעד ףיוא
  ןביוהעגנָא רע טָאה ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןָא טיג .ק יװ

 רעד ןיא ךָאנרעד ,ןָאזשיֿפ םהרבא ייב רעטַאעט שידיי ןליּפש

 -טסַאג ערעיז תעב סַאקסנימַאק יד טימ 'עּפורט רעטקיניירַאפ'
 ,גרוברעטעּפ ןיא ןליּפש

 :זַא ,טלַאה ווָאקרוט סַאנָאי

 טכייל רעייז ןעמוקעגנָא עקַאט םיא זיא רעטעפ ןייז קנַאד ַא
 -ילב רעד ןעוועג טלָאמעד זיא סע... .רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ

 ןידרָאג בקעי ןופ 'עכָאּפע ענעדלָאג' ענעפורעגייוזַא יד ,דָאירעּפ

 ןזעידיי ןרעסעב ןיא טרינימָאד טָאה סע רַאוטרעּפער סנמעװ

 לָאר יד ןליפש וצ ןגָארקעג טָאה ןָאק עלהמלש זַא ןוא .רעטַאעט

 -וצ לזמ סָאד םיא טָאה ,יהטיחשי רעד ןיא ילסָאי לאומשי ןופ
 -עג טשינ ךיז ןעמ טָאה ילסָאי לאומשי ןרעסעב ןייק .טליּפשעג
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 ןוא ,טיוה ןייז ןיא טליפרעד ךיז טָאה ןָאק .לעטשרָאפ טנָאק

 ןעועג עקַאט ויא רע .ןיילַא ךיז ןבעגעג רע טָאה לָאר רעד ןיא

 יעפורט רעטקיניירַאפי רעד טימ .קידנצנעלג ילסָאי לאומשי ןיא

 ןוא ,דנַאלסור רעביא יינרוט ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד רע טָאה

 ,גרוברעטעּפ ןיא יקסנימַאק לחר רתסא ןופ ןפמוירט יד תעב

 .טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג ןָאק עלהמלש ךיוא טָאה

 רעבָא ןפורּפָא-עסערּפ עקידנצנעלג טַאהעג םוטעמוא טָאה רע

 ןבױהעגנָא טָאה רע .ילסָאי לאומשי ןופ לָאר רעד ןיא זיולב --

 -- טליפשעג ןבָאה טשינ לָאז רע ןלָאר לפיוו -- ןבילבעג ןוא

 ןבעל ןיא ךיא ױזַא ןוא עניב רעד ףיוא ילסָאי לאומשי יב ץלַא

 ןיא טַאהעג טָאה ןָאק עלהמלש סָאװ ,גלָאפרעד רעסיורג רעד

 ךיז טָאה רע ןא טרוכשרַאפ לסיב ַא םיא טָאה ,ילסָאי לאוממשי

 טָאה רע .רָאיטקַא עוטידיי עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ ןטלַאהעג

 טימ רעטַאעט ןשידיי םייב טהלוועַאב טרעוו רע זַא ,טלַאהעג

 זיא רע עכלעוו ,ןלָארטּפיוה ןייק טשינ םיא טיג ןעמ סָאװ ,םעד

 .ןליּפע וצ ןעוועג הצורמ

 רַאּפ טנַאקַאב ו:עוװעג זיא רעכלעוו ,יקסנימַאק קחצי םהרבַא

 רעבָא טָאה ,ןגָאװצנײרַא םענעי טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא

 וד זַא ןָאק טסייה וד סָאו ןופרעד סױרַא טמוק סָאװ :טהנעטעג

 טשינ ןלָארטּפיוה ןייק םיא טָאה רע ןוא ..."טשינ טרָאפ טסנָאק

 טליײטעג ךיױא !בָאה ןשטנעמ-רעטַאעט ערעדנַא .ןבעג טלָאװעג

 טָאה ןָאק ןקידנליפנייפ ,ןגני םעד ףיוא .גנוניימ סיקסנימַאק

 טליפעג ךיז טָאה רע .טקריועג קידארומ קסּפ רעקיזָאד רעד

 סָאו .םיא ןגעק דנוב ַא ןסָאלשעג טלָאװ טלעװ עצנַאג יד יװ

 רע טָאה רעמ ץלַא ,טנעקרענָא טשינ םיא ןבָאה ערעדנַא רעמ

 | ."ךיז ןופ ןטלַאהעג

 -ָאהביל רעשיערבעה רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .ק זיא 1913 ןיא

 "עד ץרוק .טריֿפעגנָא טָאה חמצ םוחנ סָאװ ,'המיבה' עּפורג-רעב

 וצ ךָאנרעד ןוא ןיקסנימַאק וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא .ק זיא ףיור

 םוצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןחמצ ךרוד רע זיא 1917 ןיא .ןטרעביל

 ואוו ,עװקסָאמ ןיא 'המיבה' רעטַאעט ןשיערבעה ןטעדנירגעגריינ
 .1919 זיב ווָאגנַאטכַאװ ןופ ישזער רעד רעטנוא טליּפש רע

 ןיא "להוא , ןופ רעדנירג ןוא "המיבח , ןופ דילגטימ ,יולחה השמ

 :טביירש ןגנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא} "תומב ילע יירד , ךוב ןייז

 טפַאשרַאפ ךיוא (ןווָאגנַאטכַאוװ םיא טָאה ימ רעקיניײװ טינג

 רענייש ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא סָאד ןהוכ .ש רעליּפשיווע רעד

 ןלעיצניווָארּפ ןופ "המיבה; רעד וצ ןטָארטעגוצ זיא סָאװ ,רוחב

 ןכעלנייױועג ַא ופ שימעג ַא ןעוועג זיא רע .רעטַאעט ןשידיי

 טָאה ןוא ,ײגעט טסע, סָאװ ,רוחב-הבישי ַא ןוא רָאיטקַא ןשידיי

 וצ ןעמעלבָארּפ-טלעוו טימ ןבעגעגּפָא ךיז ,תומא יד ענייז ןיא

 -לופ ןגױצַאב ןהוכ רעד טָא ךיז טָאה ײ"ליטס סיקווַאלסינַאטסי

 -ַאטס עלַא זַא ןקירדסיא ךיז טגעלפ רע .שיטפעקס קידנעטש

 ןוא ,ײסעצנָאמשג ןוא "ןטײקשירַאנ; ןענייז דייר סיקווַאלסינ

 טגעלפ רע ןעוו .יײרעטַאעט ןליּפש ןענעק וצ זיא ךַאז טפיוה ידי

 ךיז רע טגעלפ ,ןגעלָאק יד טימ ןריטַאבעד ןינע םעד טָא ץטעװו

 -עלַא ןעגנערבוצמוא טיירג ןעוועג זיא ןוא ןדניצנָא ןצנַאגניא

 ןוָאגנַאטכַאו ןופ טרַאונגעק רעד ןיא רעבָא ,רעייפ ןפיוא ןעמ

 -ּפָארַא ױזַא ןוא רעסַאװ טימ לױמ לופ ַא ןעמונעגנָא רע טָאה

 -לעוו ,רעסישזער רעד זַא ,ןגױא ענייז ןופ ןעמערב יד טזַאלעג

 ,ןליפעג ןוא ץרַאה סנדעי ןיא ןעגנירדניירַא טנָאקעג טָאה רעכ

 ךיז טגָארט רע עכלעוו טימ "תוסרוקיּפַא; יד ןייגרעד טינ לָאז

 ןטכַאבָאַאב וצ טנַאטערעטניא קידלַאווג ןעוועג זיא סע .םורַא

 יו ןעז וצ ןוא ןענהוכ טימ טעברַאעג טָאה וָאגנַאטכַאװ ױזַא יו
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 דנ ַאב םישוד ק

 וצכָאנ ןעגנואווצעג םיא וא טמערוטשעגפיוא םיא טָאה רע יזזַא

 :סױרַא םיא ןופ טָאה רע זיב הק רעד ךָאנ טייג בלַאק ַא יװ ןיג

 סיא טָאה ןוא םזילַאנַאיסעּפָארּפ ןלעיצניווָארּפ םעד ןבירטעג

 ."קיצרַאה ןוא קידתמא ,טושּפ ןליּפש וצ ןעגנואווצעג

 -וצ ךָאנרעד ֹויא רע זַא ןָא טיג עיפַארגָאיב ןייז ןיא ןײלַא .ק

 -הכולמ ןשידיי רענליוו ןיא טליּפשעג ןוא ןליוּפ ןיא ןעמוקעגקיר

 -נָא רָאי ַא טעמכ ,'עּפורט רענליוו רעד ןיא םעדכָאנ ,רעטַאעט

 ךָאנרעד ןוא 'וװָאװאלסינַאטס ןיא ןײרַאפ-ןדַאפדלָאג' ןטימ טריפעג

 .רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי רעװעשרַאו ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 ןעמוקקירוצ ס' ק ךָאנ זַא ,טנכייצרַאפ ,ןגעקַאד ,ווָאקרוט סַאנָאי

 -יעצה זכרמ' ןיא טעדנירגעג רע טָאה ,עשרַאװ טָאטשמיײה ןייז ןיא

 ןוא עידוטס:רעטַאעט עשיערבעה ַא סָאג עקסוועלורק ףיוא 'םיר

 טָאה רע .רעטייל רעשירעלטסניק ןוא רעסישזער ןעוועג טרָאד

 גנַאל ךיז טָאה עידוטס יד .ןעוועג שדחמ טינרָאג ריא טימ רעבָא

 ןלענָאיסעּפָארּפ םוצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה .ק ןוא ןטלַאהעג טשינ

 ןייז ןופ ףוס ןזיב טליּפשעג ןיוש טָאה רע ואוו ,רעטַאעט ןשידיי

 .ןבעל

 :רעטייוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 טָאה טרָאד .עקַארק ןיא טליּפשעג רע טָאה טיײיצ עסיוועג ַא;

 'קובידי סיקסינַא ןיא יקידצ רעלָאּפַארימי ןופ לָאר רעד ןיא רע

 לַאפ רעטיױוצ רעד ןעוועג םיא רַאפ זיא סע .ןעמונעגסיוא קרַאטש

 (יהטיחששי סנידרָאג ןיא ילסָאי לאומשי ךָאנ) ןבעל ןייז ןיא

 -ַאב ַא טַאהעג ןוא טנכייצעגסיוא ששירעלטסניק ךיז טָאה רע ןעוו

 -ירק-רעטַאעט רעד ,רעּפנַאק .מ .רד .גלָאפרעד ןסירג רעדנוז

 יווָאני גנוטייצ גָאט רעשידיי-שיליוּפ רעוועקַארק רעד ןופ רעקיט

 עטסערג יד וצ ןכילגרַאפ לָאר רעד ןיא םיא טָאה ,יקיננעשזד

 .עניב רעשידיי רעד ףיױא ןפַאשעג טָאה ןעמ סָאוװ ,סעיצַאערק

 טכַאמעג עקָארק ןיא טָאה ײקידצ רעלַאּפָארימ, סנָאק עלהמלש

 1927 רָאי ןיא טָאה יקסווערָאמ םרהבא ןעוו ,ךָאנרעד זַא ,םשור ַאזַא

 ירעטַאעט ןכעלטפַאעלעזעג .דיי רעוועקָארקי ןיא טריפעגפיוא

 ,ירעלָאּפָארימי םעד ,לָאר-ןיורק ןייז טליּפשעג ןוא יקובידי םעד

 -ָאמ ןוא ...טַאהעג טשינ גלָאפרעד ןייק ,ןענָאק ךָאנ ,רע טָאה

 רעלָאּפָארימי ןטסעב ןרַאפ טנכעררַאפ ןעוועג ךָאד זיא יקסווער

 .ןליוּפ ןיא יקידצ

 רעשירעלטסניק רעד טקידנעעג רעבָא ךיז טָאה םעד טימ

 ןיא רימ טימ טליּפשעג טָאה רע .ָאק עלהמלש ןופ ףמוירט

 ןוא 1928 רָאי ןיא (עשרַאװ ןיא רעטַאעט-יסועזילעי) 'טינווי

 -רַאפ טימ טריפעגנָא טָאה רע .סעפורט ערעדנַא ןיא רעטעפש

 ןכָארבעגסיױא ויאיס זיב ןליופ ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד ענעדייש
 | ."המחלמ-טלעוו (עטייווצ) יד

 ןייז טרעדליש ןוא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 :ףוס ןשיגַארט

 טזעינ ךיא בָאה החּפשמ-רעטַאעט רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא;

 ןוא טרעטיברַאפ ױזַא ןליפ ךיז לָאז סָאװ ,שטנעמ ןייק טנעקעג

 -עג תודע טָאה ןיילַא םינפ ןייז ןיש .ןָאק המלש יו טהלוועַאב

 רעצנַאג רעד .רעביא טבעל רע סָאװ ,עידעגַארט רעד ןגעוו טגָאז

 ,םינּפ ןייז ףיוא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא ץרעמש-טלעוו

 עציילּפ ענעגיובעגנייא ןַא לסיב ַא טימ ,רערעגָאמ ,רעכיוה ַא

 -עג רעכיג ןָאק עלהמלש טָאה ,םינּפ טרעיזרַאפ ,ןיילק ַא ןוא

 הלילו םוי זיא סָאוו ,רוחב -הביששי ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמ
 .עטנעמ-רעטַאעט ַא ןופ יו ,ארמג טַאלב ַא רעביא ןסעזעג

 ריא רע טָאה ,טנעקרענָא טשינ םיא טָאה טלעוו יד סָאװ ,סָאד

 ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .ןבעל עצנַאג'ס ןייז לחומ טנָאקעג טשינ

 שי

2096 



 ןופ ןָאקיסקע}?

 טָאה רע .רעקידנגיױװע א ןוא רערעױז ַא ,רעטזגורבעגנָא ןַא
 ןעמוק דָאנ טעוו טייצ ןייז זַא ,טביילגעג ןבעל ץנַאג ןייז

 ,רענעזעלַאב ַא ,רעטנעגילעטניא ןַא שטנעמ ַא ,ןָאק עלהמלס
 ןײז טיבעגסיוא ךיז טָאה רע .ךיז רעביא טעברַאעג רדסכ טָאה
 טימ ןוא טמיורטעגסיוא ךיז רַאפ טָאה רע עכלעוו ,טלעוו ענעגייא
 דולח ענייז ןופ טלעוו רעד ןיא .ןטּפָאהַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו
 .עקימורַא יד ןופ ךיז טמיוצעגּפָא ןוא טכַאמרַאפ ךיז רע טָאה תומ
 -עג ךױא רשפא םיא טָאה גנולעטשנייא עשיכיסּפ עקיזָאד יד
 -נייא ןייז .רוחב רעטלַא ןַא ןבילבעג זיא רע זַא ,וצרעד טכַארב
 ןטסעב ןיא ,יורטוצמוא טימ ןעוועג זיא ןשטנעמ וצ גנולעטש
 .רעטַאעט ןיא ןעוועג ךיוא ןָאק זיא ױזַא .וורעזער טימ -- לָאּפ
 ביל רע טָאה ,רעטַאעט רעסעב -- ךיז טייטשרַאפ ,רעטַאעמ ןוא
 -ַאב טנָאקעג רָאנ טלָאװ סע סָאװ ,טּפַאשנדייל ַאזַא טימ טַאהעג
 ...םירישה ריש ןופ דלעה רעד רעטבילעג ןייז ןקנעש

 .םגה ,עלהמלש ןפורעג ץלַא ךָאנ םיא טָאה ןעמ) ןָאק עהמלש
 ןזָאלרַאפ טשינ טָאה (רעקיצפופ יד רעביא ןעוועג ןױש זיא רע

 רעטסעווש ןייֵז ֹוצ ןדנובעגוצ קידלַאוװג ןעוועג זיא רע .עשרַאװ

 עמערַאוו ךס ַא ןיוװעגסױרַא טָאה רע עכלעוו ,רעדניק עריא ןוא

 טעילטעג םיא ןיא טָאה סָאו ,טײקמערַאװ עצנַאג יד .ליפעג

 ךיז טָאה ,ןנָאשַאב טשינ סענייק לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ןוא

 .החפזעמ רעטסטנעָאנ ןייז ףיוא ןסָאגעגסיױא

 ןיא רעטַאעט שידיי טליפשעג ןָאק עלהמלש טָאה ָאטעג ןיא

 וצ ?ײטנָא ןזיווַאב ךָאנ ןוא ,סַאג ענלעשזד ףיױא ָאדַארָאדלעי

 -ספרָאדי סנירבָאק .ל ןופ גנולעטששרָאפ רעטצעל רעד ןיא ןעמענ

 רעד ללכב ןוא טירטפיא רעטצעל ןייז ןעוועג זיא סָאד .יגנוי

 רעד ןופ .ָאטעג ןיא רעטַאעט ןשידיי םנופ טירטפיוא רעטצעל

 ןעגנילעג ןענָאק עלהמלש זיא (גנוריטרָאּפעד) יעיצקַאי רעטשרע

 ןעמ .ןרָאוװעג טעדנואוורַאּפ רע זיא רעטעּפש .ןעוועטַאר וצ ךיז

 טַאה ןעמ ,תועמשמ .טרעהעג טשינ םיא ןגעװ רעמ ןױש טַאה

 -סיואי רעטייוצ רעד תעב עקנילבערט ןייק טקישעגקעוװַא םיא

 ןייז רעכיז טָאה ןָאק עהמלש .ָאטעג רעוועשרַאוװ םנופ 'גנולדיז

 ןיוע רע טָאה סָאװ םערָאװ ,ןסַאלעג ץנַאג ןעמונעגפיוא לרוג

 ןבעל עצנַאגיס זיא סָאוו ,טלעוו רעד ןופ ןטרַאוװרעד טנָאקעג

 ."םיא ןגעק ןעוועג

 .} .ש
 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- ּװָאקרוט סַאנָאי

 ,168 ,90 .וז ,ייװצ דנאב ,320-324 ,88 .זז ,סנייא
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז

 ,139 .ז
 / ,3031 .זז ,ו'טשת ,ביבאילת ,'תומב ילע יכרד --  לה השמ

 ןמלו ,קינברַאקס
 ןסיצאנ יד ןופ ןברק -- 1873 ךרעב .בעג)}

 ןופ רעטלַאװרַאפ רעקירָאייגנַאל ןעוועג .1873 ךרעב ןריובעג

 -ןייא ךיוא ןילַא טגעלפ ןוא ,קָאטסילַאיב ןיא ?סַאלַאּפ , רעטַאעט

 .סעיזערּפמיא עשידיי-טשינ ןוא עשידיי ענעדיישרַאפ ןענדרָא

 רָאי ַא רע זיא קָאטסילַאיב ןופ עיצַאּפּוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב

 טשינ זיא'ס ןוא ןושל ןָא ,רעטריזילַארַאּפ ַא ָאטעג ןיא ןגעלעג טייצ

 רעטקָאד ַא וצ ןעמוקוצ .ןייזטסואווַאב םייב זיא רע יצ רָאלק ןעוועג

 טינ ךיוא זיא ןיצידעמ ןייק ןוא רעווש רעייז ןעוועג זיא ָאטעג ןיא

 ,םירוסי עסיורג ןיא ,ןעגנַאגעגסיוא רע זיא ױזַא ןוא ,ןגירק וצ ןעוועג

 ,1943 ןיא

 תנידמ ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה עכלעוו ,הנח רעטכָאט ןייז !

 יע
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 -"סַאלַאּפ , ןופ ןירעריסַאק יד ןעוועג ןרָאי רעקילדנעצ זיא ,לארשי

 טימ ןדנוברַאפ ןעוװעג ןענייז רעדניק ערעדנַא יד ךיוא .רעטַאעט

 . .רעטַאעס

 ןעוועג זיא קינברַאקס עילימַאפ יד זַא ,טקרעמַאב קַאז לטפעש

 סָאד ןוא -- הרצ תע ןַא ןיא .ןרָאיטקַא עשידיי ייב טבילַאב קרַאטש

 ַא ןגָארקעג ייז ייב ןעמ טָאה -- ןטלעז טשינ טריסַאּפ ךָאד טָאה

 עשידיי רַאפ זיוה ןפָא ןַא ןעוועג ייז ייב זיא ללכב .דסח תלימג

 .ןרָאיטקַא
 .װָאגָאר דוד ןוא קַאז לטפעש ןופ .ע .ש

 האל ,רעלימ-עזיודק

 |דנַאלּפיולְו

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1880 .בעג}

 ןלױּפ ,ווָאשיבורה ןיא 1880 ןריובעג

 "זייּפש ַא ןוֿפ הסנרּפ ןגיוצעג -- ןרעטלע

 "יורק המלש יױטליּפשוש רעד .לבלעוועג

 "ותח ריא טימ רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,עז

 ךיז טָאה רע זַא ,רעביא טיג ,טַאהעג הנ

 -בול ןיא ןעמומ ַא ייב טנַעקַאב ריא טימ

 ,טבילרַאפ ריא ןיא ךיז טָאה ןוא ,ןיל

 ױזַא ןוא ,רָאכ ןיא ןעמונעגניײרַא יז טָאה

 טָאה .ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא טָאה יז יװ

 ןלָאר ןליּפש ןבעג ןביוהעגנָא ריא רע

 רעטשרע ריא ןופ םינּפ ַא טמַאטש רעלימ ןעמָאנ רעטייווצ ריא

 .רעלימ ןָאזרעּפ-טַאװירּפ ַא טימ טַאריײה

 ,1899 ןיא ןליּפש ןבױהעגנָא יז טָאה ןציטָאנ ערעזדנוא טיול

 םייב טעטירַאלוּפָאּפ ערעיוהעגמוא ןַא ןברָאװרעד ךיז טָאה .ק

 יּפ לע טָאה יז .עּפָאריײא-חר:מ ןיא םלוע-רעטַאעט ןשידיי ןקילָאמַא

 .רַאוטרעּפער-"דנוש , ןיא טליּפשעג בור

 "וצ .ק טָאה יז זַא ,תונורכז עריא ןיא טלייצרעד לעּפַאר עניז

 ןָאשיפ םהרבַא ייב ןליּפש ןפָארטעג עזיורק ןַאמ ריא טימ ןעמַאז

 "מָאק ןופ עּפורט רעד ןיא רעבירַא ייז ןענייז טרָאד ןופ ,עּפורט ןיא

 ןעוועג זיא יז, :שטנעמ סלַא ריא ןגעוו טקרעמַאב יז ןוא ,ץעענַאּפ

 ןיא טליּפשעג .ק טָאה ךָאנרעד ,"רעטסעווש ַא יװ יירטעג רימ וצ

 רעביא טרעדנַאװעגמורַא טָאה רעכלעוו ,עּפורט רענעגייא סנַאמ ריא

 יַאּפמָאק וצ ןטָארטעגנײרַא קירוצ זיא ןוא ץניװָארּפ רעשזדָאל רעד

 -לּפע עיצקעריד) רעטַאעט-"םועזילע , ןיא רעדיוו ףוסל ןוא ,ןצעענ

 ,ןעזיורק ןופ טגעג ןעװעג ןיוש זיא יז יװ םעדכָאנ (לעּפַאר-גרעב

 .עניב רעד ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטלַאהעגנָא רעבָא

 סָאװ גלָאפרעד ןסיורג םעד רעטנוא טכיירטש ןײשטָאר ַאשירג

 ןייז וצ ןירענטרַאּפ סלַא "עקניכ , לָאר רעד ןיא טַאהעג טָאה יז

 -"עקניּפ"עקניכ , ןטמירַאב םעד ןיא ("עקניּפ ,) ןײשטָאר עייש רעטָאפ

 .דָאירעּפ

 "רַאװ יד תעב סעיזנעצער ענייז ןיא ריא טנָאמרעד יקצולירּפ חנ

 ןוא שטנעמ ,טָאג , ןיא שטיװָאקשָאמ סירָאמ ןופ ןליּפשטסַאג רעוועש

 יורפ ... טליּפשעג ןבָאה ליפעג טימ ןוא קיטפַאהנסיװעג , :"לווייט

 ןופ גנוריפפיוא עקיטרָאד סיקסװעשַאמָאט ןגעוו ןוא ,"; .. . עזיורק

 זש יקצולירּפ ךיז טלעטש ."ןדע ןג רעדנילב רעד, סנירבָאק

 רעלימ-עזיורק יורפ זיא טוג-תמא, :ןליּפש ס'.ק ןגעוו ּפָא רעגנעל

 "נוא לסיב ַא טכייליפ זייוורעטרע .עקרעס לדיימ-טסניד סָאד סלַא

 ךס ַא טימ ,ךעלריטַאנ ,ןײמעגלַא ןיא ,יז טריפ ,ןכָארטשעגרעט

 ,עניילק יד ךױודַא טייקשירעוטפיוא ןוא טנעמַארעּפמעט ,רָאמוה

 יי
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 .דנַאב םישודס
 א

 ןעמ ןָאק ,טעמכ ךעלטנגייא קיטש ןיא ,עטנכייצעגנָא םיוק-םיוק
 ."עלָאר עקירביא ,ירמגל ,ןגָאז

 סָאװ ,עּפורט-םירבח ַא ןיא טקילײטַאב ךיז .ק טָאה 1924 ןיא

 .ץענעמערק ןיא ןוא ענדָארג ןיא טליּפשעג טָאה

 - ןעוועג זיא ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןופ טרַאק-דילגטימ ריא ףיוא
 ,?שיסעפָארּפ-ןרָאיטקַא ריא ןופ קיגנעהּפָא טשינ , :גנוקרעמַאב ַא

 ריא ןופ טבעלעג טשינ רעמ טָאה יז זַא ,ןעז וצ זיא סע סָאװ ןופ

 .רעטַאעט ןליּפש

 ןַא רעייז טימ טַאהעג הנותח יז טָאה ןײשטָאר ַאשירג טול

 רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס ןיא םיא טימ זיא ןוא ןַאמ ןטנעגילעטניא

 סָאװ ,םרַאפ ַא טפיוקעג ןבָאה ייז ואוו ,עניטנעגרַא ןייק קעװַא ןרָאי

 טָאה ןקירעשייה ןופ לַאפרעביא ןַא רעבָא ,טעברַאַאב ןיילַא ןבָאה ייז

 ןגעמרַאפ ץנַאג רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז .םרַאפ ןופ טכַאמעג לת ַא

 רעמ יז טָאה טליּפשעג ,ןליױּפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ןוא

 ןשידיי ןיא ןעמוקפירַא יז טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא ,טינ
 .ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 ריא ךיוא ןוא) יז זיא ?תואטיגה ימחול , ןיא טנעמוקָאד ַא טיול
 .ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןיא ןעמוקעגמוא (ןַאמ
 .ןישטאר עשירג ןוא עזיורק ןַאמָאלַאס ןופ .ע .מ

 ,43 ,32 .וז ,1921 ,קָאטסילאיב ,/רעטַאעט שידיי , -- יקצולירּפ חנ

 -שרע ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,/רעטַאעט שידיא תורוד ריפ,, -- רעקוצ הימחנ
 .272 ,244 ,לייט רעטייווצ .181782 ,175 .זז ,לייט רעט

 בקעי ,ןַאמרעל
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 :רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 ,םיא ןגעוו סעטַאד עשיפַאוגָאיב ןייק,

 ןבעגעגנייא טינ ןפוא םושב רימ ךיז טָאה

 .ןגירק וצ

 בייהנָא ןיא יו רימ ךיז טקנעדעג סע

 רע טָאה ,1908:1909 ךעלנײשרַאוו ,י"ה

 רעשידיי רעד ףיוא ןזיווַאב גנילצולּפ ךיז

 -ףעריד-רעטַאעט יד .עשרַאװ ןיא עניב

 ןבָאה ,טליּפשעג טָאה רע טכלעוו ייב סעיצ

 -עגֿפױא זיא רע .טריסנָאנַא קידלַאוועג םיא

 טליפסעעג ןוא רעטַאעט -ןטערעּפָא ןשידיי ןקיטלָאמעד ןיא ןטָארט

 רעייז םיא טָאװ םלוע רעד ,קלָאר-רעבָאהביל יד ןעגנוזעג ןוא

 טרעטסײגַאב טינ ךיז טָאה קיטירק יד .ןעמונעגפיוא םרַאװ
 -עגרעטנוא רדסכ טָאה רעבָא ,רָאיטקַא סלַא ןליפש ןייז רַאפ

 -עג ךיז טָאה רע סָאװ טימ ןעגניז טנכייצעגסיוא ןייז ןכָארטש

 רעגניז רעטסעב רעד יװ ,ןטכַארטַאב ,טייצ רענעי ןיא ,טנָאק

 טָאה רע יװ לענש ױזַא טקנופ רעבָא .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 -רַאפ רע ןיא גנילצולפ ןוא לענש ױזַא ,טצילבעגפיוא טָאה

 ; קה ."ןדנואווש
 רעטַאעט-"םועזילע, ןיא סיֿפענעב ַא םענייז ןגעוו קידנביירש

 :|סינּפיק .מ| סקניפס ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ (1910)

 -רעל יה עמיטש ןימ ַא רַאּפ סָאװ ןלעטשוצטסעפ זיא רעווװעג

 יד ןוא ,שירָאנעט זיא עמיטש ןייז ןופ ץנַאלג רעד .טציזַאב ןַאמ

 ענייז .שילַאנָאטירַאב זיא ןָאט ןייז ןופ טּפַארק ערעיוהעגמיוא

 ןטסערעביוא םעד ןיא שילַאנָאטירַאב ךיוא ןענייז רענעטיַאלַאקס

 ,רענעט יד .רעטסיגער ןפיט ןייז ןיא שירָאנעט ןוא רעטסיגער
 טיירב ,קרַאטש .ןרעדנואווַאב וצ רעבָא ןשנייז ,טגָאמרַאפ רע סָאװ

 ,עמיטוע ןייז טימ רע טביוטרַאפ לָאמנײא טשינ זַא ,טסעפ ןוא
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 ןצנַאג םעד 6.0:8.6. רענעט עלעטימ יד טימ טּפיוהרעביא

 טשינ זיא ןָאט רעד ןוא ,עמַאװצ רעטסעקרַא ןטימ לבמַאסנַא

 .רעױא םוצ םענעגנָא זיא ןוא טלַאטשעג ןייז ךיז טָאה רע .דליוו

 עשידיי עלַא יוװ ,טכַאמעג ערעירַאק ןייז טָאה ןַאמרעל יה

 ךיז טזָאל סָאד .גנוטיירברָאפ רעשיטַאמעטסיס ַא ןָא ,ןטסיטרַא

 ,רעמונ ןדעי ןעלדנַאהַאב ןייז ןיא ןוא ,ןעגניז טרַא ןייז ןיא ןרעה

 .ץרַאה טימ ןוא עיצקיד טימ טגניז רע שטָאכ

 ,ןעוועג עקַאט טלָאוו ןטסנידרַאפ עטסערג ענייז ןופ ענייא

 טָאה רע סָאװ ,גלָאפרעד ןסיורג םעד ףיא קידנקוק טשינ זַא

 יד טימ ,עשרַאוו ןיא ךיוא טציא טָאה ןוא לַארעביא טַאהעג

 קידנקוק טשינ ,ןעגנוטייצ עשיסור יד ןיא סעיזנעצער ענייש

 םוא ,ןענרעל סוצ טסנרע ןעמענ ךיז רע לָאז ,ןעמעלַא םעד ףיױא

 -ַאב םעד טפנוקוצ רעכיג רעד ןיא ןכַאמ ןפרַאד טשינ לָאז רע

 -יױש רעשיטַאמַארד; ףיױא "רעגניזג ןופ גנַאגרעביא ןטנַאק

 .גנַאגרעביא רעד טגנילעג ןעמעלַא טשינ ךיױא ןוא ,ײרעליפש

 עיגרענע ןוא ןבעל טימ לופ ןוא גנוי ךָאנ זיא ןַאמרעל יה

 יד ןכַאמ לַאירעטַאמ-עמיטש ןרַאברעדנואוו ַאזַא טימ ןָאק ןוא

 ."ערעירַאק-רעגניז עסיורג רָאג
 לעּפַאר ַאניז עסירעטקַא יד טנַאמרעד ןעגנורעניארעד עריא ןיא

 טייצ ערעגנעל ַא טָאה רע זַא ,טכיירטשרעטנוא ןוא ,ל לָאמ עקינייא

 -לעּפע טימ ןעמַאזוצ רעירפ ,עיצקעריד סנַאמ ריא רעטנוא טליּפשעג

 רעטשרע רעד תעב .,סעדָא ןיא ןײלַא דָאנרעד ,עשרַאװ ןיא גרעב

 ןרָאי ,רעטעּפש זיא יז ןעוו זַא ,ךיוא טנָאמרעד יז .המחלמ-טלעוו

 יז טָאה ,ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעג ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 טָאה רע יצ ןָא טינ רעבָא טיג יז .ל ןפָארטעג רעדיו טרָאד

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג

 טימ ןרָאפעגמורַא טייצ רענעי ןיא זיא רעכלעוו ,וועל טנומגיז

 ,רעביא טיג ,עּפָארײא-ברעמ ןוא:חרזמ רעביא "ןטרעצנַאק-טרָאװ ,

 רעכלעוו ,.ל זירַאּפ ןיא ןפָארטעג רע טָאה 1926 ןיא ךרעב זַא

 "נָאק עכלעזַא עקינייא ןיא טקילײטַאב םיא טימ ןעמַאזוצ ךיז טָאה

 ןטערטסױרַא טרָאד טגעלפ ןוא ,טנגעגמוא ןוא זירַאּפ ןיא ןטרעצ

 יו ,רעדיל עשיסַאלק ןוא סקלָאפ עשידיי ןופ רַאוטרעּפער ַא ןיא

 טָאה ןַאמרעל , זַא ,טקרעמַאב וועל .רעדיל עשיערבעה ןיא ךיוא

 טימ ןגיוצַאב ךיז טָאה ןוא טסנרע רעייז ןעמונעג עבַאגפיוא ןייז

 ."עיסעפָארּפ ןייז וצ ץרא ךרד סיורג

 -ַאּפ , רענָאדנָאל ןיא ןטָארטעגפיוא .ל זיא 1927 רַאונַאי ןיא

 רב , סגעדַאפדלָאג ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא "רעטַאעט ןָאיליװ

 | ."אבכוכ

 -פיוא זיא ןוא עשרַאװ ןיא טרעקעגקירוצ .ל ךיז טָאה 1928 ןיא

 -יירפ רעד, עטערעּפָא רעד ןיא רעטַאעט :-יקסנימַאק ןיא ןטָארטעג

 ,"ןזח רעכעל

 ןזח ַא ןרָאװעג רעטעּפש .ל זיא תועידי ענעדיישרַאפ טיול

 טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןוא עניב רעד ןופ קעװַא

 ,-יירקנַארפ ןיא ןענופעג ךיז רע

 -נַארק רעד טימ ,טָאה רע תעב טנכייצרַאפ ווָאקרוט טנומגיז

 :ןיוו טכוזַאב ,ַאקסנימַאק לחר רתסא רעק
 סרוקנָאק-םינזח ןקידריווקרעמ ַא טניווועגייב ךיוא בָאה ךיא

 -עּפָא רעטנַאקַאב-טוג רעזדנוא טקילײטַאב ךיז טָאהיס ןכלעוו ןיא
 סָאװ ,טרעױדַאב ךימ טָאה ןַאמרעל .ַאמרעל בקעי רעגניז-ןטער

 ליױו ,ןזח ןייק ןרעוו טשינ ןָאק ןוא רעגניז ןייק טשינ ןיב ךיא

 רעטופ טימ טיורב ויא -- טרעכיזרַאּפ רימ רע טָאה -- תונזחי

 ."עקרַאכוס עטלמישרַאפ ַא -- רעטַאעט שידיי ןוא

 קידנעייז זַא ,רעביא טיג יקסווָארַאכַאמ דוד-השמ רָאיטקַא רעד

2100 



 1942 ןופ םיאדונ םיִמי יד .ל טָאה (סיצַאנ יד דרוד ןרָאװעג טקיש

 -עגנָא רעלַאמ עלעבייל ןַאמסדנַאל ןייז ךרוד זיא רע ואוו ,סעדָא
 ןטייווצ רעדָא ןטשרע ןטימ טרָאד ןופ זיא ןוא ,דומע ןרַאפ טנוװַאדעג
 .גנערבמוא םוצ ןרָאװעג טקישעג טרָאֿפסנַארט

 קידנעייז זַא ,רעביא טיג וָאקַאילַאּפ ַאטוינַא ןירעליּפשיוש יד

 ןעעזעג טרָאד יז טָאה ,יסנַארד ןיא עטרינרעטניא יד ןשיווצ ןיילַא

 רעד וצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ 1942 ילוי 16 םעד זיא רע זַא ןוא ,.ל
 ,גנוקיליטרַאפ

 יקסװָארַאכַאמ דוד השמ ,גייוװצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש ,וװעל טנומגיז ןופ .ע .מ
 .ווָאקאילאפ אטוינא ןוא

  יַאמ ןפ ,עשרַאװ ,/להַארטש רעד , ,ןַאמרהעל בקעי -- |סינּפיק .מ} סקניּפס
,0 

 יד, ,אבכוכ רב סלַא גלָאפרע ס'נַאמרעל !ה -- {רעיימ סיררָאמ} סוקיטירק
 ,1927 רַאונַאי 24 ,ןָאדנָאל ,"טייצ

 -ייװצ ,1944 ,סערייא סָאנעוב ,,רעטאעט שידיא תורוד ריפ , --- רעקוצ הימחנ
 ,382 ,315 ,272 ,244 .וז ,לייט רעט

 ,1961 ,סערייא טָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- וָאקרוט טנומגיז
 ,1547155 .זז

 אטעי ,גרעבכַאה

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1906 .בעג}

 -חרזמ ,גרעבמעל ןיא 1906 ןריובעג

 -נָא ןרעטלע עמערָא רעייז ייב ,עיצילַאג

 -ָאכ סלַא ערעירַאק-עניב ריא ןביוהעג

 .רעטַאעט ןשידיי סלעּפמיג ןיא עקטסיר

 יז זיא ,םיטש רעקליטכערּפ ריא בילוצ

 ןיא חכ רעקיטכיו סלַא ןגיטשעג דלַאב

 ךיז טָאה יז ואוו ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא

 רָאנ ,ןירעגניז סלַא רָאנ טינ טנכייצעגסיוא

 ןביוהעגנָא ןוא ןירעליּפשיוש סלַא ךיוא

 -עגלַא ןיא ןלָאר-טּפױה ,עקיטכיוו ןליּפש

 .רַאוטרעּפער םעניימ

 :טביירש רוקרעמ ףלָאװ

 ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ עקטסירָאכ ַא ןופ זיא גרעבכָאה אטעיי
 יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןירעליּפשיוש ַא ןעוו ַאנָאדַאמירּפ ַא ןיא
 -עגרעביא טָאה יז ןֹוא ,ןרָאוװעג קנַארק זיא ,ײתימלוש, ןופ לָאר
 -רַאפ ןוש יז זיא ןָא גולעטשרָאּפ רענעי ןופ .עלָאר יד ןעמונ
 לייוו ןוא ,ןירעליפשיוש ַא יו עפורט רעד ןופ דילגטימ ַא ןבילב
 ,רַאטרעּפער ןשיטַאמַארד ַא טליּפשעג ךיוא טָאה רעטַאעט סָאד
 ןיא ןענעכייצוצסיוא ךיז טייהנגעלעג ַא טַאהעג ךיוא ַאטעי טָאה
 ןיא רעטַאעט סלעּפמיג ןיא ןעוועג זיא סָאד .לָאר עשיטַאמַארד
 יו ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיוא יז זיא רָאי עקינײא ךָאנ .גועבמעל
 טָאה סָאװ ,עּפורט סטרַאה דרַאנרעב ןיא ןירעליפשיוש-טפיוה ַא
 ץניווַארּפ רענַאיצילַאג רעד רעביא טליּפשעג

 -עג טינ יז טָאה .תוכאלמ 'לעב החּפשמ ַא ןופ קידנמַאטש
 -נעמעלע יד ץֹוח ,גנולושש ועלעיציפָא ןַא רַאפ ןעלטימ יד טַאה -

 -עטשטפירש ןיא רעליּפשיוש ןופ הביבס רעד ןיא רעבָא ,ערַאט
 ןַא יו ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ןוא טלקיױװטנַא ךיז יז טָאה ,רעל
 -עמ ַא וצ גנוסַאפפיױא רעשירעלטסניק ַא טימ עקטנעגילעטניא
 ענרעדָאמ ןופ ןעגנופַאש עשיטַאמַארד יד ןיא ןליּפש שיטסידָאט
 ײ.רעביירש עשידיי
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 ןירַא יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסיױא םייב
 ואוו ,גרעבמעל ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיטעיוװָאס ןיא ןליּפש
 ,ףירגנָא ןשיצַאנ ןזיב טרױטקַא טָאה יז

 ,רעביא טיג גנילרעווצ ןירעוועס רעליּפשיוש רענעזעוועג רעד יו
 רעװָאנַאי ןיא .טיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב .,טעברַאעג יז טָאה

 ַא יו ,רע טָאה לָאמנייא .ָאטעג רעד ןיא טניוװעג ןוא רעגַאל

 ןוא .ָאטעג רעד ןיא טלגומשעגניירַא ךיז ,קַאילָאּפ רעטשרמולכ

 עג ,ןשַאװעגמורַא םיא טָאה יז .ףליה ךָאנ ריא וצ טדנעוװעג ךיז

 זיא יז ןסע ריא ןופ זײּפש טימ טגרָאזַאב ןוא דמעה ַא ןבעג

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא 1942 עדנע ךרעב
 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ףרַאד ןרָאיטקַא עשידיי רעגרעבמעל עטכַארבעגמוא יד ןופג

 ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,גרעבכַאה עטעי ןענָאמרעד ךיוא ןעמ
 | .רעגַאל רעווָאנַאי

 ,ירעליפשעיווע עטוג א רָאנ טשינ ןעוועג זיא גרעבכָאה עטעי

 ןיא .שטנעמ רעקיצרַאה ןוא רעלעדייא ,רערעיײט ַא ךיוא רָאנ

 טגעלפ יז ןוא ןירעטעוו סלַא טעברַאעג יז טָאה רעגַאל רעווָאנַאי
 עעוו ענייר טימ ןגרָאזַאב ייז טגעלפ יז ;םירבח עריא ןפלעה דסַא

 ןטצעל ןטימ ייז טימ טליײטעג ךיז טָאה יז ןסע טימ ךיוא ןוא
 ;{ הן 2 ."ןסיב

 ףלָאװ ןוא ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש ,טראה דוד ,גנילרעװצ ןירעװעס ןופ .ע .מ
 ,רוקרעמ

 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,86 .ז

 ץירפ ,ןַאמניילק
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1896 .בעג}

 -רילימיסַא ,רעכייר ַא ןיא ,עיצילַאג ,גרעבמעל ןיא 1896 ןריובעג

 ןוא ,טייקנייש עטמירַאב ַא ןעוועג זיא רעטומ ןייז .עילימַאפ רעט

 -רַאפ ריא ןיא ךיז טָאה ,ןיוו ןיא טרידוטש לדיימ סלַא טָאה יז ןעוו

 ןייז טימ טגלָאפרַאפ שממ יז ןוא גָאצרעה רעשיכיירטסע ןַא טביל

 ןַאמָאר םעד טימ טכָאקעג טלָאמעד טָאה ןיוו .עביל

 ויא ןוא עימעדַאקַא-טסנוק רעוועקָארק רעד ןיא טרידוטש טָאה .ק

 -שה רעשירעלטסניק רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןָא ןרָאי-טנגוי ענייז ןופ

 -טסנוק םענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש םעד -- ריע-ןב ןייז ןופ העּפ

 ןעגנַאגעג ןעמַאוצ זיא רע ןכלעו טימ ,סעקנעמ טנומגיז רעלָאמ

 טעברַאעג ןעמַאװצ רעטעּפש טָאה רע ןעמעװ טימ ןוא לוש ןיא

 ןיא גירק-טלעוו ןטשרע םעד תעב טנידעג ,(עילעטַא סעקנעמ ןיא)

 -וצ טעדנירגעג ,ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא ,ײמרַא רעשיכיירטסע רעד

 טפַאשלעזעג עשידיי עטשרע יד ,גרעבמעל ןיא ,סעקנעמ טימ ןעמַאז

 יד ךיז טריּפורג טפַאשלעועג רעד םורַא .טסנוק ןטײרּפשרַאפ וצ

 רעלוּפָאּפ ןרעוו וצ טזייװַאב .ק ןוא ץנעגילעטניא עשידיי רעגרעבמעל

 ןיא ךיוא רָאנ ,רעלטסניק ַא יו רָאנ טינ גרעבמעל ןיא טכילַאב ןוא

 .ןבעל-טַאוװירּפ

 ךיז .ק טָאה ,קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג זיא ןליױּפ יו םעדכָאנ

 -לוק ןשידיי ןקיטרָא ןטימ ןריסערעטניא וצ קרַאטש רָאג ןביוהעג;ָא

 ןשירַארעטיל ןשידיי ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע .ןבעל-רוט

 -רַאעג ןרָאי עגנַאל טָאה .ק .וויטקַא רעייז ןעוועג זיא רע ואוו ,זיירק

 ןעו .רעטַאעט ןשיליוּפ רעגרעבמעל ןופ רָאטַארָאקעד סלַא טעב

 עידוטס-רעטַאעט עשידיי יד טעדנירגעג גרעבמעל ןיא ךיז טָאה'ס

 ןטימ ןריסערעטניא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז רע טָאה ,'עקסָאמ יד'

 טַאר ןשירעלטסניק ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא ,רעטַאעט ןשידיי
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 דנַאב םישודד

 רע טָאה רעטעּפש .רָאטַארָאקעד:רעטַאעט ריא ןוא 'עקסַאמ' ןופ

 "ורט רענליוו רעקידנרילָארטסַאג רעד רַאפ סעיצַארָאקעד ןלָאמעג

 ,ןַאמעקניה' סרעלָאט ןופ גנוריפפיוא סווָאקרוט סַאנָאי רַאפ ,'עּפ

 ,אבכוכ רב' ,'תימלוש' ןופ ןעגנוריפפיוא סווָאקרוט טנומגיז רַאפ

 "עזר ענעדליג יד' ,,םַאד רטָאנ ןופ רעיצנקָאלג' ,'סעזָאמ לקנָא'

 ןופ גנוריפפיוא סנַאמּפיל השמ ,'רעגניזרעדָארב' ןוא 'טסייגדרע'

 ןעגנוריפפיוא סַאקסנימַאק ַאדיא וצ ןוא 'לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג'

 -טלעו רעטייוצ רעד תעב .'ןוז ןיימ' ןוא 'ןלעמַאה לקילג' ןופ

 טָאה ,גרעבמעל ןעמונרַאפ טַאהעג ןבָאה ןטעיוװָאס יד ןעוו ,המחלמ

 ןעגנוריפפיוא ייר ַא וצ סעיצַארָאקעד ןוא ןעמויטסָאק טנכייצעג .ק

 טנכייצעגסיוא רעדנוזַאב ךיז טָאה ןוא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא

 .דומחת אל' סנעדאפדלָאג ֹוצ סעיצַארָאקעד יד טימ

 ,גרעבמעל ןיא ןכוזַאב ענייז קידנרעדליש ,ווָאקרוט טנומגיז

 :טביירש

 רימ ןבָאה רעפסָאמטַא-רעלטסניק רעד ןופ טרָא טיױוצ ַאג

 טָאה רע ןכלעװ ,ןַאמניילק ץירפ ןופ עילעטַא םניא ןענופעג

 -ןערברַאפ טפָא טרָאד ןגעלפ רימ .סעקנעמ טנומגיז טימ טליײיטעג

 טגעלפ רע סָאװ ,ןציוו יעטלַאקי סנַאמניילק ןפ האנה ןבָאה ,עג

 "אבכוכ רב, ןופ גנוריפפיוא סװָאקרוט טנומגיז וצ עיצַארָאקעד

 ןופ ןח ןשיטסירעטקַארַאכ םיא ,ןרעדנוזַאב ַא טימ ןגָאזסױרַא
 ןעמונעגפיוא סע טָאה סָאװ ,רבח ןקיזלמַאטש ןייז ןריּפָאק ןייז
 טייצ רענעי וצ טלָאװיס ןעוװ .טייקיטומטוג רעשיּפָאזָאליּפ טימ
 םענייא ןעמענפיוא טנַאקעג טלָאװ סָאװ ,טַארַאּפַא ןַא טריטסיזקע
 רעטסומ רענעטלעז ַא ןבילברַאפ טלָאװ ,ןגָאלַאיד עכלעזַא ןופ
 ,ןקיטפַאז ַא ןיא ץעביק ןקידהמכח ןופ ,ײרעלגנָאשז-טרָאװ ןופ
 ,ךעלגעמ .ןושל םענעגנוזעצ רעגרעבמעל ,ןלענָאיגער שיפיצעפס
 ָאקּפעשט רעקימָאק רעגרעבמעל עטמירַאב-רעטעּפש ייווצ יד זַא
 -ַאמניילק ענעי ןופ עיצַאריּפסניא טּפעשעג ןבָאה ָאקנַאט ןוא
 .ןגָאלַאיד סעקנעמ

 עפיט א ןזדתבעג ךימ טָאה רעלטסניק ייױוצ עקיזָאד יד טימ

 ןסירעגרעביא ןענַאמנײלק טימ ,רעדייל ,זיא סָאװ ,טפַאשטניירפ

 ןיק טעמכ טָאה ןַאמניילק ץירפ.. המחלמ רעד בילוצ ןרָאוועג

 -סירעטקַארַאכ ַא ןרָאװעג זיא ןוא גרעבמעל ןזָאלוַאפ טשינ לָאמ

 ןיא .עימעהָאב רעגרעבמעל רעד ןופ לײטדנַאטשַאב רעשיט

 -טקעיָארּפ רעד ןעוועג רע זיא ןָאזעס-יטקיוי ןטצעל רעזדנוא

 ןצנַאג רעזדנוא וצ סעיצַארָאקעד יד ןופ רעריפסיוא ןוא רעבעג

 סרעטַאעט ערעדנַא טימ ןטעברַאטימ ךיוא טגעלפ רע .רַאוטרעּפער

 טי
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 -עג ,םַאנסױא ןָא ןעמעלַא ייב ןוא ,סרענַאשז ענעדיישרַאפ ןופ

 :עיצַארָאקעד רעלופקַאמשעג ןוא רעטינעג רעד רָאנ טשינ ןעוו

 -וּפליפעג ,רעטרַאצ ןוא רבח רעקיצרַאה .א ךיוא רָאנ ,רעלטסניק

 רעשטייד רעד ןופ חבזמ ןפיוא ןלַאפעג זיא רע ךיוא .שטנעמ רעל

 ."תוירזכא

 "הפוקת ענעסירעגרעביא יד , ךוב ןייז ןיא רעטרע ערעדנַא ןיא

 -אעט ס'.ק ףיוא רעכעלריפיוא ּפָא ווָאקרוט טנומגיז ךיז טלעטש

 :םיא טימ ןטעברַאטימ עלַארט

 םעד ןגָארטוצרעטנא העדב טַאהעג עקַאט רימ ןבָאה..;

 ,יקנַאדעג רעדי וועערדנַא דינָאעל ןופ עסעיפ רעד ץֹוח ַא ,םלוע

 'טסייגדרע רעדי ןסעיפ-יסגנטַאטשסיואי ,ענעפורעגיוזַא ,ייױוצ

 ןבָאה רימ .רעלסער ןופ יעזיור ענעדליג ידי ןוא דניקעדעוו ןופ

 ץירפ סָאו ,סעיצַארָאקעד יד רַאפ ןציקס יד טצונעגסיוא ךעלדנע

 "גרעבמעל ןיא טיירגעגוצ ותעסשב טָאה ןַאמניילק

 'רעגניזרעדָארב יד' ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו קידנביירש ןואְו

 ;{1929 ביײהנָא ןיא

 ענייז טימ ןַאמניילק ץירפ ןגָארטעגיײב טָאה רעקינײװ טשינג

 רעלטסניק רעד רעכלעוו ןיא גנוטַאטשסיױא רעד ןופ ןטקעיָארּפ

 ןלופרָאמוה ַא ףױא טבעלעגפיוא טָאה קלָאב טנומגיז .פָארּפ

 .ילטעטש רענַאיצילַאג עטלַא סָאד ןפוא ןקסעטָארג

 "תימלוש , ןופ גנוריפפיוא סװָאקרוט טנומגיז וצ עיצַארָאקעד
 (דליב רעטיײװצ ,טקַא רעטשרע)

 . :טביירש רעדָארב רעב

 וצ ןטקעיָארּפ עטנכייצעגסיוא ןבעגעג טָאה ןַאמניילק ץירפג

 ןברַאפ ןופ ללש ַא ןיא ךיז טקנוט ענינ יד .טעיצַארָאקעד יד

 ןופ רעטקַארַאכ םעד ןפוא ןקיטכערפ ַא ףיוא זדנוא טיג ןוא

 רעד טָאה סעיצַארָאקעד יד טריפעגסיוא .לטעטש ןשיצילַאג

 ,ײקלָאב טנומגיז ,פָאוּפ ,רעלָאונ-עידיי רעגרעבמעל יד ןופ רָאינעס

 ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא ףרָאדנעשַא לארשי

 :טביירש ,"תימלוש , רעטריווָאנער רעד

 -פעילער ,ןשיטַאטס ןטימ טצונַאב ךיז טָאה ןַאמניילק ץירפי

 רע .ריִלָאק ןיא ןטנוב-ששימַאניד ןוא םערָאפ רעד ןיא ןקיטרַאפ

 סעיצַארָאקעד יד ןבעג וצ רעמ סָאו טימַאב קיטייצכיילג ךיז טָאה

 יד ייז ןענייז קפס ילב .םערָאפ רעשיֵַאכרַא ןַא ןעמויטסָאק ןוא

 ."טכַאמעג טציא זיב טָאה רע סָאװ ,עטסנגנולעג
 :טביירש רעמַאה בייל ר"ד

 טָאה גרעבמעל ןיא ןעגנוריפפיוא עקיטציא זיב עלַא ןיא

 -עד יד .גױא סָאד ןקידירפַאב וצ טגרָאזעג ווָאקרוט טנומגיז

 ןַאמניילק ץירפ ךרוד עטריטקעיָארּפ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאק

 יי
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 ןופ ןַאסיסצעל

 ןפורוצסױרַא ןפלעהרַאפ ןוא לקַאטקעּפס ןופ יידיא יד טלוב ןכַאמ
 סָאד .סעיניל ןוא ןעמרָאפ ,ןרילָאק עוויטסעגוס טימ סעיצָאמע
 טכַאמעג טלוב טרעוו סָאטַאּפ ןשידנעט:עפיוא ןופ ןלַאפ ןוא ןגייטש
 יד ךיוא ,סעיצַארָאקעד עקיכַאלפ-ןדיישרַאפ ןוא ןרילַאק ךרוד
 .ײלקַאטקעּפס ןופ טײקצנַאג רעד וצ טסַאּפעגוצ ןענייז ןעמויטסָאק

 :ױזַא םיא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי

 טקריוועג .טנַאגעלע דימת ,ךעלטניירפ רעייז ןעוועג זיא רע;
 רע .רעלייצרעד רענייפ ַא -- ןוא קיציװ ןוא גולק :שיטעטסע
 רָאג ענייז וצ .טניירפ-ןעמַאד רעסיורג ַא יו ןעוועג טנַאקַאב זיא
 רמ רעגרעבמעל עטנַאקַאב יד טרעהעג ןבָאה םיובח עטסטנָאנ
 -ליב רעגרעבמעל יד ןופ רענייא ףיוא .לעּפמיג רעדירב יד ,רעקיז
 עימערפ ַא ןעמוקַאב ןַאמניילק ץירפ טָאה ןעגנולעטשסיוא-רעד
 ץירפ .יטָאכיק ןָאד רעשידיי רעדי דליב קיטכערפ ןייז רַאפ
 -ַאעט ןוא רעלָאמ-טסנוק רעגרעבמעל רעטסואווַאב רעד ,ןַאמניילק
 עיצוטיטסניא ןַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא ,רָאטַארָאקעד-רעט
 ליטס ןקיטרַאנגיײא ןייז טַאהעג רע טָאה רעלָאמ סלַא .ךיז רַאפ
 ןוא טסירוטַאקירַאק סלַא ,ײרעלָאמ וצ גנַאגוצ ןלעניגירָא ןַא ןוא
 ןייז טריטנעמוקָאד ןפוא ןקידנצנעלג ַא ףיוא רע טָאה רענעכייצ
 ײּפ רעגרעבמעל סניא שממ טבילרַאפ ןעוועג זיא רע .הביבס
 רעטמירַאב רעד טקירדעגסיוא ךיז טָאה סע יװ -- ןוא שזַאס
 -ניילק טימ ןעמַאזוצ זיאיס -- סעקנעמ טנומגיז רעלָאמ רעשידיי
 םערָאװ ,טּפַאשדנַאל רעגרעבמעל יד ןדנואוושרַאפ ךיוא ןענַאמ
 ךיז טָאה רע .ןדנובעג א טפינקעג ריא טימ ןעוועג זיא רע
 לפיוו זַא ,גרעבמעל טָאטש-ןריובעג ןייז טימ ןטּפָאהרַאפ יוזַא
 רעסיורג רעד ןיא ךיז ןזיו וצ טדערעגוצ םיא טָאה ןעמ לָאמ
 ןָא .טירש ַאזַא ףיוא ןדײשטנַא טנַאקעג טשינ ךיז רע טָאה ,טלעוו
 ןעמעטָא וצ ןעוועג ךעלגעממוא םיא זיא טפול רעגרעבמעל רעד
 ,"טעברַא רעשירעפעש ןייז וצ טריריפסניא םיא טָאה גרעבמעל

 :טביירש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי
 ,עימעדַאקַא-טסנוק רעוועקָארק ועד ןופ טָאה ןַאמניילק ץירפ

 -ָאסבַא ןַא ןגָארטעגסױרַא ,טנגוי רעד ןיא טרידוטש טָאה רע ואוו
 ןיא ןעמרָאפ עשיסַאלק יד ןופ גנושרעהַאב ןוא שינטנעק עטול
 ,המחלמ יד רשפא -- טלעוו ענעלרעניא ןייז רעבָא .יירעלָאמ רעד
 ,ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה רע עכלעוו
 -רָאפ עקיזָאד יד ןגעק טסעטָארּפ ַא ןפורעגסױרַא םיא ייב טָאה
 טימ טעברַאעגטימ טָאה רע .עיצַאמרָאפעד וצ גתגיינ ַא ,ןעמ
 ,ירָאּפַאמעסי רעטַאעט ןשיריטַאס רעגרעבמעל ןלַאקידַאר םעד
 ירָא טימ לופ ,סעיצַארָאקעד עקסעטָארג יז רַאפ קידנפַאש..
 טשעינ -- טרילימיסַא קרַאטש ןעוועג זיא רע .ןלַאפנייא עלעניג
 ןײק טדערעג טשינ טעמכ ןוא -- עיצַאלימיסַא-קירעדנעמש ןייק
 יד טייקשידיי וצ ןעוועג ברקמ טָאה ןצירפ זַא ,ךעלגעמ.. .שידיי
 -שמ-רעטַאעט ןוא-רעקיװמ רעטנַאקַאב רעד טימ טפַאשטניירפ
 -ַאב .רעטַאעט-לעּפמיג ןטימ -- ייז ךרוד ןוא ,סלעפמיג יד ,החפ
 -עג) לעּפמיג לרַאק רָאשזיריד ןוא טסינַאיפ ןטימ סרעדנוז
 ,ליו ,(ַארַאכוב ןיא לָאטיּפש-הסיפת ןיא ,1942 רָאי ןיא ןברָאטש
 -טסַאג עטשרע ענייז טַאהעג 1924 ןיא טָאה 'טקיווװי רעד ןעוו
 טימ ,רבח ןייז יו ,דָארג -- ,ןַאמניילק זיא ,גרעבמעל ןיא ןליפש
 ןרָאװעג --י סעקנעמ ,טדיישעג טשינ ןַאד זיב ךיז טָאה רע ןכלעוו
 ןוא ןרָאיטקַא עשידיי טימ רעשימייה ַא ,יטקיווי ןיא תיב-ןב ַא
 לָאמ ןטשרע םוצ זיא ילעזַאזַאי רעד ןעוו ןוא .רעטַאעט שידיי
 טרָאד טלעטשעג ,גרעבמעל ןייק ךוזַאב ןרעגנעל ַא ףיוא ןעמוקעג
 ןצירפ ןדַאלנייא סָאד ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ,ןעמַארגָארּפ עיינ |
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 רע ט ַאעט ןשיריי
 טאטעס סא

 יד ןופ רענייא ןרָאוװעג רע זיא ןכיג ןיא .סעיצַארָאקעז ןכַאמ וצ
 ירענליוי יד ןעוו .רעטַאעט ןועידיי ןיא ןפַארגָאנעצס עטסניפ
 ןבױהעגנָא ןוא עינעמור ןופ ןעמוקעגקירוצ 1927 רָאי ןיא ןעניז
 רעייז ןרָאװעג רע זיא ,עיצילַאג ןיא טייקיטעט עטײינַאב רעיד
 ץעיוצ .קלָאב טנומגיז .ּפָארּפ ןופ טייז רעד ייב) ףַארגָאנעצס
 גנוריפפיוא רעד וצ סעיצַארָאקעד יד טכַאמעג רע טָאה ערעדנַא
 -ָאקעד ענעגנלעג ןטלעז יד ןוא יעירעפירעּפי סרעגנַאל ןופ
 רעדי סווָאמיד ּפיסָא ןופ גנוטעברַאַאב סגרעבנרעטש .י וצ עיצַאר
 ףוס םייב ןעגנולעג םיא ןיאיס ואוו ,ירעיורט ןייז ופ רעגניז

 עקידנצנַאט סָאד) טקעפע ןַא ןעמוקַאבוצסױרַא טקַא ןטייױוצ ןופ

 רעד ןופ גלָאפרעד םוצ ןגָארטעגיײב ךס ַא טָאװ סָאװ ,?טעטש
 .גנוריפפיוא

 -ַאזַאי יא טעברַאעג ןַאד בָאה ךיא -- טייצ רענעי ןיא עקַאט

 -עטנענרעד עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא -- גרעבמעל ןיא ילעז

 "רעגניזרעדָארב יד, ןופ גנוריפפיוא סװָאקרוט טנומגיז וצ עיצַארָאקעד

 .טפיוה רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמניילק .זדנוא ןשיווצ גנור

 זיא ,(הפוקת סשטַאגורטס .י) ילעזַאזַאי ןטײנַאב ןופ ףַארגָאנעצס

 עניימ וצ ןָאינַאּפמָאק רעשיטַאפמיס ַא רעייז ןרָאוועג רימ רַאפ

 לָאמנייק ,רוכיש טשינ לָאמנייק .סעיסרוקסקע-טכַאנ עקיטלָאמעד

 טלייצרעד ןוא ןציוו טימ ןטָאשעג רע טָאה ,ךיז ןרָאלרַאפ טשינ

 ןוא טנַאסערעטניא טסנרע ןייז טנָאקעג טָאה רע .טָאדקענַא ענייפ

 ןלייצרעד קיברַאפ ךיוא טיקשיטַאמגעלפ רעשילגנע ןַא טימ

 טָאה םוטעמוא .ערעדנַא ןוא ךיז ןגעװו ךעלהשעמ ענעדישרַאפ

 .לגָאנ רעשיריטַאס רעפרַאש ןייז ןזװעגסױרַא ייברעד ךיז

 יד ןופ םנייא ןרָאװעג עיפַארגָאנעצס זיא ןרָאי ענעי טניז

 טָאה רע שטָאכ ןפַאש סנַאמניילק ץירפ ןיא ןגייוצ עטסקיטכיוו

 -ַאק ןעוועג זיא רע) ןרוטַאקירַאק עטרַאש ענייז טכַאמעג רעטייוו

 -רָאּפ ןלָאמעג ;סלַאנרושז ןשיריטַאס ןשיליוּפ ַא ןופ טסירוטַאקיר

 םענעגנולעג ַא ףיא ללכ ךרדב טגעלפ רע עכלעוו ןיא ,ןטערט

 טלעוו רעקיטסיײג רעד ןופ ןיישּפָא ןַא ןבעגרעביא ךיוא ןפוא

 עויסערפסקע עקיברַאפ ענייז ןפַאשעג ןטריטערטרָאּפ םעד ןופ

 "ןָאפ ענייז טעטכידעגסיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,סעיציזָאּפמָאק

 -עגסיורַא טלוב ךיוא ךיז טָאה ָאד ןעגנואעז עכעלרעניא עשיטסַאט

 טימ טָאה עכלעוו ,טייקששידיי ענעגרָאברַאפ-גנַאלנרָאי ןייז ץיוו

 -מיטסקלָאפ רעשידיי ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא טייצ רעד

 ןטרילימיסַא םעד טָא ייב ענדָאמ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקכעל

 עשירַארעטיל-שידיײי ֹוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע .רעלטסניק

 ןרָאוװעג זיא רע .רעביירש עשידיי ןופ רעכיב טרירטסוליא ,ןזיירק

 *רעטַאעט רעשידיי רעגרעבמעל רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא

 טמא טי
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 טעברַא רעלַאמרָאנ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,יעקסַאמי עידיטס

 ןוא .סעיצַארָאקעד יײז רַאפ טריטקעיַארּפ ןוא עידוטס רעד ןופ

 -טסנוקניילק עועידיי יד רַאפ סעיצַארָאקעד ןלָאמעג רעטייוו --

 -מעל ןיא טרילָארטסַאג ןבָאה סָאװ סרעטַאעט רַאפ ,םרעטַאעט

 רעבָא .עשגנוריפפיוא סנַאמּפיל השמ ,טווָאקרוט סַאנָאי :גרעב

 רע טָאה טעברַא רעשיפַארגָאנעצס ןייז ןופ טקנוּפכױה טעדי

 ,(רעטַאעט-טסנוק רעשידיי רעװעשרַאוו) יטקיווי םייב טכיירגרעד

 טײנַאב ןווָאקרוט טנומגיז ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טָאה רעכלעוו

 .עזַאב רעגרעבמעל רעד ףיוא -- 1938 רָאי ןיא טייקיטעט ןייז -

 ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד סנַאמניילק ץירפ ןופ ןטקעיָארּפ יד

 ןייז ןיא) י'תימלושי ןופ ןעגנוריפפיוא סווָאקרופ טנומגיז וצ

 גנוטעברַאַאב רעד ןיא) יאבכוכ רבי ןוא (גנטעברַאַאב רענעגייא

 -ַאזירפ המלש ןופ) ירעגניזרעדָארבי ,(ףרָאדנעשַא לארשי ןופ -

 יד ןגיטשעגרעביא טייו טָאה ,(ףרָאדנעשַא לאּדושי -- טנעמ |

 ןרָאװעג ןענייז ייז .סעיצַארָאקעד-רעטַאעט םתס ןופ ןעמַאר

 ןעלקַאטקעּפס עקידנצנעלג יד ןופ רעפַאשטימ עשירעלטסניק

 .גלָאפרעד רעייז וצ םיפתוש ןוא

 יד ןעוועג ןענייז יטקיווי ןופ םישדח רעגרעבמעל ןּביז ענעי -

 ןַאד ןענַאמניילק ץירפ טימ תוברקתה רעטסערג ןיימ ןופ טייצ

 -- טייקטנעָאנ עקיטסייג עקידנעטשלופ יד ןענופעג רימ ןבָאה

 עקַאט ךיז ךיא בָאה ןַאד .סעיסוקסיז ,ןסעומש ,טעברַא רעד ייב

 ץירפ ןופ רצוא רעקיטסיײג רעד זיאיס סיױרג יװ טגייצרעביא

 רע סָאװ ,סָאד זילב טשינ .טלעוו רעכעלרעניא סנַאמניילק

 רָאנ ,רוטַאקירַאק ,גנונעכייצ ,דליב ןייז ןיא ןקירדסיוא טגעלפ

 ,טלעוו ןגעוו ,טסנוק ןגעוו טכַארטעג טָאה רע סָאװ .סָאד ךיוא

 ."שטנעמ ןגעוו

 ייוצ ךָאנ טָאה רע זַא ,טלייצרעד גרעבדורג--ווָאקרוט קחצי !

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיוא ןכָאנ .ק טימ ןפָארטעג ךיז לָאמ

 ןיוש טָאה .ק .עשרַאװ ןופ ןפיולטנַא ןכָאנ דלַאב ,לָאמנייא .המחלמ

 -ַאעט ןשידיי םייב ןָאט וצ סעּפע ןביוהעגנָא גרעבמעל ןיא טלָאמעד

 ,דימת יװ ,ןעוועג זיא רע .ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,רעט -

 סָאד .ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ רעמ ךָאנ רעבָא ,טנַאגעלע  ,טצוּפעגסיױא

 -טיה רַאפ ץרוק ,גרעבמעל ןיא ןפָארטעג ךיז ייז ןבָאה לָאמ עטייווצ

 טכַאמעג טלָאמעד טָאה .ק .דנַאברַאפנטעיװַאס ןפיוא לַאפנָא סרעל

 ךס ַא טַאהעג ןוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןרַאפ סעיצַארָאקעד ךס ַא

 ןופ רעדליב יד טלָאמ רע זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה רע .גלָאפרעד

 עקיטלָאמעד עשיטעיווָאס ערעדנַא יד ןוא סנילַאטס) 'עקילייה עלַא'

 ךיוא יו ,החּפשמ רעצנַאג רעד רַאפ הסנרּפ ןוֿפרעד טיצ ןוא (רעריפ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,גנוטייצ-טנַאװ רעד רַאפ ןרוטַאקירַאק :

 עשיטעיווָאס יד ףיוא ןרוטַאקירַאק עקעט ַא ןזיועג םיא רע טָאה !

 ,'עדַאוקנע' רעד ןופ טנעה יד ןיא ןײרַא טלַאפ יז ןעוו סָאװ ,םילודג |

 -נערַאפ .ג ןוא ,ןופצ ןטייוו ןפיוא ןרָאװעג טקישרַאפ רעכיז .ק טלָאװ ;

 יי יי . ! ףקורדנייא ענייז טקיד'!

 עטצעל יד ןעזעג ךיא בַאה ,ןרָאפקעווַא ןיימ רַאפ גָאט ַא - ריי

 -ַאפדלָאג :רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעגרעבמעל ןופ .ערעימערדפ-

 ישזער ןוא גנוטעברַאַאב רעיינ ַא ןיא יטָאבעג עטנעצ סָאדי םנעד -}

 ענייא סַאקסנימַאק ַאדיא ןעוועג זיא סָאד... .ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ /! 

 רעד ןיא ןוא ,ןעגנוכיירגרעד עשירעסישזער עטסערג יד ןוֿפ -

 -עצס יד טליפשעג לָאר עניילק ןיק טשינ ןבָאה גנוכיירגרעד - }

 ןוא לָאטנעמונַאמ .ןַאמניילק ץירפ ןופ ןטקעיַָארּפ עשיפַארגָאנ =

 -עלָאמ ,ןייש-שיטסַאטנַאפ ,שיטסילַאער ךעלרעסיוא .ךעלגעווַאב = -

 .טרילוטַארג קיטכירפיוא םיא בָאה ךיא .קידוועליּפש ןוא שיר - !
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 דנגַאב םישודל

 ןיימ ךָאנ זיא רעטַאעט ןיא טעברַא ידי ןעוועג זיא רעפטנע ןייז

 טשינ ןיוש םיא זיא טסיירט יד ךיױא רעבָא ."טסיירט עקיצנייא

 ."ןבָאה וצ גנַאל ןעוועג טרעשַאב

 :טסנוק-רעלָאמ ס',ל ןגעוו גנוצַאשּפָא ַאזַא טיג לעדנַאס ףסוי

 יד ןופ טמַאטשעג ןבָאה גנופַאש ןייז רַאפ ןסלוּפמיא ידי

 עקיטרַאקסעטסָארג וליפַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא עשיטַאמַארד

 וצ ךיז טַאהעג ביל טָאה רע .רעלטסניק םנופ ןעגנובעלרעביא

 -עג ןענייז סָאװ ,םעיּפַארגָאמסַאטנַאפ ענעדיישרַאפ ןיא ןפיטרַאּפ

 -נדיישרַאפ יד ןעמוקַאבסױרַא ןוא ,ךעלטירטוצ ןילַא םיא רָאנ ןעוו

 ַא ןץא ןטכַאלפעגפיונוצ ךיו ןבָאה סָאװ ,ןעמרָאפ עטסקיװרַא

 רעינעג רעווש זיאיס ןכלעוו ,רַאנעצס ַא ןופ טניריבַאל ןצנַאג

 םייב טעברַאעג ךס ַא טָאה ןַאמניײלק קירעדירפ .ןענעכיײצַאב וצ

 ,לקריצ ןייק טימ טצונַאב טשינ ךיז טָאה רע םגה ןוא טערבסייר

 רעמיצסטעברַא ןַא וצ ןעוועג ךעלנע:דעכיג עילעטַא ןייז זיא ךָאד

 ןענייז רעטעלב-ריּפַאּפ עסיױו רעקילדנעצ .טקעטיכרַא ןַא ןפ

 ײזָאּפמָאק עטרילָאק עלעה יו רעגניפ ענייז רעטנוא ןופ סיױרַא

 -רַאפ יד ןופ שימעג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,סעיצ

 ,תמא ןַא סָאװ ,ןבָאה רעדליב סנַאמניילק .ןעמרָאפ עטסנדייש

 -רַאפ וצ ןעוועג רעווש רעבָא זיאיס .ןרוטנַאק עלַאמרָאנ טַאהעג

 -סױרַא טלָאװעג טָאה רעלטסניק רעד סָאוו ,טלַאהניא םעד ןייטש

 ,ןעגנערב-

 -עד סלַא טעברַאעג ןַאמניילק טָאה ןרָאי עגנַאל ןופ ךששמ ןיא
 טיבעג םעד ףױא .רעטַאעט רעגרעבמעל םעד ןופ רָאטַארָאק
 ביל טָאה רע .טײקשירעלַאפנײא ךס ַא ןזוועגסױרַא וע טָאה
 / רעד ןופ ןפױלטנַא טגעלפ רע .ןריטנעמירעפסקע וצ טַאהעג
 טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .תומלוע עטייוו סעּפע ןיא טייקכעלקריוו
 טַאהעג ךיוא טָאה רע .סעיצַארָאקעד-רעטַאעט טימ טנגונגַאב
 ןפרַאוװנײירַא טפָא ךיז טגעלפ ןוא סעיציבמַא עשירעקעלּפטנַא
 סעיציזָאּפמָאק סנַאמניילק .סעיזַאטנַאפ ןופ טלעוו רעטיירב ַא ןיא
 םעד יז ןכַאמ לכ םדוק רעבָא .טײקשידָאלעמ ךיוא ןגָאמרַאפ
 עכעלטייהנייא-טשינ ,ענעטלָאּפשעצ סעיצפעצנָאק ןופ קורדנייא
 םעד ןטעברַא ענייז ןכַאמ םימעט יד בילוצ .ןעמרָאפ ערעייז ןיא
 ןוא ןלַאריפס ,סעיניל סעּפע ןופ ,עטקַארטסבַא ןופ קורדנייא
 ,ךיז ןשיווצ ןריטסַארטנָאק סָאו ,סעיצקורטסנַאק ענעדיישרַאפ
 ןברַאפ עלעה טימ רעלטסניק רעד טקעדַאב ץלַא סָאד ןוא

 ןיא ןוא ,םזינָאיסערּפסקע םנופ טמַאטש ןַאמניילק קירעירפ |
 -ליב עראבזעל ןוא עקרַאטש ךס ַא ןפַאשעג רע טָאה סרָאפ רעד
 "יזעטייד יד ןוא ָאקשָאקָאק רַאקטָא וצ םיא ןרעטנענרעד סָאװ ,רעד
 -יפא לָאמלייט ןוא ןייטששכעפ ,רענכריק יו ןטסינַאיסערּפסקע עש
 -עגכרוד זיא ןַאמניילק .ןעניבוק ןופ טייקשירענָאיזיוו רעד וצ ול
 זיב םזינָאיסערפמיא םנופ ןעגנתרעדנערַאפ ענעזיישרַאפ ןעגנַאג
 טלעוו יד .םזינָאיצקַארטסבַא זיב ףוס םוצ ןדא טזינָאיסערּפסקע
 -ילַאער םגה ,עיזעָאּפ ךס ַא טימ טכױהַאב זיא ןעמיורט ענייז ןופ
 -רַאפ רע .סנטסיימ יי רע טרימרָאפעד ,ןלַאפנייא ענייז קדנריז
 טכיירגרעד רע עכלעוו ןיא סעיציזָאּפמָאק עטסיירד ףיוא ךיז טסעמ
 | .ןעגנודניברַאפ-ןברַאפ ענייש ןטלעז טפָא

 ןוא ,טסנוק ןייז ןופ רעגנעהנָא ךס ַא טַאהעג טָאה ןַאמניילק

 ןיא טעטש ענעדייערַאפ ןיא רָאנ ,גרעבמעל ןיא זיולב טשינ סָאד
 רעדליב ענייז טלעטששעגסיוא גרעבמעל ןיא ץוח טָאה רע ,ןליוּפ
 רע טָאה 1939 רָאי ןיא ןלױפ ,שזדָאל ,עקָארק ,עשרַאוו ןיא
 עזעידיי רעגרעבמעל עפורג ַא טימ ןעמַאזװצ ןעמונעג לייטנָא
 רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ גנולעטשסיוא רעד ןיא רעלָאמ



 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 ַא ןעועג זיא ןַאמניילק .טסנק ןטַײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעועג !

 טכייל טָאהימ ןכלעוו ,ליטס ןקיטרַאנגײא ןַא ןופ טסיטערטרָאּפ

 -פיונצ טנָאקעג רע טָאה טערטרָאּפ םניא ןענעקרעד טנָאקעג

 ענייז טימ לעדָאמ ןופ ןטפַאשנגיײא עכעלרעּפרעק יד ןצלעמׂש

 -עלטנזעוו סָאד ןעמוקַאבסױרַא םורָא ױזַא ןוא ןרָאלַאו עקיטסייג

 קירעדירפ ןופ גנופַאע יד קידנכיילגרַאפ .ןטריטערטרָאּפ םנופ עכ

 רע רעכלעוו ןיא הביבס רעד ןופ טסנוק רעד טימ ןענַאמניילק

 ,טייצ רענעי ןופ ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ יד טימ ,טבעלעג טָאה

 ,רעלטסניק םנופ טעטילַאודיווידניא יד זַא ,ןלעטשטסעפ ןעמ זומ

 סָאד ןוא טיײקכעלגנירּפשרוא ןכוז סָאז ,טייקשיפיצעפס ןייז

 ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,ןריזילַאוטקעלעטניא עקיטייצכיילג

 סע סָאו טָא -- ,ןסולפנייא עשירעפעש יד ןופ טייקכייר רעד
 -ווא טרעוו זיאיס .ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא סױרַא םיא ייב ךיז טגָאלש

 עטנַאסערעטניא ןפַאשעג ךיוא טָאה ןַאמניילק זַא ,ןכיירטשוצרעט

 םעד ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוועג זיא רע .עגנונכייצ עשיריטַאס

 טָאה רענכייצ סלַא .יקעטושטשי לַאנרושז ןשיריטַאס רעגרעבמעל
 ,סעמעט עשיריטַאס יד וצ רעייטשוצ ןייז ןבעגעג ךיוא ןַאמניילק
 ,טרירַאב טָאה לַאנרושז רעד סָאװ

 ןקידהנושמ ַא ןפַאשעג ,ערעדנַא ןשיווצ ,ךיוא טָאה ןַאמניילק
 -יגָאיד ןופ טלַאטשעג ןיא רָאפ ךיז טלעטש רע .טערטרָאּפָאטיױא
 ןיא ןעמואוושעג ןטלָאװ ייז יו ,םיא רעביא .ןייוו סַאפ ַא יב ןסַאנ
 ןרוגיפ עקיטרַאקסעטָארג ענעדיישרַאּפ ךיז ןגָארט ,טפול רעד
 םנופ גנוקריוו יד ןלעטשרָאפ ךיז טימ ןטרַאד ייז זַא ,ךעלגעמ
 ךיוא טָאה םעלַא םעד יב .קנַאדעג םעד טרוכשרַאּפ סָאװ ,ןייוו
 טָאהימ ןעוו טלָאמעד טפיוהרעביא ,טסנרע ןייז טנָאקעג ןַאמניילק
 ןפַאש םייב ךעלכַאזטּפױה ,ןעמעלבָארּפ עטסנרע ןזייל טפרַאדַאב
 רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .סעיצַארָאקעד-רעטַאעט
 רעד וצ ןגױצעגצ ךיוא ןענַאמניילק ןעמ טָאה המחלמ-טלעוו
 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא סעיצַארָאקעד-רעטַאעט ןופ גנוּפַאש
 טימ ןעוועג טעטסאלַאב טשינ זיא ןַאמניילק יװ ױזַא ,עשרַאװ
 ןעגנורעטש םוש ןָא טנַאקעג רע טָאה ,יטור ןוא לוש םוש ןייק

 טקריוװעג קרַאטש ןבָאה סָאװ ,סעיצַארָאקעד עלעניגירָא ןּפַאש -
 ,"רעיושוצ ןפיוא

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טביירש דָאירעּפ ןטצעל ס'.ק ןגעוו ןוא

 ,רעלטסניק רעשידיי ַא ךָאנ ןעוועג זיאיס יצ ?לפיױוצ ךיא

 -רעביא טײקשירבַאקַאמ ןוא םזַאקרַאס ַאזַא טימ ןענָאק לָאז סָאװ

 יד -- ןברַאפ ןוא סעיניל ןופ ליּפש רעדליװ ַא ןיא -- ןבעג

 סָאד יוװ ,גנַאגרעטנוא-ָאטעג ןופ עיסערפסקע עשיגַארט עצנַאג

 -עדנַא רעד ןופ שטָאכ .ןַאמניילק ץירפ ןָאט וצ ?גוסמ ןעוועג זיא

 קידנעטש םעד -- םיא ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ךיא ןָאק טיז רער

 -לטנעשזד רעניוו םעד ,ןטעלגעגסיוא ןוא ןטצופעגסיוא-טנַאגעלע

 -נעלגנע ןטלַאק םעד ןליּפש טלָאוועג לסיב ַא טָאה רעכלעוו ,ןעמ

 -עלטיה ןופ ,ָאטעג ןופ הביבס רעקידמוניהג רעד ןיא -- רעד

 המחלמ רעד ךָאנ טרעהעג בָאה ךיא ןעוו ןוא .רעגַאל ןשיטסיר

 ָאטעג רעגרעבמעל ןיא ןעגנובעלרעביא סנַאמניילק ץירפ ןגעוו

 ןופ ןרעוו טעוועטַארעגסױרַא ןקידרדסכ ןייז ןגעוו ,רעגַאל ןוא

 ןגעוו ,ןוווא םוצי ןטרָאּפסנַארט ןוא סעיצקעלעס ענעדיישרַאפ

 ךיז ןעוועקבַארַאקסױרַא ןוא ָאטעג ןיא סופיט ַא ןעמוקרעביא ןייז

 זיא סָאד זַא ,טביילגעג טשינ שממ ךיא בָאה -- ןפרעד ךיױא

 ,לַאטקעלעטניא ןוא טעטסע ןטרַאצ םעד טָא יב ןעוועג ךעלגעמ !

 ןגָארטוצרעביא ץלַא סָאד חוכ טַאהעג טָאה רע זַא

 טא
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 ןעמוקעגמוא זיא ןַאמנַײלק ץירפ ןעוו ונעג טשינ סייו ןעמ
 ,1943 רָאי ןיא ,עיצקַא רעטצעל ַא ןיא זַא ,רעשמ ךיז זיא ןעמ
 -- ױזַא יצ ױזַא ,1944 רָאי ןיא ,רעגַאל ַא ןיא רָאג רשפא רעדָא
 -יױרג-רעגַאל ןואדָאטעג רָאי 273 ןטלַאהוצרעביא ןזיווַאב טָאה רע
 יױזַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו וצ ,עילימַאפ ןייז קידנרילרַאפ ,ןל
 רעסיורג רעד ןיא טזָאלעג טשינ ךיז ריא בילוצ) ןדנובעגוצ
 -גיז רעלטסניק רעד ,רבח רעטסנעָאנ ןייז יוו ,טלעוו רעלטסניק
 םירבח ענייז ,טַאטשרַאוו-סטעברַא ןייז ןרילרַאפ ;(סעקנעמ טנומ
 רַאפ זיא סָאד .שזַאסייּפ רעגרעבמעל ןטבילַאב ןייז ,הביבס ןוא
 -סיוא רעכעלשטנעמ ןופ רעדנואוו רעטסערג רעד ןעוועג רימ
 ןעטנעמ ַאזַא ייב רעדנואוו ַא -- רעיודסיוא ןוא טיײקידוועטלַאה
 .ײןַאמנילק ץירפ רעלטסניק רעד יװ
 ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ ,

 ןַאמניילק טָאה ,גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייז יד ןעוו
 -עברַא רעטושּפ סלַא טעברַאעג טָאה רע .ןלָאמ וצ טרעהעגפיוא
 עדוח ןיא ,ןדיי ףיוא יעיצקַאי רעטױרג רעטשרע רעד תעב .רעט
 טרעיודעג טָאה סָאוװ ,(ָאטעגיס ןריפנייא ןרַאּפ ךָאנ) 1942 טסוגױא
 דומ סנַאמניילק ץירפ ױעמונעגוצי ןשטייד יד ןבָאה ,כָאװ יירד
 סָאד .דניק ןייא טימ רעקעב עניָאד רעטסעווש ןייז ןוא רעט
 סנַאמניילק ייב טלָאמעד ןעוועג זיא (ערעטלע סָאד) וניק עטייווצ
 -ייהרַאּפ ןעוועג טשינ זיא עכלעוו ,עישָאז ,רעטסעווש ערעגניי ַא
 רעקיזָאד רעד תעב זיא ץירפ .ןעמונעג טינ ןעמ טָאה יז .טַאו
 ,ןעמוקעגמייהַא זיא רע ןעוו .טעברַא רעד ייב ןעוועג יעיצקַאי
 .החּפשמ ןייז ןפָארטעג טשינ ןױש רע טָאה

 זיא יגנולדיזסיואי רעסױרג רעטשרע רעד ךָאנ ןכָאװ ייוצ
 רעבמעטפעס רעטל) ָאטעג רעגיועבמעל סָאד ןרָאוװעג טריפעגנייא
 -ַָארט-לגיצ סלַא טעברַאעג ןַאמניילק ץירפ טָאה ָאטעג ןיא 2

 זיא רע ןבעל ףױא טנידרַאפ טשינ טָאה רע ןכלעוו ןופ ,רעג
 : .רעקירעגנוה ַא ןעגנַאגעגמורַא קיזנעטש

 ןשטייד יד ןעוו ,יעיצקַאי רעסױרג רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ
 -סַאיּפי ענעפורעג-ױזַא יד ףיוא ןדיי סעפורג טריפעגסיורַא ןבָאה
 ןַאמניײלק ץירפ טָאה ,ןסישרעד וצ טרָאד ייז ידכ (ןדמַאמ יסעק
 -ניא רעגרעבמעל רעטנַאקַאב ַא -- רעבע החּפשמ ןייז טכוזַאב
 -ןיילק ץירפ ןופ רעטסעווש ַא ןעוועג זיא רעטומ ןיימ רעינישז
 -רעטישרעד ַא ןרעבע וצ ןעמוקעגניירַא זיא רע .(רעטָאפ סנַאמ
 רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןעזעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ רעט
 ,ענעצס ַא ןסעגרַאּפ טשינ ןבעל ןיא לָאמנייק יענעצסי יד טעו
 -עגנָא ןופ ,םעד ןופ ןגױא יד רַאפ קיזדעבעל םיא טייטש סָאװ
 טקעדעגרעביא ןעוועג זיא סָאװ ,ָאטױא-טסַאל ,ןדיי טימ ןטליפ
 ,יורפ ַא ןופ טנַאה ַא טרַאטשעגסױרַא טָאה ,יעקעדנַאלּפי ַא טימ
 -עג ךיז טָאה טנַאה יד יװ קוודנייא טעד טכַאמעג טָאה סָאװ
 -ניילק טָאה -- ענעצט עקיזָאד יד ..המקנ ךָאנ למיה םוצ טדנעוו
 זיא רעדייל .טנווייל ןפיוא ןקיביײארַאפ רע חמ --- טגָאזעג ןַאמ
 ןעגנולעג טשינ ןױש םיא סָאד

 -ַאקירַאק ןענעכייצ ןעמונעג רעטייוו ךיז רע טָאה ָאטעג ןיא
 עזעידיי ןופ ,ןרוטַאקירַאק עקירעיורט --- לָאמסָאד -- רעבָא .ןרוט
 ןופ טדיישרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רוטַאקירַאק ;ןטנַאיצילַאּפ
 -סָאד ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ ןטעברַא עקידהמחלמ- רַאפ ענייז
 ,עיצַאוטיס רעד ןופ טייז עשימָאק יד ןפורעגסױרַא טשינ לָאמ
 ענַײז .םיא ייב עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןעוועג ןזיא סָאד יװ
 עכעלרעדיוש עצנַאג יד טליּפשעגּפָא ןבָאה ןרוטַאקירַאק-ָאטעג

 יי
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 דנַאב -םיטודצ

 וצ ןעגנוגנידַאב עכעלשטועממוא יד ןוא עידעגַארט עשידיי

 .ןרָאוװעג ןבירטעג ןענייז רעדירב ענייז ןופ לייט ַא עכלעוו

 -סעווש ןוא רעטומ ןייז ןרָאלרַאפ טָאה ןַאמניילק יו םעדכָאנ

 רָאיטקַא םנופ גנוניווו רעד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז רע טָאה ,רעט

 ןשטייד יד טָאהיס תויה.. .רבח ןטנָאנ ןייז ,גנילרעווצ ןירעוועס

 הרבח ךיז ןבָאה ,הטיחוש רעד וצ ןדיי טנעגיטנָאק ַא טלעפרַאפ

 רעביא ןָאטעג זָאל ַא םיפתוש עשיניַארקוא ערעייז טימ טייל-.ס.ס

 "יז ערעדנַא ןשיווצ .תונברק ערעיײז ןכוז וצ רעזייה עשידיי יד

 ןעמעוו ןוא ,סגנילרעווצ יד ןופ זה ןיא ןלַאפעגנײרָא יז ןענ

 ץירפ.. ךיז טימ ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,ןפָארטעג טרָאד ןבָאה יד

 ,עיצַאמיטיגעל ןייז ןזיױועג םיחצור הרבח רעד טָאה ןַאמניילק

 טעינרָאג םיא טָאהיס .יעדוי רעכעלצוני ַא זיא ןוא טעברַא רע זַא

 עטּפַאכעג עקירביא יד טימ ךיילגוצ ,םיא טָאה ןעמ .טפלָאהעג

 יד ןעמ טָאה טרָאד ןופ .רעגַאל רעווָאנַאי ןיא טריפעגּפָא דיי

 -לעב רעגַאל טױט ןיא טקישעגקעװַא ,יעיצקעלעסי ַא ךָאנ דיי

 טגערפעג םענייא ןדעי ןעמ טָאה יעיצקעלעס' רעד תעב .ץעשז

 ,ןענַאמנילק ףיױא ןעמוקעג ןיא ייר יד ןעוו .זיא ךַאפ ןייז סָאװ

 וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ-ָאּפַאטשעג ַא ןופ יורפ ַא טָאה

 -עגוצ טָאה ןעמ עכלעוו |יײב} ,ןשטנעמ ןופ יעיצקעלעסי רעד

 -ןיילק ץירפ ףיוא גיױא ןַא ןפרָאוװעג ,ןבעל םוצ טכער סָאד ןעמונ

 סָאװ טימ טגערפעג םיא ןוא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא יז .ןענַאמ

 זיא רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה ןַאמניילק ןעוו .ךיז טקיטפעשַאב רע

 ןסטערטרָאּפ ךיוא טלָאמ רע יצ טגערפעג םיא יז טָאה ,רעלָאמ ַא

 ןסיײהעג םיא עקשטייד יד טָאה ,ָאי זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןעװ

 וצ ןעמונעגטימ םיא {טָאה יז| ןוא יײר רעד ןופ ןעמענסױרַא

 טלַא .ריא ןופ ןטערטרָאּפ ןלָאמעג רע טָאה געט יירד .םײיהַא ךיז

 -קירוצ זיא ןַאמניילק ,יירפ טזָאלעגסױרַא םיא יז טָאה גנונױלַאב

 ןײרַא ָאטעג ןיא ןעמוקעג

 ןוא סופיט ףיױא ןרָאװעג קנַארק רע ןיא םורַא טייצ ַא ןיא

 -רעווצ רבח ןייז ןעוו ןיײירַא לָאטיּפש ןיא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ

 ,טגיילעגרָאפ םיא רע טָאה ,לָאטיּפשש ןיא טכוזַאב םיא טָאה גניל

 ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ייז ןלָאז ,לָאטיּפש ןופ סױרַא טעוו רע ןעוו זַא

 יד ןבעלוצרעביא ןעגנילעג םורַא יזַא יז טעװ רעטעפש ןוא

 זיא רע .טגָאזעגּפָא ןַאלּפ םעד ןופ ךיז טָאה ןַאמניילק .המחלמ

 ןיוע סע טעוװ רע ןוא -- טגָאזעג רע טָאה -- ךַאוש וצ ןױש

 -עג טנוזעג ןיא ןַאמנילק יוװ םעדכָאנ .ןטלַאהכרוד ןענָאק טשינ

 טָאה ןעמ ואוו ,ןיײרַא ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,ןרָאװ

 םוצ ,דלַאוו רעװָאנַאי ןיא טריפעגקעווַא ןוא טּפַאכעג רעדיוו םיא

 וצ לזמ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש רע טָאה לָאמסָאד .לָאמ ןטייױוצ

 -עג רעווע רימ זיא טיט סנַאמניילק ץירפ ןגעוו יונעג .ןעיורפ

 -עגמוא רע זיא ןטײקכעלנײזשרַאװ עלַא טיול .ןלעטשוצטסעפ ןעוו

 1945 רָאי ןיא ,יסעיצקַאי עטצעל יד ןופ רענייא תעב ןעמוק

 רָאנ טשינ טלעוו רעד ןופ קעװַא זיא ןענַאמניילק ץירפ טימ

 ךיוא רָאנ ,טפַאשדנַאל רעגרעבמעל רעד ןופ רערעּפרעקרַאפ רעד

 -עד-רעטַאעט ןוא סרעלָאמ עטטטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא

 .יןליוּפ ןזעידיי םנופ סרָאטַארָאק

 םוקמוא ןשיגַארט ןוא געט עטצעל ענייז ןגעוו םיטרּפ ערעדנַא

 עשידיי ענעמוקעגמוא ךוב ןייז ןיא לעדנַאס ףסוי ןָא טיג

 ;"רעלטסניק

 ןלַאפעגניירַא ןַאמנײלק זיא עיצַאשוקָא-רעלטיה רעד תעבי

 .רעבעוו סלַא טעברַאעג רע טָאה ָאד .רעגַאל רעוָאנַאי םניא

 טנכייצעג טָאה רע .טנכייצעג ךס ַא טייה רעד ןיא רע טָאה ייברעד
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 ךיז טָאה סע .םינילת עשיטסירעלטיה יד ןופ ןרוטַאקירַאק ךס ַא

 -רעגַאל ענעדיישרַאפ טימ עקעט עשביה ַא ןבילקעגנָא םיא יב

 -נייא ,טימַאב ךיז ןַאמניילק ךיוא טָאה לָאמנייא טשינ .ןוזיטָאמ

 עקיזָאד יד רעגַאל ןופ ןקישוצסיֹורַא ,בעל סָאד קידנלעמש

 יז טימ ןרָאװעג זיא סע סָאװ טשינ רימ ןסייו טציא .ןעגנונכייצ

 ףיוא .רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא ,םיױא טזיױו ,זיא רעלטסניק רעד

 .טנדרַאעגנייא זיא סָאװ ,גנולעטשסיוא רעקידהמחלמכָאנ רעד

 דנַאטשפיוא ןופ גָאטרָאי ןטפניפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןרָאוועג

 ןופ טעברַא ןַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,ָאטעג רעוועשרַאװ ןיא

 רעקידהמחלמרַאּפ ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןאמניילק קירעדירפ

 .ײטערטרָאּפָאטױא

 ןופ סעיצקודָארּפער לעדנַאס ךיוא טגנערב ךוב ןבלעז םעד ןיא

 :ןעגנונעכייצ ס'.ק

 זַא ,טקרעמַאב ןוא ,"עיזַאטנַאפ , ןוא "הרות רפס ַא טימ ןיזיי,

 יסקלָאפ רעד ןופ םיצפח ענעדיײשרַאּפ ןופ רעלמַאז ןקירָאי-גנַאל םייב

 ןַאילימיסקַאמ ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב טסנוק

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא זיא רעכלעוו ,גרעבמעל ןופ ןײטשדלָאג

 יק ןופ רעדליב ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןשטייד יד ךרוד

 ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןופ דנַאב ןטייווצ ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ןופ סעיצַארָאקעד ייווצ יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ טגנערב "ןרעטש

 ןוא "אבכוכ רב, וצ סעיצַארָאקעד ןוא ןעמויטסָאק ,"תימלוש,, וצ .ק

 "רעה , סלַא ןעמַאק ףסוי ןופ גנונכייצ ַא ןוא ,"רעגניזרעדָארב יד'

 ,?רעילָאּפָארטסָא עלעש

 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,"טקיװ, ןיא "רעגניז רעדָארב יד , -- רעזָארב רעב

5 19239, , , , 

 ,"ט לבטיל, , טקיװ, ןיא .אבכוכ רב , ערעימערפ -- רעמַאה בייל .רד

 ,1939 ,11 .'נ ,עשרַאװ

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב " ןרעטש ענעשַאלרַאּפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,231 ,195 ,188 ,1787186 .,זז

 ,עשרַאװ ,"ןליוּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 228 ,217 ,87:89 .זז ,דנַאב רעטייווצ+ ,7

 .1961 ,סערייא סָאנעוב ,/הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 ,450 ,448 ,178 ,133:135 ,וו

 ,1964 ,סערײא סָאנעב ,'געװ ןימ ףיוא, -- גרעבדורגוװָאקרוט קחצי

 ,125-132 .זז

 {הרובד} אנעריא ,אקסוװועשטרַאב

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1897 .בעג

 "רוק ,וועירטימד ןיא 1897 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .דנַאלסור ,טגגעג רעקס

 1913 ןיא טקידנעעג .קסרוק ןיא רעדיינש

 -עגּפָא ןוא עיזַאנמיג-ןעיורפ רעקסרוק יד

 גנודליב ריא ןצעזטרָאפ וועיק ןייק ןרָאפ

 "רעד .טעטיזרעווינוא רעקיטרָא רעד ןיא

 ,וָאקרַאכ ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ךָאנ

 "נָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה יז ואוו

 ןופ ןעלקַאטקעּפס ןוא ןטרעצנַאק ןיא לייט

 רעטעּפש לסיב ַא .שיסור ןיא רעבָאהביל

 עניב רעשיסור רעד ףיוא עסירעטקַא עלענָאיסעפָארּפ ַא ןרָאװעג

 .ַאנעריא ףיוא ַארָאד ןעמָאנ ןטשרע ריא טרעדנעעג ןוא

 הליחתכל ךיז טָאה יז ואוו ,עגיר ןייק טרירגימע 1920 ןיא

 -עּפש ןיא רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשיסור ןקיטרָא ןיא טקילײטַאב

 עי
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 ןופ ןַאקיססקעל

 "ועמ ןיא רעירפ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא שידיי ףיוא רעבירַא רעט
 ,סעּפורט ערעדנַא יד ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט-םיט

 ,עגיר ןיא ןליּפש ןעזעג יז טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 -שג רעייז ריא טָאה סָאװ ,ןח ןשיאיורפ ַא רעסיוא זַא ,טקרעמַאב

 ןסעזַאב ךיוא יז זיא ,טליּפשעג טָאה יז עכלעוו ,ןלָאר יד וצ טניד

 ןפילשעגסיוא רעכיז זיא סָאװ .טנעלַאט ןשיטַאמַארד םענייפ ַא

 זיא סע .עניב רעשיסור רעד ףיוא ןליּפש ריא ךרוד ןרָאװעג

 ןוא שינדנעטשרַאפ .ץנעגילעטניא ןליּפש ריא ןיא קיטנעק ןעוועג

  .טרעפרעקרַאפ טָאה יז סָאװ ,ןלָאר יד ןופ םענַאב ַא
 ןיא טליּפשעג ריא טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמלרעּפ סקַאמ טיול

 ןטימ טַאהעג הנותח טרָאד יז טָאה .עגיר ןיא 1938-1929 ןָאזעס

 יָעג טָאה רעכלעוו .ווָאנַאבַארַאב רעסישזער ןוא רָאיטקַא ןשיסור

 -ירַא םיא טָאה יז ןוא ,עגיר ןיא עמַארד רעשיסור רעד ןיא טליּפש
 יעניב רעשידיי רעד ףיוא טריפעגרעב

 יד טקישרַאפ ןבָאה ןוא עגיר טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו
 יב ןענופעג ךיוא ייז ןשיווצ ךיז ןבָאה ,ָאטעג א ןיא ןדיי רעגיר
 ןטלַאק ַא ןיא יז זיא 1941 רעבמעווָאנ 30 םעד ,ןַאמ ריא ןוא

 טריפעגסױרַא ,ןדיי טנזיוט 18 טימ ןעמַאזוצ ןגרָאמירפ ןקיטסָארפ

 םַאזיורג זיא יז ואוו ,דלַאװ רעלופמור ןיא ,עגיר רעטניה ןרָאװעג

 ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןוא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טקיליטרַאפ

 ןַאמ ריא ךיוא טגיל סע סָאװ ,רבק-ןסַאמ םעד ןיא

 ,דַארגנינעל ןיא טבעל רעדורב ריא

 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ ןופ .ע .מ

 טקַאמ ,דניקסיוו

 {סיצַאנ יד ךרוד טכַארבעגמוא --- 190778 .בעג|}

 -שילױּפ ,ענליוו ןיא 1907-8 ןריובעג

 ןַא ןופ רעמיטנגייא -- רעטָאפ .עטיל

 .עיזַאנמיג טקידנעעג .טפעשעגיקייטּפָא

 טָאה .וװ זַא ,ךיוא טביילג ווָאקרוט סַאנָאי
 "יזרעווינוא רענליוו ןיא טרידוטש רָאי ַא

 רערעל ַא ןעועג רעטעּפש זיא ןוא ,טעט
 .שיערבעה ןופ

 תעב זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ענליוו ןיא טריפעגנָא 1932 ןיא טָאה רע

 רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי ןקיטרָאד ןטימ

 ייב לוש רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד טימ ,5 אקסרָאסיװדול ףיוא

 רעד ןיא טנרעלעג ךיוא ןוא טפַאשלעזעג-רעטַאעט רענליוו רעד

 "וטשנייא טָאה רע ואוו ,ָאידוטס רעשיטַאמַארד רעשישרבעה רענליוו

 םורַא ץנַאט רעד) 'ענָאּפלָאװ' סגייווצ ןַאפעטס-ןָאסנָאשזד ןעב טריד

 ןטנעדוטס עּפורג עשיטסַאיזװטנע יד ןשיוװצ רע טָאה ,(בהזה לגע

 ןייא ןופ ,זיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ עכעלטע ןופ ןַאמנגנוי ַא ןענופעג

 ןעלטימ עכעלרעסיוא עקידנצנעלג טימ טשטנעבעג ןעוועג ,טייז

 ַא ןגױא ענעפָא ,עסיורג ,םינּפ לדייא ,קיטכיל ַא ,ןייש ,קנַאלש

 ענײמעגלַא טַאהעג -- טייז רערעדנַא רעד ןופ .רָאה ּפָאק רעצרַאװש

 "רעגנוי רעקיזָאד רעד ןוא ,ץנעגילשטניא ןוא רוטלוק ךס ַא ,גנודליב

 "עג רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןיא זיא ,דניקסיוו (איטימ) סקַאמ ,ןַאמ

 טָאה טנעלַאט ןשירָאיטקַא ןסיורג ןייק לייוו ,טנעטסיסַא ןייז ןרָאװ

 -עדנעטשרַאפ ךס ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןגעקַאד ,טַאהעג טשינ רע

 .װ טרָאפ ,הצע סווָאקרוט ,ןייז טיול .ישזער רַאפ ןטייקיעפ ןוא שינ

 -ַאעט רַאפ טוטיטסניא ןשהכולמ ןיא ןײרַא טערט ,עשרַאװ ןייק ּפָא
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 רע ט ַאע ט ןשיריי
 שקר יין החי += שר טקראדעקײ" טח= חזסח

 רָאטקעריד ךיוא טרעוו ןוא עידנעּפיטס ַא טגירק רע ואוו ,טסנוק-רעט
 סַאנָאי טביירש רעטייוו .סַאג ענלימ ףיוא לעטָאהיןטנַארגימע ןופ

 :וָאקרוט

 םרוק-יסשזער םנופ טנעדוטס ןרָאװעג זיא דניקסיוו סקַאמא
 טימ ךיז טָאה סע .טסנוק-רעטַאעט ןופ טוטיטסניא ןרעכעה סייב
 טוטיטסניא םנופ רעטיײל רעד טריסערעטניארַאפ קרַאטש םיא
 -יעזער יד ןופ רעטייל רעד ןוא שטיווָארעװלעז רעדנַאסקעלַא
 ַארַאלק ןעוו .רעליש ןָאעל רעסישזער רעטֹונירַאב רעד ,ןסרוק
 ריא ןיא ןריפוצפיוא ןרעליש ןדַאלעגנייא טָאה שטיווָאלַאגעס
 -עגוצ רעליש טָאה ,יםרוטשי סריּפסקעזע יטנגוי רַאפ רעטַאעטי
 ןקידנערַאפ ןכָאנ .טנעטסיסַא -ישזער ןייז טלַא ןדניקסיו ןגוצ
 ןרָאװעג טרישזַאגנַא דניקסיוו זיא טוטיטסניא ןשהכולמ םעד

 רעטַאעט ןשיטַאטש ןשיליופ ןיא רָאיטקא ןוא רעסישזער סלָא
 -רעד .ןענָאזעס יױוצ עצנַאג טעברַאעג טָאה רע ואוו ,ענליוו ןיא
 ,ירעטַאעט-טנגויי רעוװעשרַאװ ןטימ טעברַאעג דניקסיוו טָאה ךָאנ
 רעד רעביא יינרוט ַא ףױא ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ

 ."ץניווָארּפ

 יישזער סלַא .וו ףיוא טגיילעג טָאה ןעמ ןעגנונּפָאה ַארַאּפ סָאװ

 |יאטיק .מ| .ק .מ ןופ ץיטָאנ רעקידנגלָאפ ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,רעס

 :"רעטעלב עשירַארעטיל , ןיא

 ,עלוש עלַארטַאעט עשהכולמ ַא טריטסיזקע עשרַאו ןיאי
 ,טלעוו רעד ןיא טרַא םעד ןופ עיצוטיטסניא עקיצנייא יד זיא סַאװ

 ַאזַא ָאטשינ ץעגרע ןיא זיא דנַאברַאפנטעיװָאס ןיא ץוח ַא ,לייו

 רעד ךרוד ןרעוו ןטלַאהעגסיוא לָאז סָאװ ,טוטיטסניא רעלַארטַאעט

 רעלַארטַאעט רַאפ טוטיטסניא הכולמ  רעקיזָאד רעד .הכולמ

 רעטנוא ךיז טניפעג ,לעיציפָא ןפורעגנָא טרעוו רע יוװ ,"טסנוק

 רעסיששזער ןוא טסיטרַא ןשילױפ ןטמירַאב םתפ גנוטייל רעד
 סיוא טעדליב טוטיטסניא רעד .שטיווָארעװלעז רעדנַאסקעלַא
 עשידיי ךױא ןטרָאד ךיז ןענרעליס .ןרעסישזער ןוא ןטסיטרַא
 רעד סא רעדנוזַאב ךיז טנכייצ סע עכלעוו ןשיווצ ,ןטנַאידוטס
 ןגעוו ,טנַאידוטס רעקיזָאד רעד .דניקסיוו סקַאמ רענליוו רעגנוי

 יו ןפורעגּפָא לָאמנייא ןיוש ךיז טָאה שטיווָארעװלעז ןכלעוו

 -רכש ןופ טײרּפַאב רָאנ טשינ זיא ,דימלת ןטבָאגָאב ַא רעייז ןגעוו

 סקַאמ .עידנעּפיטס עקידנעטשַאב ַא ךיוא טמוקַאב רַאנ ,דומיל

 .טוטיטסניא םנופ גנוליײטּפָא-ישזער רעד ףיוא טרידוטש דניקסיוו
 ,גנולעטשרָאפ-עבָארּפ ַא רעליש רעדעי טלעטש ןקידנערַאּפ סייב
 יַאב רעד, סוָאש דרַאנרעב טלעטשעג קיטנז טָאה דניקסיוו.
 יַאב רעייז ַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע ואוו ,"ןַאמ רעטרעש
 רעשידיי רעטשרע רעד זיא דניקסיוו .מ .רעסישזער רעטבָאג
 -ליב עלַארטַאעט עלעיצעּפס ַא טָאה סָאװ ,ןליופ ןיא רעסישזער
 רעשידיי רעד וצ רעקידנעײטשטנַאנ ַא ,רענעגייא ןַא זיא רע .גנוד
 שירעלטסניק ןבעלסיוא ןענָאק ךיז טעװ רע יצ .רוטלוק-טקלָאּפ
 -וצקעווַא ןעמוקסיוא טעוװ סיא רעדָא ,טלעוו שידיי רעזדנוא ןיא
 םעד ףױא סַאזקרעמפיוא ןכַאמ רימ ?סרעטַאעט ערעדנַא וצ ןײג
 -רַא ןשידיי סעד סרעדנוזַאב ןוא טײקכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא
 -עלטסניק ןשידיי ַא ןפַאש וצ סולשַאב ַא טָאה סָאוו ,ןיירַאפ-ןטסיט

 .ײרעטַאעט ןשיר

 ןרַאֿפ טעברַא-שזער עטשרע ס'.ו ןופ קורדנייא םעד ןגעוו

 :יקסניגרעשטַאק ,ש טביירש ,רעטַאעט ןשידיי

 ןופ רעסישזער רעד ןבעגעג ָאד טָאה עטסלַאמיסקַאמ סָאד;

 ןזײשַאב וצ לסיבַא ןיוש .דניקסיוו .מ רעטַאעט ןשיליוּפ ןגיה
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 -ףױא רעטשרע רעד ןגעוו רעסישזער רעגנוי רעד טלייצרעד

 יד זיא קיסעמסינטלעהרַאפ, :רעטַאעט ןשידיי ןיא רענייז גנוריפ

 ךיא ןעוו זַא ,ךיז טכַאד רימ םגה .טרָא ןַא ףיױא גנוריפפיוא

 רעמ ךָאנ ךיא טלָאװ ,רעירפ ןופ לבמַאסנַא םעד טנעקעג טלָאװ

 בָאהיכ :הדומ ךיז ןיביכ .רעיושוצ ןרַאפ ןעגנערבסיױרַא טנָאקעג

 ןזעידיי םעד וצ לָאמ ןטשרע סעד ןייגוצ םייב עמערט טַאהעג
 זַא ,טסואוועג טינ וא טנעקעג טינ םיא ךָאד בָאה ךיא .רָאיטקַא

 -ָאגעטַאק ערעדנַא טימ ןייגוצ ןעמ ףרַאד רָאיטקַא ןשידיי םעד וצ

 לבמַאסנַא ןגנוי םעד טימ טעברַא ןיימ .ןשיליפ םוצ יו סעיר

 ר"ד טרידנעמָאקער ךימ טָאהיס ןכלעוו וצ) ײרעטַאעט יינ ןופ

 .גתשיױטנַא רעמענעגנָא ןַא וצ טכַארבעג רימ טָאה (טרעכייו .מ

 ךיא בָאה ,טעברַא עשירעפעש  ַאזַא ,ערעפסָאמטַא עקיצרַאה ַאזַא

 :םײגַאב רעד רַאפ ייז קנַאד ךיא .טַאהעג טינ גנַאל ,גנַאל ןיש

 ךיירפ רעטסערג רעד טימ ןוא ,ןבעגעג רימ ןבָאה ייז סָאוו ,גנורעט

 ןלעוו ייז רָאנ ןעוו עיציזָאפסיד רעייז וצ ןלעטשוצ ךיז ךיא לעװ

 | ןקיטיינ רימ ןיא ךיז

 טרָאד ָאטשינ .שיטסילַאער -ןייר טריפעגסיוא זיא עסעיפ יד

 ָארקַא עשירעכערברַאק יד ,ןעמויטסָאק עטַאוועצל עקיברַאפ יד

 ָאטשינ .קיוּפ םעיײנ-טלַא ןופ גנַאלק ןרעטנוא ןעגנורּפש עשיטַאב

 ןטקַא 4 ןטקעפע עשיטסימ טימ סענעצס רעקילדנעצ ןייק טרָאד

 ןעמַאװצ עלַא .ךיז רַאפ ןוא ןַא עידעגַארט ַא ,רעדנוזַאב רעדעי

 ."גָאט ןקיטנייה זיב ךיז טיצ סָאוװ ,עמַארד עסיורג ןייא --

 ןבָאה ייז ןעוו זַא ,טלייצרעד ,תונורכז ענייז ןיא טרעכייוו .מ .רד |

 "יפ עשידנעלָאה יד .עסעיּפ עטסקעז יד ןריפוצפיוא טיירגעגוצ ךיז

 :סנַאמרעיײה ןַאמרעה ןופ 'גנונפָאה ענערָאלרַאפ יד' עמַארד-רעש

 -סיוו סקַאמ ןטעברַאפ ךיא בָאה עסעיפ יד ןריסישזער וצי

 עביל עקרַאטש ַא זױלב טשינ טגָאמרָאפ טָאה דניקסיו . .דניק
 -קפס ילב ןוא גנודליבסיוא עלַארטַאעט עכעלטנירג ,רעטַאעט םוצ

 ןעועג זיא הלעמ עטסנעש ןיז .טנעלַאט ןשירעסישוער ןקיד
 טזעינ טָאה רע .רָאיטקַא ןוא רבחמ וצ גנויצַאב עשיטע ך'יוה ןייז
 ןפרָאװעגנָא טשינ טָאה רע ,הריציל ףתוש ןייק ןרעוו טלָאועג
 ןתלוכי ערעייז טימ ךיז טימַאב רַאנ ,ןטסיטרַא יז ןענאלבַאש ןייק
 .גנולעטשרָאפ עטוג ַא ןעגנערבוצסיורַא ןוא ןלָאר יד ןעיובוצפיוא
 עקרַאטש ָא ןעמוקַאב ךיז טָאה גנַאגוצ ןקיזָאד םעד קנַאד ַא
 ַא ןעועג זיא טלַאטשעג עדעי ואוו ,גנוריפפיוא עשיטסילַאער
 .עקידתמא ןַא ףרָאד ןשידנעלָאה ןופ ןעפסָאמטַא יד ןוא עקידעבעל
 -עגרעביא ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי ןעוועג טשינ ןענייז סָאד
 רעדנעלָאה טבעלעג ןבָאה עניב רעד ףיױא .סרעשיפ רַאפ ענעוט

 .ןועינעלגנַאר ןוא ןפמַאק ,דייל ןוא דיירפ רעייז טימ

 טעברַאנעמַאװצ רעד ןופ ןעוועג ןדירפוצ קרַאטש ןענייז רימ
 סעומש ַא ןיא זדנוא טימ רע רעקיניו טשינ ןוא ןדניקסיוו טימ
 :טרעלקרעד רע טָאה ,ירעטעלב .טילי ןופ רעייטשרָאפ ַא טימ
 ןיא בָאה טעברַא עשירעפעש ַאזַא ,רעפסָאמטַא עקיצרַאה ַאזַאי
 -עטסייגַאב רעד רַאפ יז קנַאד ךיא .טַאהעג טשינ גנַאל ,גנַאל ןיוש
 ךיירפ רעטסערג רעד טימ ןוא ןבעגעג רימ ןבָאה ייז סָאװ ,גנור
 ןלעוו ייז רָאנ ןעוו עיציזַאּפסיד רעייז וצ ןלעטשוצ ךיז ךיא לעװ
 -עג ןטינשרַאפ זיא ןבעל גנוי סדניקסיוו .ףקיטיינ רימ ןיא ךיז
 ,ןבעל ןבילבעג טלָאװ רע ןעוו .םיחצור עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװ
 עשידיי יד רשפא ןוא עשיליפ יד טרעכיײרַאב סיוועג רע טלָאװ
 ךַארּפש עשיערבעה יד טשרעהַאב טָאה רע) עניב עשיערבעה ןוא
 ןופ ןעגנולעטשרָאפ ןיא טקילײטַאב טנגוי רעד ןיא ךיז טָאה ןוא
 ןיוע רעבָא ןעגנוריפפיוא עטוג טימ (ןזײרקמַארד עשיערבעה
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 דנַאב -םישודס

 וצ טנָאמרעד רע טנידרַאפ 'גנונפָאה רענערָאלרַאפי רעד בילוצ

 .ײרעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרעוו

 אנורב ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןרָאװעג טיירגעגוצ ךיוא זיא סע

 ,ןריפפיוא טלָאזעג טָאה .וו עכלעוו ,'טנזיוטפלעווצ  עמַארד סקנַארפ

 ןלַאפעצ רעטַאעט סָאד ד-יז זיא תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ רעבָא

 יגנוריפפיוא רעד וצ ןעמוקעג טינ זיא סע ןוא

 טביירש ,'םרוטש' ןופ ישוער רעד ןיא לײטנָא ס'.וװ ןגעוו ןוא

 ;טרעכייוו .רד

 עטיױוצ יד ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידיי ןיא שינעשעג ַא;

 סָאװ ,יטנגוי רַאפ רעטַאעטי| רעטַאעט ןקיזָאד ןופ גנוריפפיוא

 .ןירעטַאעט-טנגוי ןוא סקלָאפי ףיוא ןעמָאנ םעד ןטיבעג טָאה

 דניקסיוו .מ ןופ ףליהטימ-ישזער רעד ייב טָאה רעליש ןָאעל

 גנוריפפיוא יד זילב טשינ.. יסערוטשי סדויּפסקעש טריפעגפיוא

 ןענַאטשעג יז זיא שירָאיטקַא ךיוא ,עקידנרינַאּפמיא ןא ןעוועג זיא

 ןַא ןיװַאב טָאה לקַאטקעּפס רעד טָא .ךױה רענעטלעז ַא ףױא

 ןרעטלע ןופ ןרָאיטקַא עשידיי הגרדמ רעכלעוו וצ לָאמ קירביא

 ,"רעסיעזער ןסיורג ַא ךרוד גנוריפ רעד ייב ןטיירגרועד ןענָאק רוד

 ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש גנַאג ןקידרעטייוו ס'.וו ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב

 ןעוו ,המחלמ |-טלעװו רעטיירוצ} רעד טפ ךָארבסױא ןגָאנ;

 -רַאעג דניקסיוו טָאה ,קָאטסילַאי'ב ןעמונרַאפ ןבָאה ןטעיווָאס יד

 -הכולמ ןשידיי ץעיסורסיױו ןקיטרָאד טנופ רעסישזער סלַא טעב

 -רעטַאעט סלַא ליײטּפָא טסנוק ןשיטָאטש ןיא ךיוא יוװ ,רעטַאעט

 -ןריובעג ןייז ןיא דניקסיוו סקַאמ טרָאפ רעטעפששע .טנערעפער

 .רעטַאעט ןשידיי ןקיטרַאד םניא טעברַא רע וואו ,ענליוו טָאטש

 ךרוד דניקסיוו טכַאמ ,ןשטייד יד ךרוד ענליוו ןעמענרַאפ ןכָאנ

 רעשיזעטייד ַא ייב רעטעברַא-יוב ַא טרעוו רע ;םונהיג ןצנַאג םעד

 -וטס ַא ךיא ,יקציבַאב ַאשַאמ ,יורפ ענייע ןייז .גנומענרעטנוא

 ַא ףיוא טרעוו ,ענליוו ןיא עידוטס רעשיערבעה רעד ןופ ןיטנעד

 רענליוו ןיא .ןעטייד יד ךרוד טכַארבעגמוא ןפוא ןשילַאיטסעב

 ."רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָאד ןיא דניקסיוו טריסישזער ָאטעג

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טביירש רעטַאעט ןקיזָאד ןגעוו

 ַא ףױא ןסױטשעגנָא רעטַאעט סָאד ךיז טָאה ענליוו ןיא

 ,ןרָאװעג טסואווַאב זיאיס ןעוו .קיניױועניא ןופ דנַאטשרעדיװ

 עקינייא ןבָאה .רעטַאעט ַא ןריזינַאגרָא םוצ וצ טערט ןעמ זַא

 -נזָאלסױרַא ,םעד ןגעק ףמַאק ןפרַאש ַא ןריפ ֹוצ ןבױהעגנָא ןפורג

 :טסקעט ןטימ ךעלמער-רעיורט ןיא ךעלטעלב-גולפ וליפַא קיד

 ."ײרעטַאעט ןייק טשינ ןעמ טליפש םלוע תיב ַא ףיױא;

 -רעטַאעט ,ןרָאיטקַא יד טלעטשעגּפָא טשינ רעבָא טָאה סָאד

 ןיא ןוא ,דניקסיוו סקַאמ רעסישזער ןשיגרענע םעד טימ טניירפ

 "ווער ַא ןופ גנולעטשרָאפ עטשרע יד רָאפ טמוק 1942 רַאונַאי

 ,ןעוועג זיא סַארגָארּפ ןופ גנוצַאשּפָא עויטקעיבָא יד .םארגָארּפ

 ןליפעג יד טדנעשעג טשינ טָאה גנאגוצ רעטסנרע -ףיט רעד זַא

 ןופ ןטנעמָאמ וצ טגנערבעג טָאה ,טרעקרַאפ ,ןרַאצ ןוא רעצ ןופ

 ןייז ןיא יקצעשזרָאװד .מ .רד טלייצרעד סע יו יתוממורתה

 ."(ָאטעג רענליוו ןגעוו ךוב

 סַאנָאי טלייצרעד ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןקידרעטייוו ןייז ןגעוו

 -רעטַאעט רעד סרעדנוזַאב ,עשרַאװ ןופ טניירפ ענייז זַא ,ווָאקרוט

 טָאה .וװ יורפ רעטגעג סנעמעוו טימ ןַאמפלעה דוד רעטלַאוװרַאפ

 ןייק ןעגנערבוצּפָארַא םיא ןסָאלשַאב 1942 ןיא ןבָאה ,טַאהעג הנותח

 .ָאטעג רעקיטרָאד רעד ןיא ,עשרַאוװ
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 יי

 ןענייז סָאװ ,ןשטייד ייוצ טקישעגסױרַא עשרַאװ ןופ טָאה ןעמ

 ןייק ןעגנערב ןוא "ןריטסערַא, םיא ענליוו ןייק ןעמוקעג לעיצעּפס

 .ןכערברַאפ שיטילָאּפ ַא רַאפ ןרעו טטשמעג ףרַאד רע ואוו ,עשרַאװ

 ענליוו ןופ טריפעגרעביא טָאה ןעמ יו ןפוא רעד ןעוועג זיא סָאד

 טָאה ןעמ ואוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןדיי ענעזעגנָא ייד ַא

 טָאה גנַאל טייצ ַא .ןבעל ןטימ רערעכיז ןייז ןלעװ ייז זַא ,טביילגעג

 םיא לָאז ןעמ ידכ ָאטעג רעד ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז טזומעג .וװ

 רעװעשרַאװ ןיא טריפעגפיוא רע טָאה 1942 יימ ןיא .ןרסמ טשינ

 רעכלעוו ןופ ,,גנויספראד' סנירבָאק ןָאעל רעטַאעט-'ָאדַארָאדלע'

 ןעמעלַא ייב טָאה סָאװ ,גנוטסייל עלַארטַאעט ַא טכַאמעג טָאה רע

 טימ טליּפשעג סע טָאה רע לייוו ,גנורעדנואווַאב סיורג ןפורעגסױרַא

 ןפאשעג רעבָא טָאה רע .דנוש ןליּפש דימת ןגעלפ סָאװ ,ןרָאיטקַא

 טָאה רעמענלײטנָא רעדעי רעכלעוו ןיא גנולעטשרָאפ-רעטסומ ַא

 ,ןַאמרעדייז ירַאה רעבָא סרעדנוזַאב ,לָאר ןייז ןיא טצנַאלגעגסױרַא

 רעד ןיא ,רענרעל הנח ןוא ןַאמרעדיײיז דוד ןרָאיטקַא יד ןופ ןוז רעד

 יד ללכב ןוא גנוריפפיוא עטצעל ס',וו ןעוועג זיא סָאד .לָארלטיט

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .רעטַאעט םעד ןופ גנוריפפיוא עטצעל

 -עג טָאה .װ .םוטנדיי רעװעשרַאװ םנופ עיצַאדיוװקיל עזיײװנּפַאטע

 רעטשרע רעד תעב ואוו ,סַאג ענלימ רעד ףיוא 'ּפָאש' ןיא טעברַא

 ןוא ןלַארטַאעט עשידיי עלַא טעמכ טריּפורג ךיז ןבָאה !עיצקַא

 .רערעווש רדסכ ןרָאװעג רעבָא זיא ָאטעג ןיא עגַאל יד .ןרָאיטקַא

 ןטשרע ןתעב .סַאג ענלימ רעד וצ ןעמוקעג ךיוא זיא ייר יד זיב

 -'ּפָאש' לייט ַא טרָאד ןופ ןסירעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,ּפַאטע

 ןעװעטַארוצּפָא ןבעגעגנייא ן'יוו ךיז טָאה ,רעטעברַא

 ַא טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה 1942 רעבמעטּפעס ןט27 םעד

 ןעוועג זיא ס .ָאטעג רעסיורג רעד ןיא 'גנוקינייר-ןדי' ערעסערג

 ןוא ,סַאג ענלימ רעד ףיוא ןעמוק ייז ןלעוו גָאטימכָאנ זַא ,רָאלק

 טימ ןייגוצטימ ןגעלָאק יד ןטָארעג רעבירעד טָאה ווָאקרוט סַאנָאי

 -רָאפ גָאט ןבלעז םעד ןיוש זיא'ס ואוו ,ָאטעג רעסיורג רעד ןיא םיא

 .סַאג ענלימ ףיוא ןבילברַאפ רעבָא זיא וו .'עיצקַא' ןַא ןעמוקעג

 ,ָאטעג רעסיורג רעד ןיא ענעטלַאהַאב יד ןעוו ,טנוװָא ןיא 7 םורָא

 -נעמַאז ןוא ענלעשזד קע ףיוא ייז ןבָאה ,ןײגסױרַא טװאורּפעג ןבָאה

 טָאה רענייא רעכלעוו ןופ רופ עקידנרַָאפייברַאפ ַא טנגעגַאב ףָאה

 רעטייו ןוא .סַאג ענלימ יד טריפ ןעמ ,טפױלטנַא' ןפורעגסיוא

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש

 ןבָאה רימ .ןסָאש עכעלטע טרעהרעד ךיז ןבָאה גנולצו94

 טקורעגסױרַא קיטכיזרַאפ בָאה ךיא ןוא טונימ רָאּפ ַא טרַאוועגּפָא

 יו ןיב ךיא ןדיי עפורג ַא ןריפ טייל-.ס .ס ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד

 ענלימ עצנַאג יד טריפעג ןעמ טָאה סָאד .ןרָאוװעג טרעווילגרַאפ

 ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יד ןשיווצ .סָאג עיּפילָאװַאנ לייט ַא ןוא

 .טימ רעד ןיא ןדניקסיו סקַאמ טימ ןרָאיטקַא עלַא ןענופעג

 -רַאפ ,לדמעה-סטעברַא ןזיולב ןיא ןעוועג זיא דניקטיוו סקַאמ .;

 םענייש ןייז טימ טרישרַאמ טָאה רע ןוא ,לברַא יד טרעשַאק

 ךרוד טלגנירעגמורַא ,קידריוו ןוא ץלָאטש ,ּפָאק םענעביוהעגּפיוא

 עסיורג טרעייפעג ךָאנ קירוצ גנַאל טשינ טָאה סָאוו ,לבמַאסנַא ןייז

 -עייז געוו רעד .יגנוי-ספרָאדי ןופ גנוריפפיוא ןייז ןיא ןפמוירט

 ."!עקנילבערט -- רעצרוק ַא ןשוועג לָאמסָאד זיא רער

 םולבלעגניר לאונמע .רד שודק ןופ 'ָאטעג ןופ םיבתכ' יד ןיא

 :ץ'.װ ןגעוו ץיטָאנ עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג

 ןזעידיי ןיא ןרעטשש רעקידנעייגפיוא ןַא ,רעסיזעזער רעקיעפ ַא;

 ןכַאנ .חרזמ ןייק קעוװַא המחלמ רעד תעשב זיא ,רעטַאעט
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 רעטַאעט ןשיריי ןופ ןַאקיסטצל
 וו

 ,עשרַאוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא

 ענייז רַאפ גנודנעוורַאפ ןייק ןענופעג טשינ רעבָא טָאה רע ואוו

 יכינרֲאֿפ יד ןכַארבעגסיוא זיא סע ןעוו ןטייקיעפ עשירעסישזער

 ןיא ןבירשרַאּפ דניקסיוו יח ךיז טָאה ,עשרַָאוװו ןיא עיצקַא סגנוט
 ןפיוא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,רעקיפַארג עשידיי יד ןופ ּפָאש

 ןענייז 1942 טסוגױא שדוח ןיא .רעלימ עמריפ רעד ןופ ןעמָאנ

 ןצנַאג םעד ןעמונעגוצ ןוא רעניארקוא יד טימ .ס .ס יד ןעמוקעג

 עשידיי יד ןופ בור רעד קעווַא זיא טלָאמעד .רעלימ ןופ ּבָאש

 סו רעסישזער רעטריטנעלַאט רעד ייז טימ ןוא רעקיפַארג

 ."דניק

 'ג ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל , ,"ןַאמ רעטרעשַאב רעד, -- ןיאטיק .מו .ק .מ

1, 19236. 

 ,1938 ,5 .'ג ,עשרַאװ ,ט"לבטיל , ,גנונעפָאה --- יקסניגרעשטַאק .ש

 :1951 ,עשרַאװ ,'ןליוּפ ןיא רעטַאעט שידײ, -- גרעבדורג --  װָאקרוט קחצי
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 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנַאי

 ,230 ,204 ,147 ,113 ,106 ,91'85 ,44 ,36 .זז

 ,328 ,319 .זז ,1961 ,ביבא לת ,דנַאב רעטייוװצ ,"תונורכז , -- ,טרעכײװ לאכימ
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 ,ייװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , -- םולבלעגניר לאונמע

 ,202 .ז

 לשטיא .קחצי ,{ רענוארב} רעניורב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1887 רעבמעטּפעס 21 .בעג)

 ןטיול} 1887 רעבמעטּפעס 21 ןריובעג

 ,שזדָאל ןיא | 1889 -- ."סקעל .טיל , םעיינ

 "ַאפ רעכייר ,רעקידסחוימ ַא ןיא .ןלױּפ

 -ידיי יד ןופ רענייא ,בקעי ,רעטָאפ ,עילימ

 עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןופ רעיוב עש

 .ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןוא שזדָאל ןיא

 "רעד ענײמעגלַא ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאב

 ןוא עיזַאנמיג עשיסור ַא טקידנעעג ,גנויצ

 עקָארק ,עשרַאװ ןיא יירעלָאמ טרידוטש

 .ב טָאה ,לעדנַאס ףסוי טול .ןילרעב ןוא '

 וצ ןוא קיזומ וצ גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא ןרָאי עטסירפ יד ןופ ןיוש

 טָאה ,לוש-ןכייצ ַא ןיא ךיז ןענרעל ןטימ קיטייצכיילג .קיטסַאלּפ

 -ַאקיזומ ןייז ןפיטרַאפ וצ ןוא ,לדיפ ַא ףיוא ןליּפש טנרעלעג ךיז רע

 יַאב טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ןרָאפעגּפָא רע זיא ,םוידוטש ןשיל

 ןכרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ .,עירָאטַאװרעסנָאק יד טכוז

 ןכלעוו ייב ,לַאפ-סקילגמוא ןַא בילוצ .םיכַאָאי רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב

 ןעגנואוצעג ןעוועג רע זיא .טנַאה ַא טעדנואוורַאפ ךיז טָאה רע

 ןָא טלָאמעד ןופ ךיז ןוא םוידוטש ןשילַאקיזומ ןייז ןסיירוצרעביא

 ןוא לַאעדיא ןייז .טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד טעמדיוװעג ןצנַאגניא

 רעסיורג ןייז בילוצ ןוא ,גָאג ןַאװ יטנעצניוו ןעוועג זיא רעזייוו-געוו

 ןגיוצרַאפ| 'יטנעצניוו' ןפור ןעמונעג ךיז רע טָאה ,םיא וצ גנוטכַא

 .|'קעצַאוו' ףיוא רעטעּפש

 :טביירש לעדנַאס ףכוי

 עששידיי רעשזדָאל עפורג רעד וצ טרעהעג טָאה רעניױרב,

 -סנישטרַאב ךענעה טימ ןעמַאזוצ רעקיטנַאמָאר-ןטסינָאיסערּפסקע
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 .דנַאב םישודד

 .רעלָאמ עקינייא ךַאנ ןוא ןרעלדַא לעקנַאי ,ןצרַאווש קערַאמ ,ןיק

 ןעגנילעג ייז טעוויס זַא ,טביילגעג ןבָאה רעלטסניק עקיזָאד יד

 טכיזניה ןיא .ןוויטָאמ עשידיי יד רַאפ םרָאפ עיינ ַא ןפַאש וצ

 -רַאטש םעד רעטנוא ןעוועג עּפורג יד זיא םרָאפ רעשירעלָאמ ןופ

 -טע טָאה רעכלעוו ,ןגעקַאד ,רעניורב .קַאגַאש ןופ סולפנייא ןק

 -ַאב קרַאטש ךיוא ןזיא ,דנַאלשטייד ןיא טכַארברַאפ רָאי עכעל

 ןופ ןטסינַָאיסערּפסקע עשישטייד יד ךרוד ןרָאועג טסולפנייא

 רעשזדָאל עקיזָאד יד ... .ירעטייר רעױלב רעדי עּפורג רעד

 -ייארַאפ ךיז'ןבָאהיס רעכלעוו טימ ,רעלטסניק עשידיי עפורג

 שעטיווַאר ךלמ ,ןָאזרעדָארב השמ רעטכיד עגנוי יד ךיוא טקינ

 -סקע ןשישטייד ךיוא זייולייט ןוא ןשיזיוצנַארפ טעד טָאה .א .א

 "יל ןוא טסנוק רעשידיי רעד ןיא ןגָאוטעגרעבירַא םזינָאיסערּפ

 ,טרָאפ רעשיטסינָאיסערּפסקע רעד טימ ךיז קידנצונַאב .רוטַארעט

 -ןגייא יד ןעגנערבוצסיורַא ףליה ריא טימ טימַאב ךיז יז ןבַאה

 -ידיסח יד טפיוהרעביא ,קיטַאמעט רעשידיי רעד ןופ טײקיטרַא

 -ַאב ןופ טלעטשעגּפָא טשינ וליפַא ךיז ןבָאה ייז .תובהלתה עש

 -ָאבמיס רעשירָאגעלַא וא רעשירָאפַאטעמ רעד טימ ךיז ןצונ

 -ןיא ןעוועג זיא קיטסַאלּפ עששיטעָאּפ עקיזָאז יד . .. .קיל

 עשיטילָאּפ יד ןופ ןוא טייקכעלקריוו רעד ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאג

 -עג טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןעגנולסיירטפיוא עשימָאנָאקע ןוא

 .טרָא ןַא טַאה

 -נַאנַאֿפ ךיז עפורג רעשזדָאל יד זיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ

 "גימע ןבָאה רעלטסניק עשירעפעש ןטסרעמוצ יד .ןלַאפעגרעד

 רע זילב .רעניורב זיולב ןבילבעג זיא ןלױפ ןיא ..- .טריר

 ,סעקינוו-דמל עשידיי יד טריזָאעטָאּפַא ןעגנופַאש ענייז ןיא טָאה

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענייר-לָאטשירק ענעטלַאהַאב עקיזָאד יד

 -רעביא ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ .טלעוו יד ןזיילסיוא טפרַאדַאב

 ןיא רעייגנייא רעטפָא ןַא ןרָאװעג רע זיא ,עשרַאוװו ןייק טיוצעג

 -עבעל רעד .13 עקצַאמָאלט ףיוא ןיירַאפ-טַארעטיל ןשידיי

 עסיוועג ַא זַא ,םרוג זיא רעביירש עשידיי טימ טקַאטנָאק רעקיד

 ,טיײיקיטעט עשירעלטסניק ןייז וליפַא רע טקיסעלכַאנרַאפ טייצ

 טקידערּפ סָאװ ,רענייגיצ ַא -- רעלטסניק ַא ןופ ןבעל ַא טריפ

 .טסנוק רעשיטסינרעדָאמ רעד ןופ ןעגנוזָאל יד

 ןיא ןטנעגילעטניא עזעידיי ךס ַא יו ,יא רעניורב קחצי

 -יטוש ערענָאיצולָאוװער יד ןופ ןרָאוועג טסולפנייאַאב ,1905 רָאי

 רעד ןרעוו וצ ןטפַאשנגייא עלַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה רע .ןעגנומ

 עטיירב יד ןופ ןעגנובערטש יד ןקירדסיוא לָאז סָאװ ,רעלטסניק

 -קַאער יד ןעוו ,רעטעּפש רעבָא טָאה רע .סַאמ-סקלָאּפ עשידיי

 -ַאער ,ןטנעווקעסנַאק םעד ןופ טרינגיזער ,טריפמוירט טָאה עיצ

 ךיז קיזנצונַאב טייקכעלקריוו יד ןלעטשרָאפ ןופ ןפוא ןשיטסיל

 -ָאמ ענייז ןופ סעיצַאמרָאפעד עשיטסינָאיסערּפסקע טימ רעכיג

 -ןעטשלופ טייצ רעד טימ טָאה ץנעווניא עשירעפעש ןייז .ןויט

 רעבָא ,עטנַאסערעטניא ,תמא ןַא סָאװ ,עקילעפוצ טקידירּפַאב קיד

 ןעגנוניישרעד עשיפיט ןייק טשינ ןצנַאגניא

 ןרעוו ,סָאד טגָאז ןעמ יוװ .טנָאקעג טלָאװ רעניורב קחצי

 "עג טלָאװ רע ןעוו ,יטרָא ןקיסַאּפ ןפיוא שטנעמ רעקיסַאּפ רעדי

 זיאיס ןכלעוו רַאפ ליצ א ןוא ןפַאש וצ טייקכעלגעמ יד טַאה

 עמערַאו ,עקיצרַאה ַא טַאהעג טָאה רעניורב .ןפַאש וצ טרעוװו

 -םיױא טפָא זיא ליפעג עקיזָאד סָאד .ןוויטָאמ סקלָאפ וצ גנויצַאב

 ןשיטסימ ַא טעמכ ןיא ןרָאוועג טלדנַאוורַאפ ןוא סיא ןיא ןסקַאוועג

 -ָאטַארָא ופ סעּפע ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סעיציזָאּפמָאק ענייז .טלוק

 -רַאפ רע טָאה ,ןטעברַא עקיזָאד יד ןקיטלַאטשעג סייב .סעיר
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 -ריוו ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז יז םגה ןוא ,םיצ עדעי ןרָאל

 .עיצַאמרָאפעד רעד בילוצ ןרָאלרַאפ ךס ַא יײז ןבָאה .,שיזָאוט

 -גגעק ַא יו ױזַא קידנפַאש ,ןויטָאמ ענייז טרינימוליא רעניורב

 םנופ טײקטלַאק ןוא טײקטרַאה ,טייקינַאטניא רעד וצ טכיוועג

 ןענייז ןטעברַא ענייז .ךיז טצונַאב רע ןכלעוו טימ ,לַאירעטַאמ

 רעלטסניק רעד יו קורדנייא םעד טָאהימ .לענָאיצַאמע קרַאטש

 ַא .סלוּפמיא ןקרַאטש ַא סעפע ןעגנערבסױורַא טלָאוװעג טלָאװ

 יו ,םיוא טעז סע .טריזיאכרַא ןענעז ןעגנופַאש ענייז ןופ ךס

 "עמ עשיסַאלק ןליפשסיוא רפוש ַא ףיוא טלָאוװעג טלָאװ רענייא

 עכלעוו ,םינצבק רע טריזָאעטָאּפַא ,ליּפעייב םוצ ,ױזַא .סעידָאל

 ,קורדנייא םעד טָאהימ ןוא ,זױלק רעקיצומש ַא ןיא ךיז ןעניפעג

 ופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיכאלמ ןעוועג ןטלָאוװ סָאד יו

 .ײןבעל ןכעלגעטיגָאט ןופ ןטסַאל יד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ קנורט .י .י

 :יפ עטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא זיא רעניױרב לשטיא-;

 רעשידיי ןופ טלעוװ רעד ןיא ןדנובַאגַאװ רעשזדָאל יז ןופ ןרוג

 רעקידנעילפ ַא ןעוועג רע זיא טָאכיק-ןָאד רעתמא ןַא יו .טסנוק

 טנכערעג טשינ ךיז טָאה רע .ןפַאש ןופ ןעניילפ יד ףיוא רעטיר

 רע .טעטילַאער םוש ןייק טימ ןוא טיײקכעלגעמ םוש ןייק טימ

 ,ןטעלפ רעניה עשירעלטסניק עלַא ןיא ןפַאשעג ןוא טבעלעג טָאה

 יךַאפ קידנעטש ךיז טָאה ןוא ,ןטנעמירעפסקע עטסדליוו יד ןיא

 .טקיזמעצ רדסכ ךיז יז ייב ןוא -- ןלימ-טניוו עלַא ףיוא ןטסָאמ

 -עג רעניורב לשטיא טָאה ברַאפ רעד ןופ ןיא טנווייל רעד ןופ

 טינרָאג רשפא ךיז טזָאל סָאװ ,עקינעי סָאד ןעמוקַאבסױרַא טלָאװ

 ןשירוכיש ןיא ןעוועעג דימת רע זיא רעבירעד .ןעמוקַאבסיױרַא

 -ןַאוַא וא טסנוק .ןבייהנָא עשירעכערב-זדלַאה עלַא ןופ שור

 -עג ןפוא ןשירעשזדָאל טכע ןַא ףיוא ןרעניורב ייב ןענייז ערוט

 ןפַאוע ןייז ןיא ןעוועג זיא רעניורב .עקיבלעז סָאד ןוא סנייא ןעוו

 -הנבל ַא יװ ןעוועג זיא רע .טסירוטנַאװַא יא ,רעלטסניק יא

 ,טנעוו עכיילג יד ףיוא טכירק ןעמ ןעוו זַא ,טניימ סָאװ ,רעײג

 םיא טָאה לָאמעלַא .ןעגנוכיירגרעד עלַא וצ ןעמ טכיירגרעד

 ןוא ןבייהנָא עלַא ןקידנערַאפ וצ סעּפע דלודעג סָאד טלעפעג

 ױו טצנָאטעגמורַא ןרעניורב םורַא ןבָאה ןטנעמירעּפסקע עלַא

 טּפעלשעגנירַא םיא ןבָאה ייז ןוא ץנַאט םידש ןטסיו ַא ןיא

 ַא ופ ךס ַא טקעטשעג טָאה ןרעניורב ןיא .דָאהַארַאק רעייז ןיא

 עיטעמ סרעניורב םגה .רעטסיימ ַא ןופ ךס ַא ןוא דניקרעדנואוו

 ןעמונרַאפ ןגעווטסעדנופ ךיז רע טָאה ,ײרעלָאמ יד ןעוועג זיא

 טכַאמעג ,ןכעלב טרעמַאהעג ,יירעצינש טימ ,רוטפלוקס טימ

 "עד ןטימניא .ענעגנולעג ץנַאג וא ,ןטנעמירעּפסקע עשינעצס

 ןילַא ןוא רעטַאעט-ןטענָאירַאמ שידיי ַא טכַאמעג רע טָאה ןעניר

 -ַאיַאּפ רעטיור א רעטניה ןופ ןעגנוזעגסיורַא ןוא טדערעגסיורַא

 -יוט עכעליירפ ןרָאװעג ןעניי טנעה ענייז .גנַאהרָאפ רעשיצ

 עקיברַאפ יד טכַאמעג ןא ןטטנָאירַאמ יד טגעווַאב ןוא רעליפש

 טלעוו יד זַא ,טניימעג רעניורב טָאה ָאד ךיוא ןוא .קיטש ןוָאלק

 ,רעגניפ יד ןשיווצ םיא טצנַאט

 ןעוו .גנורעטסײגַאב רעדליוװ ןיא ןעוועג רדסכ זיא רעניױרב

 יא ,ןטנעמירעּפסקע ענייז ןופ ןעמוקעגסיױרַא סעַּפע זיא סע

 טנערבעצ ךיז טָאה רע ןוא ,קיטליגכיילג ןרָאוװעג וצרעד רע

 ןבעל ןטעלנעזרעפ ןייז ןיא וליפא .טנעמירעּפסקע סעיינ ַא וצ

 סעיזַאטנַאפ ןיא טבעלעג .רָאוו ןוא םולח ןשיווצ טבעלעג רע טָאה

 ענייז ןופ זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה רָאג טּפָא .תוירוה ןוא |

 סע ןוא םור-טלעוו רעטסערג רעד ּפָארַא סיא וצ טדער ןטנווייל
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןָאליסלעל

 טלעוו יד סָאװ ,ןרַאלָאד ןענַאילימ יד ּפָארַא טרָאד ןופ ןסילפ
 זיא רעניורב לשטיא םגה .םעלָאּפ עריא ןיא ןגעקַא םיא טגָארט
 -שטעּפַאק ַא טָאה טלעוו יד ןוא ןצכק רעסיורג ַא ןעוועג וימי לכ
 רעניורב -- ,סענעשעק עריא ןיא ןטלַאהעג ןרַאלָאד עריא עק
 רעדעי .טשױטנַא טינ טלעװ רעד ןיא ןגעווטסעדנופ ךיז טָאה
 -עפָאה עטסרעכיז יד טקעוועג םיא ןיא טָאה ריט ןייז ייב ּפַאלק
 טגנערב ןוא טלעוו עקיטכיל ןוא עטוג יד סע טּפַאלק סָאד זַא ,גנונ
 !טשירעשזדָאל יוװ .דלָאג טימ קעז עלופ עריא ןפעלש וצ םיא
 -רַאפ ַא ,ןסַאג רעשזדָאל יד ףיוא ןעזעג טפָא ןעמ טָאה ןרעניורב
 ןעגנַאגעג רע זיא רעטניוו ןוא רעמוז .דירַאי ַא ףיוא יו ןטעיאמש
 ןסַאג רעשזדָאל יד ןטסָאמעג ןוא רענלָאק ןטלַארּפעגפיוא ןַא טימ

 ,ןָאק ךענעה רעקיזװמ םעד ,טניירפ ןייז טימ רעדָא ןיילַא רענייא
 ןַא טַאהעג רעניורב טָאה לָאמ עלַא .טנוה ַא טימ רָאג רעדָא
 רענייז טנוה רעדעי זַא ,טבילגעג טָאה רע ןוא .טנוה רעדנַא
 עסשיטניה ענייז ןופ .סעלטָאטסירַא ףָאזָאליּפ רעד יװ גולק זיא
 סָאד .תוישעמ עטסכעלרעדנואוו יד טלייצרעד רע טָאה םימכח
 .ששעמ עטכַארטעגסיוא ןָא ױו רעמ טשינ ךָאד זיא ןבעל עציַאג
 ."שינעטכַארטסיױא רעד ןיא ןבעל וצ טַאהעג ביל טָאה רעניױרב

 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 :' ,ב ױזַא טריזיר

 טעמכ טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,סרעלָאמ עגנוי יד ןשייווצ,
 ןעוועג זיא ,םזינָאיסערּפמיא ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ ,ןעגנוטכיר עלַא
 ןייז ופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא .ׁשזדָאל ןופ רעניורב קחצי
 רעד רעטנוא ןענַאטשעג רעניױרב קחצי זיא סעצָארּפ סגנופַאש
 -ַאמ ירנַא ןוא ָאסַאקיּפ ָאלבַאּפ סרעלָאמ עסיורג יד ןופ העפשה
 ןטרעוו עשירעלָאמ יד ןקינייארַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה רע סיט
 ןעמרָאפ עשעידיי סיוכרוד ייז וצ קידנבעגוצ ,קיטַאמעט רעד טימ
 ןיא .עשידיי ַא ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג זיא טעטילַאטנעמ ןייז
 .רָאלקלָאפ ןשידי סנופ טּפעשעג רעניױרב טָאה ןטעברַא ענייז
 דצסױרַא ןזיוַאב רע טָאה עיציטניא רעסיױרג ןייז קנַאד ַא
 רע .עכעלטנזעוו סָאד ןכירטש עטסנגרַאברַאפ יד ןופ ןעגנערב
 עשירעלָאמ-שיטערָאעט יד טימ טנכערעג דימת טשינ ךיז טָאה
 .ענעכָארבעג ַא ןעוועג טּפָא זיא םרָאפ ןייז ןוא ,ןפיצנירּפ

 רעדעי .טריטנעמירעּפסקע ןוא טכוזעג רדסכ טָאה רענױרב

 -ָאפ טירט ַא ןוא לעניגירָא ןעוועג זיא רענייז טנעמירעּפסקע

 ןעוועג ןענייז ןטעברַא עניד .געוו ןשירעלטסניק ןיז ףיוא םױר

 -ערעטניא ןוא ךייר -- עיזיוו רעשירעלָאמ ןייז ןופ טקודָארפ ַא

 א -- רעקידנצנעלג ַא ןעוועג ךיוא זיא רעניורב קחצי .טנַאס

 ענייז .רענעכייצ -- זדנא ײב עטסעב יד ןופ רענייא רשפא

 -ןדישטרַאפ (עינכעט ןוא טריזיליטס ןעוועג ןענייז ןעגנונעכייצ

 ןּפַאלקסױא ןיא רעלטסניק רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .קיטרַא

 סעיציזָאּפמָאק ענייז .לַאטעמ ןוא שעמ ,רעּפוק ןופ ןכעלב-טסנוק

 ןיא יײס ,קורדסיוא רעייז ןיא ייס קיטפאהרעטסיימ ןעוועג ןענייז

 רעלטסניק עשידיי עגנוי ןופ עדַאיעלּפ עצנַאג ַא .םרָאפ רעד

 -נוא ןעוועג ןענייז ייז ןרעניורב ןריּפָאקכַאנ ןוא ןכַאמכָאנ ןגעלפ

 רעניױרב קחצי ןכעלב-טסנוק ןּפַאלקסיױא טימ העפשה ןייז רעט

 עטסעב יד ןשיוצ רעטרע עטשרע יד ןופ ענייא ןעמונרַאפ טָאה

 "מעט ןוא לעניגירָא ױזַא טקנופ ןוא ,סרעלָאמ עשידיי-שיליוּפ

 ךיא רע זיא ,רעלָאמ סלַא ןעוועג זיא רע יװ לופטנעמַארעּפ

 -מוא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע .םבעל ןטעלנעזרעפ ןייז ןיא ןעוועג

 ןכיילגרַאפ ןָאק ןעמ עכלעוו ,טפַארק עשיכיטס עטצענערגַאב
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 ןעוועג זיא ןבעל ןייז .עװַאל ןייז טפרַאוװ סָאװ ,ןַאקלואוו ַא וצ
 ,טייקשירעפעש טימ לופ

 ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו רעדָא ,רעניױרב קחצי יװ טקנּפ
 םיא ןעמ טָאה ,רעלטסניק סלַא טנעקרענָא ןעוועג זיא ,יקעצַאווי
 טנַאסערעטניא ןעוועג זיא סע .ןבעל-טַאווירּפ ןיא טַאהעג ביל ךיוא
 ,תויסשעמ ענייז ןרעהסיוא ןוא טּפַאשלעזעג ןייז ןיא ןעגנערברַאפ וצ
 תוישעמ עקיזָאד יד ןלייצרעד ןייש רעיײז טגעלפ רע עכלעוו
 רע .עיזַאטנַאפ רעכייר ןייז ןופ טקודָארּפ א ןעוועג בוריס ןענייז
 טימ ךיז טָאה ןעמ זַא ,יטגנַאלרעד' ןייש יױזַא רעבָא ייז טָאה
 רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג זיא רע .יײז וצ טרעהעגוצ ןגינעגרַאפ
 סלַא .רָאמוה רַאפ שוח םענייפ ַא טַאהעג טָאה רע ןוא רעלייצרעד
 ןלייצרעד טפָא רע טגעלפ ,ףימ םעניישי םנופ טניירפ רעסיורג
 בוריס זיא רעניורב .סערוטנַאווַא-סעביל עשיטסַאטנַאפ ענייז ןגעוו
 -עג לָאמ עלַא זיא רע רעבָא ,טלעג ןשָארג ַא ןָא ןעגנַאגעגמורַא
 ןוא ןפיל יד ףױא לכיימש א טימ דימת .רָאמוה ןטוג םייב ןעוו
 ."טניירפ ךס ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע .טרָאװ טוג ַא טימ
 ןביירש ןביױהעגנָא .ב טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ

 טקורדעג ןוא שידיי ןבירשעג ךיוא רע טָאה 1919 טניז .שיסור ןיא
 ןיא ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט ןוא טסנוק עשיטסַאלּפ ןגעו ןעלקיטרַא
 -ידיא' ,'טַאלבסקלאפ רעיינ' ,/טַאלבסקלָאפ' ,'טַאלבעגַאט רעזדָאל'

 -עשרַאװ ןופ עבַאגסיוא-ייליבוי רעד ןיא .א'א 'טסילַאנרושז רעש
 טעברַא ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה (1908-1928) 'טנייה' רעװ
 ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט שידיא'

 עשידיי ערעדנַא יד יו טָאה .ב זַא ןָא ךיוא טיג סקופ ,ל .ח

 סָאװ ,רעדיל ןבירשעג ןרעלדַא לקנַאי ןוא ץרַאװש קערַאמ רעלָאמ

 ןוא ,סעיסערּפמיא עשירעלָאמ ענייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ןענייז
 יקסװעיָאטסָאד ןוא יָאטסלָאט ןגעוו ןטעברַא ןבירשעונָא טָאה .ב זַא
 יז ןקורדּפָא ןופ ןטלַאהעג טינ רעבָא

 ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ןָאזרעדָארב השמ טימ ןעמַאזוצ ,זיא .ב
 'שידיי גנוי עּפורג רעד ןופ רעדנירגטימ רעד 1919 ןיא ןעוועג
 -עג ,ןעגנוסייררעביא טימ ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב ןֹוא
 ןיא קיטעט וויטַארָאקעד ןעװעג זיא רע ואוו ,שזדָאל ןיא טבעל
 ןטשרע ןופ רעדנירגטימ ַא ןוא ,'טררא' רעטַאעט טסנוק-ןיילק

 .אידג דח' רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןשידיי

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ןטצעל םעד ןגעוו

 השמ טימ ןעמַאװצ ,רעטשרע רעד טָאה רעניורב קחציי

 רָאי ןיא ןפַאשעג ,ןָאק ךענעה ןוא ןַאמייו .מ .י ,ןָאזרעדָארב

 ןרעטנא ןלױפ ןיא רעטַאעט-ןטענָאירַאמ עשידיי-סָאד ,2

 ןשיריטַאס ןטנַאסערעטניא ןַא ףיוא טָאה סָאװ ,יאידג דחי ןעמָאנ

 עשירעלטסניק ,עשירַארעטיל עשידיי יד טליּפשעגּפָא ןפוא

 טָאה ױןרָאיטקַא-ןּפוּפי עלַא יד .ןזירק עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 עקיזָאד סָאד .טקיטרַאפעגסיוא ןוא טמערופעגסיוא ןיילַא רעניורב

 ןיא גלָאפרעד ןשימרוטש ַא טַאהעג טָאה רעטַאעט ןטענָאירַאמ

 טיירגעגוצ טָאה לרעטַאעט סָאד .ענליו ןוא שזדָאל ,עשרַאװ

 ןכױה ַא רעיז ףױא ןענַאטשעג ןעניז עכלעו ,ןעמַארגָארּפ

 ןבעג וצ ןטסָאמרַאפ ךיוא ךיז טָאה רעניורב .ָאווינ ןשירעלטסניק

 סרעטַאעט טסנוקניילק יד רַאפ סעיצַארָאקעד עלעניגירָא יד ַא

 ךיז טָאה רע .גלָאפרעד טימ ןָאטעג סע טָאה רע ןוא ןליפ ןיא

 סָאװ ,ןעמליפ עשידיי רַאפ ןעעדיא טימ ןגָארטעגמורַא ךיוא

 ."ןרָאװעג טריזילַאער טשינ רעבָא ןענייז

 ּפָא ךיז טלעטש ןטעברַא עלַארטַאעט ס',ב ןגעוו רעכעלריפסיוא

 :לעדנַאס ףסוי
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 דנַאב םישודלדצל

 ןריפסיוא טימ ךיוא ךיז רע טמענרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ;
 .םרעטַאעט יד םיא ייב ןלעטשַאב טע עכלעוו ,סעיצַארָאקעד
 ןיא ןפַאש סָאד ןעוועג זיא ןעוטפיוא עטסערג ענייז ןופ רענייא
 -ַאעט-ןטענָאירַאמ סָאד ,ןָאזרעדָארב טימ ןעמַאװצ ,שזדָאל
 טכַאמעג טָאה רעטַאעט םעד רַאפ סעקלַאיל עלַא .יאידג דחי רעט
 טייקלעניגירַא ךס ַא טיבעג םעד ףיוא קידנזײװסױרַא ,רעניורב
 רעבָא טָאה רעטַאעט עקיזָאד סָאד .ןלַאפנייא עטנַאטערעטניא ןוא
 זיא םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא .םימי-תכירא ןייק טַאהעג טשינ
 טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,קסנַאדג ןייק ןרָאפעגסיורַא רעניורב
 ךיז רע טָאה ,קסנַאדג ןופ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ .טייצ רָאי ייווצ ייב
 ןרַאפ סעיצַארָאקעד ןלָאמעג רע טָאה ַאד ןוא עשרַאוװ ןיא טצעזַאב
 -זלֲאגי סמכילע-םולש וצ ערעדנַא ןשיווצ ,רעטַאעט ןשידיי
 םייב עידוטס-רעטַאעט רעשידיי רעשזדָאל רעד ןיא ירעבערג
 -עג טלעטשעג זיא סָאװ ,ידעלּפינק עשירעבייווי וצ ןוא ירימזהי
 ןבױהעגנָא רעדיו טָאה 1934 רָאי ןיא ןעוו .יטררואי ןיא ןרָאװ
 טָאה ,ןָאזרעדָארב השמ ןפ גנוטייל רעד רעטנֹוא יאידג דחי ןליּפש
 -עד טָאהימ .רעטַאעט ןרַאפ ןטענָאירַאמ ןּפַאשעג רעדיוו רעניורב
 ,יּפָארַא רעטופ רעד טימי יוו סעידעמָאק עכלעזַא טלעטשעג טלָאמ
 ךיז טָאה רעניורב .א.א ,ןײלַא רעלטיהי ,יטנעדיזערפ רעד םוחניי

 -ןייא עשירָאטַאוװָאנ ,עשירטנעצסקע עקיזָאד יד ןיא טבעלעגסיוא
 רעטנזיוט טקיצטנַא טלָאמעד ךיז ןבָאהיש עכלעוו טימ ,ןלַאפ
 1938 רָאי ןיא טָאה יטאמרָאפי טפירשטייצ רעשודָאל יז .ןשטנעמ
 רעייז סרעניורב ןופ עיצקודָארּפעד ַא רעמונ ןטסקעז ןיא ןבעגעג
 וצ רעוװע זיאיס טלַאהניא סנמעוו ,טעברַא רעטקַארטסבַא ןַא
 עזערַאװ ןיא ַאברעטַאק ןופ ןָאלַאס -טסנק םעד ןיא ,ןויניפעד
 -סיוא עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא עווָאטידערק ףיוא
 ךיז ןבָאה ערעדנַא ןשיװצ .ןטעבוַא סרעניױרב ןפ גנולעטש
 עזעיריי ןופ ןטערטרָאּפ ,ירעגערט-רעסַאווי ןייז ןענופעג טרָאד
 -עט עשילביב ףױא טעיציזָאּפמָאק ערעדנַא ךס ַא וא רעביירש
 ןיא רָאנ טשינ טריפעגסיוא ןטעברַא ענייז טָאה רעניורב .סעמ
 -טנַאפלעה ,ץלָאה ןיא טצינשעג ךיא טָאה רָאנ ,ךעלב-רעפוק
 -רַָאּפ טריפעגסיוא ךיוא טָאה רע .לַאירעטַאמ ערעדנַא ןוא ןייב
 אדיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטסיטרַא עטנַאקַאב יד ןופ ןטערט
 ."טָאקרוט דנומגיז ןוא ַאקסנימַאק

 :יזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןעזַאר .י רעב
 "ירג ןוא ןכייו ןטימ ,דנובַאגַאװ רעד טָא ,רעניױוב קחציי

 טקוררַאפ ,ןָאטסױא ןטלעז טגעלפ רע סָאװ ,לשולעּפַאק םענ
 -עקעטשש ןיווגנַאס ןוא לױק טימ לופ סענעשעק טימ ,טייז ַא ףיא
 -כַאיעצ ַא דימת ,לױק ןופ עטרימשרַאפ דימת טנעה טימ ,ךעל
 -עגנָא לָאמעלַא רעבָא ,המענ רעד ייב ןשָארג ַא ןָא דימת ,רעטעמ
 ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ףיױא ךעלכעלב ענעשעמ טימ טקַאּפ
 -לעה ךעלקיטש טימ ,פעק-ןעיורפ עטסערּפעגסױא שירעלטסניק
 ךָאנ טימ ןוא עטריוװַארגסױא ןיוש ץנַאג ןוא בלַאה ןייב-טנַאפ
 -ינש ,ריווַארג ,ןלָאמ וצ ןטקעיָארּפ -- ּפָאק ןיא ןטקעיָארּפ רעמ
 ךעלקעּפ רעביא קידנציז דימת קיטלַאטשעג ןוא ןּפַאלק ,ןצ
 טנכייצעג טָאה רע עכלעוו ףױא ,ךעלטעוורעש-ליומ ענעריּפַאּפ
 -ווא ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג רָאנ זיא סע סָאװ ןוא ןעמעוו
 ."גיוא ןטעשװרמרַאפ ןוא קיציפש ,ןפרַאש ןרעט
 :לעדנַאס ףסוי רעביא טיג ,טייקיטעט רעקידרעטעּפש ןייז ןגעוו

 עטסשרע יד עשרַאוו ןיא ןייא רעניורב טנדרָא 1924 רָאי ןיא
 טָאה גנולעטועסיוא יד ,ןטעברַא ענייז ןופ גנולעטשסיוא ערעסערג
 עקידנעייגסיורַאפ יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא רע זַא ,ןזיווַאב
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 טכַארבעגסױרַא טלוב ךיא טָאה יז .טייצ רענעי ןופ רעלטסניק
 טפ .המששנ ןייז ןסירעצ ןבָאה סָאװ ,ןליפעג עכעלצעזנגעק יד
 עליטשש ,ןטקַא ,ןשזַאזיפ ,ןעמולב ןלָאמעג רע טָאה טייז ןייא
 ,עמַאג רעשיטסירָאלָאק רעכייר א טימ ךיז קידנצונַאב ,סנבעל
 עטעיטסימ ףיױא רעדליב רע טלָאמ טיז רעטייױוצ רעד ןופ ןיא
 יעננָאדַאמ ידי ,יערַאברַאב עקיליײה ידי ,יקוביד רעדי יװ ,סעמעט
 ,רעטסייגנייש ןופ ּפיט םעד וצ טרעהעג טָאה רעניורב קחצי .א .א
 רעקיזָאז רעד ;לַאסקָאדַארַאּפ ןעגנילק טשינ לָאז סָאד יװ , ןוא
 .טסנוק ןייז ןופ טרעװ םעד טרענימעג טָאה רענייז רעטקַארַאכ
 טיקכעלדניפמע רעטריניפַאר ַא טימ ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה רע
 -ימטיר רענעי ןופ ןעגנורעדנע עטסטַאקילעד יד טקירדעגסיוא
 -ירפ םעד ןפַאכוצפיוא טייקיעפ יד טגָאמוַאפ ,גנורירביוו רעש
 -פיוא ןבָאה סָאװ ,ןסקיוועג יד ןוא ןטפַאז יד ןופ גנַארד ןקידניל
 ,סַאג רעד ןופ ןעגנומיטוע יד טּפַאכעגפױא ,ןבעל םוצ טכַאועג
 ןוא ןיירַא לוש ןיא רעדניק ןפָאלעג ירפ רעד ןיא ןענייזיס ואוו
 -ליב יד .טעברַא רעד וצ טלייאעג ןבָאה עטמַאַאב ןוא רעטעברַא
 ןעגנומיטש עקיזָאד יד טקירדעגסיױא ןבָאה סָאװ ,רעבָא רעד
 יא ןעגנוּפַאש סרעניורב ןופ דנַא- ןפיוא ןעוועג רעכיג ןעויז
 ועשיטילַאנַא ןַא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ןפַאש ןקידרקיע ןייז
 ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאוו ,קיטסילופלפ
 :רעדליב ענייז .ב .צ ןגָאמרַאּפ קורדסיוא ַאזַא ןבעל ןופ ןסירעגּפָא
 רעדי ,יהוח ןוא םדאי ,יירדנ לכי ,יגינעק ַא טבעלעג טָאה לָאמַאי
 -קעלעטניא ןופ םתוח םעד ךיז ףיױא ןגָארט יי .א .א 'קוביד
 קיטייצכילג טָאה רעניורב רעבלעז רעד .קיטסַאטנַאפ רעלעוט
 -רעדָארב ,ןשטיווָאלַאגעס ,ןגרעבנעסייוו ןופ ןטערטרָאּפ טלָאמעג
 טָאה רע ואוו ,ָאסלענעצַאק ,רעגנַאמ ,ַאקסנימַאק ַאדיא ,ןענָאז
 ןוא עיצַאנָאט יד רעדָא ךירטש םעד טצונעגסיוא קידנצנעלג
 ."ןטפַאשעגנייא עלעודיווידניא יד ןכיירטשוצרעטנוא ידכ ברַאפ

 ;וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.ב ןגעוו

 -לעוו ןעגנונעכייצ יד זיולב ןבילקעגפיונוצ טלָאװ ןמ ןעוו

 ןטעוורעס ענעריּפַאּפ רעדָא ךעלשיט יד ףיוא ןכַאמ טגעלפ רע עכ

 ,עערַאוו ןיא לַאקָאל ןרעדנַא ןַא ןיא רעדָא 13 עקצַאמָאלט ףיוא

 ,ןבעל ןייז ןופ לײט ןטסערג םעד טכַארברַאפ טָאה רע ואו

 ענייזו ןופ רצוא ןרַאבצַאשמוא ןסיורג ַא טַאהעג ןױש רימ ןטלָאװ

 -יױרב רעדייא ךָאנ ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא ץלַא סָאד ןעגנופַאש

 לָאמנייק ןעגנונעכייצ יד טָאה רע .טקידנעעג שיזיפ ךיז טָאה רענ

 עקיצנייא ןבילברַאפ ואוו ץעגרע ןענייז סע בוא .טלמַאזעג טשינ

 טלָאװ ,ןכעלב רעדָא ןעײרעלָאמ עקיטכערּפ ענייז ןופ ןעגנופַאש

 קרעוו עשירָאטסיה שממ ןעוועג ,ןברוח ןסיורג ןכָאנ ,טציא סע

 -ברוד ןעמוקעגסיוא זיא ןרעניורב קחצי .רָאלקלָאפ ןשידיי םנופ

 סלַא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאטעג רעשזדָאל סָאד ןכָאמוצ

 .יקסוואקמור םייח ,שזדָאל ןיא יגינעקדָאטעג םנופ.רעלָאמ ףיוהי

 ."םוקמוא םנופ טיהרַאפ טשינ רעבָא םיא טָאה סָאד

 ןרעו "רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל , ןיא

 :םיטרּפ עקידנגלָאפ ןבעגעגנָא ךָאנ

 ַא טימ זיולב ןעמוקעג ןיהואוו ,ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןעוועג;
 ןטרָאד ןוא ,סעיציזיוקער עשטייד ןופ טעוועטַארעגּפָא ,עלעדיפ
 -ָאמוה ףױא טפיוהרעד ,רעדיל ןבירשעג ןוא קיזומ טרינַאּפמָאק
 רעּועזדָאל ןופ עיצַאדיווקיל רעד תעב .סעמעט עשיריטַאס-עיטסיר
 .ײןעמוקעגמוא ןטרָאד ןוא םישטנעיווסָא ןייק טקישעגקעווַא ָאטעג
 ףסֹוי טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.ב ןגעוו רעכעלריפסיוא ךס ַא
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 :"רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , ךוב ןייז ןיא לעדנַאס
 ןיא ןענופעג ךיז רעניורב טָאה (1939) עיצַאּפוקָא רעד תעבג

 -עג זיא ,ןפַאשעג טלָאמעד טָאה רע סָאװ סָאד .ָאטעג רעשזדָאל
 ןופ ןדיי יד סָאװ ,ןשינעטלעהרַאפ יד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוו
 ןצונסיוא טזָאלעג ךיז טָאה רע .טבעלעגרעביא ןבָאה ָאטעג רעד
 "מור ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ לשומ םעד ןופ טערטרָאּפ ַא ןלָאמ וצ
 -עגסיורַא רעלטסניק רעד טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ .יקסווָאק
 רעכלעוו ןיא טייקכעלקריוו עכעלרעדיוש יד טלוב רעייז טכַארב
 ַא ןופ דליב ַא טלָאמעג רע טָאה .3 .צ יװַא .טבעלעג טָאה רע
 ַא ןיא טלדנַאוורַאּפ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,(ךריק) לאישטשָאק
 ידי עטעוועבַארעגנָא יד טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה ייז ואוו ,ןיזַאגַאמ
 דליב טיױוצ ַא ףיוא ,ךיש ,רעדילק ,טנַאושגטעב ;כַאז עש
 טיה רעכלעוו ,טעלעקש ַא וו ןטרַאדעגסױא ןַא ,דיי ַא רימ ןעעז
 ןטעברַא עקיזָאד יד .םיתילט ןופ גרעב ןגיל סע ואוו עדייבעג ַא
 -ָאד עקידנלסיירטפיוא ןענייז ,ןלערַאװקַא סנטסניימ ,סרעניורב
 ענייז ןטעברַא ךס ַא .ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןבעל םנופ ןטנעמוק
 -עט א רַאפ רעדיינש רעשזדָאל ַא טרַאנעגסױא םיא ייב טָאה

 ןטעברַא עקיזָאד יד ןופ לייט ַא .טיורב לקיטש ַא רעדָא פוז רעל

 -רַאװ ןיא טוטיטסניא ןשירָאטסיה ןשידיי ןיא טציא ךיז ןעניפעג

 עסשירעפעש 70 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענירב קחצי עש

 ךָאנ ןבילבעג ןבעל ,סעיצקעלעס עלַא ךָאנ ,ןענייז עכלעוו ,דיי

 לרוג רעבלעז רעד ןפָארטעג םיא טָאה רעטעפש ,1944 ילוי ןיא

 ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז ןזיוַאב טשינ ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד יװ

 ןייק ןרָאװעג טריפעגסױרַא ןדיי ךס ַא ךָאנ טימ ןעמַאזצ זיא רע

 ."ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,םישטנעיווסָא

 ,ןירָאטּפלקס ַא ןעועג זיא עכלעוו ,ַאדיא רעטסעווש ס'.ב

 -גונעכייצ ןפַאשעג רעדיל סנַאמטיז דוד ןופ סולפנייא ןרעטנוא טָאה

 .'ךיא לַאפ עקידנזיירק ןטייקטייוו ףיוא' ךוב ןייז רַאפ ןעג

 ,ןשטייד יד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג ךיוא זיא יז

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיטקעל,

 ,454 .ז ,דנַאב

 ,36 .ז ,1950 ,סערייא סָאנעוב ,"13 עקצַאמָאלט , -- ןעזַאר .י רעב

 ,21880 .וז ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וװָאקרוט סַאנַאי

 רעזדנוא , ,טָאטש רעסיורג לָאמַא רעד ןופ טערטרָאּפ ַא ,שזדָאל -- קנורט .י .י

 ,1955 .צעד 4 'נ ,א"ב ,"שודָאל
 ועטשרע ,1957 ,עשרַאװ ,"רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא,, --- לעדנַאס ףסוי

 : ,66771 .זז ,דנַאב

 , רבע ןטנעָאנ ןופ , ןיא ,שודָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד -- סקופ בייל-םייח

 ,214 ,239 ,235 ,233 ,ןז ,יירד דנַאב ,1957 ,קרַאי וינ

 לאומש ,ברַאפדלַאנ

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 .טּפעס 27 .בעג}

 ,עשרַאװ ןיא 1891 .טּפעס 27 .בעג|

 ןיא קילעשרַאמ לאומש -- עדייז .,ןליופ

 ילעב ַא ןוא דמלמ ַא -- רעטָאפ .עלָאּפָא

 ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג .הליפת

 -על ַא ייב םידומל עכעלטלעוו ןוא ,הבישי

 סלַא רעטָאפ םעד ןפלָאהעג זייוולגניי ,רער

 ןעמונעגוצ םיא טָאה ןזח ַא זיב ,ררושמ

 .ןטָאנ טנרעלעגסיוא ןוא

 יַאעט עשידיי סָאד לָאמַא קידנכוזַאב

 "ַאב ֹזַא ןרָאװעג ןופרעד .ג זיא ,רעט

 ערעדנַא ןוא םירוחב-הבישי ןעמונעגפיונוצ טָאה רע זַא .טרעטסייג
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 טָאה 1908 ןיא .עסעיּפ ַא טרידוטשנייא ייז טימ טָאה ןוא טיילעגניי
 -עטשרָאפ-רעבָאהביל ַא ןיא טקילײטַאב ,לָאמ ןטשרע םֹוצ ,ךיז רע

 ,ןירָאטײנ יד עלהנח' סנַאמנייפ ןיא 'סקַאמ' סלַא ץינעלַאפ ןיא גנול

 -סױרַא 1910 ןיא זיא רע זיב ,'רעבָאהביל' ערעדנַא טימ ךָאנרע ;

 םישדח 9 .ץניוװָארּפ רעד רעב א סוקּפיצ עּפורט רעד טימ ןרָאפעג

 1912 ןיא ןוא ןקיזוג וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא רע זיא רעטעּפש

 רעביא רע טסייר טסניד-רעטילימ בילוצ .גרעבנייוו-דרַאבצרַאװש וצ

 ןיא רע טליּפש טלָאמעד טניז ןוא ,1918 זיב ערעירַאק-עניב ןיי;

 ,ןלױּפ רעביא סעּפורט ענעדיײשרַאפ

 -עג יורפ ןייז טימ רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 יד ןבָאה .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ךָאנ ואוו ,עיגלעב ןיא טליּפש

 ,טכַארבעגמוא ןוא טריטרָאּפעד עדייב סיצַאנ
 .וָאקַאילָאּפ אטוינַא ןופ .ע .ש
 ,1931 .ז ,דנַאב רעטשרע 1931 ,קרָאי וינ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 בייל-השמ ,ןאמרעכילטענ
 |סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1897 .בעג|

 -ָאפ .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1897 ןריובעג

 -ירבַאפ-שירעטנַאלַאג רעדעל ַא -- רעט

 שידיי טַאהעג ביל בָאה רעכלעוו ,טנַאק
 ןייז ןעמענטימ טפָא טגעלפ ןוא רעטַאעט

 ַא טקעװרעד יז טָאה'ס ןעמעוו ייב ,ןוז

 טָאה .ג .עניב רעד וצ קשח רעקרַאטש
 ןסָאלשעג טָאה ,םידומל ענייז ןסירעגרעביא

 יקַא עשידיי עקינייא טימ טפַאשטנַאקַאב

 ןרעדנַאװ ייז טימ טזָאלעג ךיז ןוא ןרָאיט

 רע טָאה ױזַא ןוא ,,הנידמ' רעד רעביא

 ןוא טעטש ענעדיישרַאפ יד רעביא רעטַאעט שידיי טליּפשעג רדסכ

 רעטייווצ רעד תעב .זיא רע זיב ,ןלױּפ ןטרעסערגרַאפ ןופ ךעלטעטש

 ןוא ,ָאטעג ַא ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ,המחלמ-טלעוו

 | .ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש
 ,496 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל4

 הנה ,ַאקפוװָארַאכַאמ

 |טכעג}

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1895 ,בעג)

 .עניַארקוא .סעדִא ןיא 1895 ןריובעג

 ַא ןעמוקַאב .רענָאיסימָאק .ַא-- רעטָאפ
 -גייא ,לַאב ַא ףיוא .,גנודליב עכעלטלעוו

 יז טערט ,רעדורב ריא ךרוד טנדרָאעג

 ךיז ףיא טיצ ןוא לדיל ַא טימ סױרַא

 ןשידיי ןקידנזעוינָא ןופ קרעמפיוא םעד

 ןכלעוו וצ ,ײסבַאס רָאטקעריד-רעטַאעט

 ךָאנ ןוא ,רָאכ ןיא ןיירַא דלַאב טערט יז

 ןליּפש וצ רעכיא יז טייג רָאי עכעלטע
 עטייוצ יד ראוטרעּפער-טערעּפָא ןיא

 ,עּפפרט סעזיורק ןיא ןיירַא יז טערט -- 1912 ,ןלָאר-ענַאדַאמירּפ

 .עינעמור ןוא ייקרעט רעביא םורַא טרָאפ יז רעכלעוו טימ

 "ורט סלעּפַאר ןיא ,ענָאדַאמירּפ סלַא ,יז טליּפש ,ןעמוקעגקירוצ

 -ַאמירּפ"ןךיטערבוס סלַא עּפורט ַא טימ ןרָאפעגמורַא -- 1915 .עּפ
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 דב ַאב סםישורדל

 ,ןוא סעדָא ןיא ןעמוקעגקירוצ -- 1918 .עטלַא-עשימָאק ןוא ענָאד

 -טלַא ףיוא ןעגנַאגעגרעביא ,םיטש יד ןרָאלרַאפ טָאה יז יו םעדכָאנ

 סנָאזשיפ םהרבַא ןיא טליּפשעג טָאה יז עכלעוו ,ןלָאר עשימָאק

 ײקסװָארַאכַאמ דוד-השמ רָאיטקַא ןטימ הנותח יז טָאה ָאד .עּפורט

 טלָאמעד טניז טליּפש ןוא ןלױּפ ןיא 1921 ןיא טמוק יז ןכלעוו טימ

 .שזדָאל ןיא טּפיוהרעביא ,סעּפורט ענעדיײשרַאפ ןיא

 "עג ךיז המחלמ-טלעוו רעטייוצ דעד ןופ ךָארבסױא םעד תעב

 יַאוניא יד ןופ זיא יז ואוו ,ךיירקנַארפ ןיא עילימַאפ רעד טימ ןענופ

 ילוי 16 םעד בוטש רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא סיצַאנ עדנריד

 ןרָאװעג סריפעגקעװַא ואו ץעגרע ,ןוז ריא טימ ןעמַאזוצ ,2

 ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טקינײּפרַאפ טרָאד ןוא

 "יסקעל,} יקסווָארַאכַאמ דוד-השמ רעליּפשיש רעד ,ןַאמ ריא

 טָאה ן1216-1217 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאק

 .לארשי תנידמ ןיא טבעל ןוא ןעװעטַאר וצ ןזיוװַאב ךיז

 ,יקסוואראכאמ .ד .מ ןופ ,ע .ש
 ,1216 .ו ,1934 ,ץשרַאװ ,דנַאב רעטײװצ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 דוד ,םיובנריב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1904 ץרעמ 6 .בעג)

 ,עשרַאװ ןיא 1904 ץרעמ 6 ןריובעג

 רעד ןיא ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג .ןליוּפ

 ןוא יײרעסָאלש טרידוטש .לוש-עדניימעג

 ,רָאי 4 טעברַאעג ייברעד

 -רַא רעשידיי רעקיניזטסואווַאב ַא יו

 -ידיי וצ גנויצַאב עטנָאנ ַא טַאהעג ,רעטעב

 וצ גנוגיינ ַא קידנליפ ןוא ,רוטלוק רעש

 ףיוא ןייג וצ ןסָאלשַאב ,עניב רעשידיי רעד |

 סָאװ ,ןרָאיטקַא בור סָאד יו געוו ןרעדנַא ןַא

 םוש ןָא רעטַאעט םוצ ןטָארטעגוצ ןענייז

 רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד ןיא ןיירַא טערט רע .ןעגנוטיירגוצ

 .רָאא 2 טרידוטש רע ואוו ,(טרעכייוו .רד גנוריפנָא) לוש

 :וָאקרוט טנומגיז טביירש לוש רעד טָא ןגעוו

 ןסעידיי םעד זיא יענעגנַאהעג ןביז יד ג ןופ טייצ רעד ןיא
 עשידיי ַא :עיצוטיטסניא-רוטלוק ןייא ךָאנ ןעמוקעגוצ עשרַאװ
 -נַא ןוא יעגיל-רוטלוקי רעד ייב טעזנירגעג ,לוש עשיטַאמַארד
 -סניירַאפ (ןטסיטרַאנ יד ןיא ... .טרעכיױו .רד ןופ טריפעג
 טשינ לושמַארד ַא ןופ ןײטשטנַא ןגעװו העידי יד זיא ץיירק
 סָאד .תולעפתה רעקירעביא ןייק טימ ןרָאוװעג ןעמונעגפיוא
 טייצ רעד ןיא ןרָאיטקַא עיינ ןופ סולפוצ ַא טײטַאב ךָאד טָאה
 ןעמ טָאה .סיזירק ןשימָאנַאקע ןַא רעביא ןבעל עטלַא יד ןעוו
 ןפרַאד םידומל יד סָאװ ,רָאי יױוצ יד רַאפ זַא ,טסיײרטעג ךיז
 רעמ ןכוזסיוא ךיז ןוא ןבָאה הטרח עכעלטנגוי יד ןלעוו ,ןרעיוד
 -עג ,סיוא טזייו ,רעבָא ןענייז עכעלטנגוי יד .תוסנרפ ערַאבניױל
 ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,טַאהעג הטרח טשינ רָאנ טשינ ןוא םינשקע ןעוו
 עידוטס ַא ןפַאשעג ,טקיניײארַאפ ךיז ,לוש יד ןקידנערַאפ ןכָאנ
 טָאה עּפורג רעטַאעט עיינ יד .גנוריפנָא סנַאמרעה דוד רעטנוא
 רעד ףױא טעט:ע ענעדיישרַאפ רעביא טליפשעג טייצ עסיוועג ַא
 .גלַאפרעד ןקידנטײטַאב טימ ץניווָארּפ רעשיליוּפ

 עטריטנעלַאט עקינייא סױרַא ןענייז עידוטס רעקיזָאד רעד ןופ
 -עגנייא ךיז טייצ רעד טימ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ

 -ןעטשטסבלעז ןפַאשעג רעדָא סרעטַאעט ערעדנַא ןיא טרעדילג
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 דוד יד .םיובנריב.. ןרעהעג ייז וצ .סעיציזָאּפ-רוטלוק עקיד

 ידֲא טריפעגפיוא ,"קוביד; םעד טיינַאב טָאה עידוטס ןַאמרעה

 טכַאניב, ןופ עיצּפעצנָאק עטשרע סנַאמרעה ,ײרעדלעפ ענירג

 ןיא 1925 ףוס .סרעטקַאניײא עקינייא ןוא ײקרַאמ ןטלַא ןפיוא

 טרעדילגעגנייא עפורג רעקיזָאד רעד ןופ לייט רעטסערג רעד

 -ַאעט-טסנוקנילק ןשידיי ןטשרע םענעּפַאשעג יינ םניא ןרָאועג

 ."לעזַאזַא; רעט

 .םיטרּפ עקינייא וצ ךָאנ טיג ,תונורכז ענייז ןיא ,טרעכייוו ר"ד

 בלַאה ַא טעמכ זיא "עידוטס-ןַאמרעה דוד , יד זַא ,טקרעמַאב רע

 ןוא ןטנַאק-חרומ יד ןופ ךעלטעטש יד רעביא ןרָאפעגמורַא רָאי

 "רעדלעפ ענירג ןוא "קוביד , םעד רעסיוא ןענייז רַאוטרעּפער ןיא

 ןטלַא ןפיוא טכאנייב , סצרּפ ןופ עיצַאטיצער ַא ןעגנַאגעגנײרַא ךיוא

 ."איבנה והילא  רעטקַאניא סנייבשריה טימ ןעמַאזוצ "קרַאמ

 דוד טימ ןעמַאזוצ ,עּפורט רעד ןופ ןרעק רעד זיא 1926 בייהנא

 ךיז טָאה סָאװ ,?לעזַאזַא, רעטַאעט-טסנוקניילק ןיא ןײרַא ,ןַאמרעה

 ןרָאא עקידרעטעּפש יד ןיא .עשרַאװ ןיא טריזינַאגרָא טלָאמעד

 ןשידיי ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ . . .םיובנריב דוד ןבָאה ,

 ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד

 יסָא עלעשרעה , ןופ גנוריפפיוא ןייז ןגעוו קידנדער ,טרעכייוו

 -נריב דוד, :.כ ןגעו טקרעמַאב "רענליוו , יד ייב "?רעילָאּפָארט

 ןעוועג זיא דרָאב רעטַאװענעטלָאק רעלעקנוט רעד טימ רזוע סמיונ

 ."םיקו יח רעקידכמע ,רעטושּפ ַא

 ַא רעטעּפש טריזינַאגרָא ןײרַאפ-ןטסיטרַא רעשידיי רעד ןעוו

 טרעכייו .רד ףיוא טרָאד טריפ ,עשרַאו ןיא רעטַאעט שיטַאמַארד

 לָאר יד טליּפש .ב ןוא ,"רעבליז ר'ד דנערווער , עסעיּפ סשַא םולש

 ןַא ןעוועג זיא םיובנריב דוד , :טביירש .וו סָאװ ןגעוו ,ןטבילעג ןופ

 ןט:1924 ןיא לוש רעשיטַאמַארד רעטשרע ןיימ ןופ טנעװלָאסבַא

 טשינ ןצנַאגניא רעבָא ,רָאיטקַא רעקיעפ ַא ,רוחב רערעייט ַא .רָאי

 רעסיורג ַא טליפעג רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיז טָאה ללכב .טנַאמַא ןייק

 .סעקטנַאמַא ןיא רערענעלק ךס ַא טשינ ןוא ןטנַאמַא ןיא קחוד

 "ידיי יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל עקיטלָאמעד יד ייב לייוו ,סנטשרע

 רעטיש ןגעלפ ןוא טייזעג ןיד ןעוועג ייז ןענייז ןליוּפ ןיא ןסַאמ עש

 בור'ס ןבָאה סניטסיטרַא ערעטלע לייוו ,סנטייווצ ,ןוא .ןייגפיוא

 ."ערעגניי קוסּפ םוצ טזָאלעגוצ טשינ

 ןעגנַאגעג רעטַאעט םעד ןיא זיא ערעימערּפ רעטייווצ רעד וצ

 .רד טקרעמַאב ןליּפש ס'.ב ןגעוו ןוא ,"הסנרּפ  סדלעפסעטָאג

 ןקידכמע קיטכערּפ ַא ןבעגעג טָאה סָאװ ,םיובנריב דוד , :טרעכייוו

 ."(דוד)רָאטקודנָאק-יײװמַארט

 ןייז ןגעוו קידנביירש ןוא ,"טקיוו, ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאב .ב

 טנומגיז טקרעמַאב ,"ףלעװ, סנעלָאר ןופ גנוריפפיוא רעקיטרָאד

 -עגרָאפ תמאב טָאה ןרָאיטקַא ערעזדנוא ןופ ליּפש יד ,, :וָאקרוט
 יז ., .ליּפשנעמַאזצ ןשינָאמרַאה ןופ רעטסומ ַא ךיז טימ טלעטש

 קידנבײרש ."םיובנריב-. .עגנוי עּפורג יד טרידנוקעס סטָאה

 רעדיװ טנָאמרעד "רצוא , סיקסניּפ דוד ןופ גנוריפפיוא ןייז ןגעוו

 עקיברַאפ ןפַאשעג ןבָאה ןלָאר עקירביא יד ןופ , :ווָאקרוט טנומגיז
 -סיא רעד ןגעוו קידנרימוס ןוא ,"םיובנריב .ד ... ןטלַאטשצג

 רע טנָאמרעד ,ןלױּפ ןיא תוחכ עשירָאיטקַא עגנוי יד ןופ גנומערופ

 .ן'.ב רעדיוו

 בקעי ,ןַאמגרעב לאוי טימ ןעמַאזוצ) טליּפשעג .ב טָאה 1928 ןיא

 ַאשַאמ ,ןָאק לטָאמ ,רעּפיש עלהיח ,ןײטשדלָאג קילאומש ,סַאלגנייר

 רעטַאעט-טסנוקניילק ןיא ענליוו ןיא (רעבורג רתסא ןוא ןַאמרעטוּפ
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 ןופ ןַָאקטיססעל

 ןטייוצ ןופ בײהנָא ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,"ןעדײנעגַאלַאב,
 ,ענדָארג ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה רעטַאעט עקיזָאד סָאד .גירק-טלעוו
 יד .שזדָאל ןיא טקידנערַאפ ןוא גרעבמעל ,ענוװָאר ,קָאטסילַאיב

 .עשרַאװ ןיא טּפַאכרַאפ םיא טָאה עיצַאּפוקֶא עשיצַאנ

 תור וצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא .ב

 השמ ןופ רעטכָאט ערעטלע יד ,גרעבדנַאז

 .ןיטסינַאיּפ עטוג ַא ,גרעבדנַאז אשעצ ןוא

 ןייז ױזַא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי

 ;דָאירעּפ ןטצעל

 עטסעב יד ןיא טליּפעעג טָאה רעי

 -ןריב דוד .ןליוּפ ןיא סרעטַאעט עשידיי

 יב טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא םיב

 -מוא ןייז בילוצ ןרָאיטקַא-ןגעלָאק עניד

 גרעברנאז תור יי יא ר א בי ,טייקיצרַאה ןוא טיײקרַאבלטימ

 ןטנוזעג ַא טַאהעג ;לופטנעמַארעּפמעט קרַאטש ןעוועג זיא רע

 ,םיא טָאה סָאד .שילַאקיװמ רָאג זיב -- ןוא רָאמוה רַאפ שוח

 -יזומ רעייז רעד טימ ןטפָאהַאב ,טגָאזעג ןבָאה רעגניצ עזייב יו

 | ,גרעבדנַאז תור רעשילַאק

 טכַאמעג ָאטעגיס ןריפנייא ןרַאפ ךָאנ טָאה םיובנריכ דוד ...

 -ןרעג -ױזַא סָאד ,לבמַאסנַא גנַאזעג ַא ןריזינַאגרָא ֹוצ וואורפ ַא

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .ײלטפניפ-גנַאזעג, ענעפ

 .רעדיל-סקלָאפ טימ ןטערטוצפיוא דלעפנעמולב ַאנַאיד טדערעגוצ

 רעד ,ןַאּפשנירג .י ןעוועג "לטפניפ; ןיא ןענייז ייז טימ ןעמַאזצ

 ַאילַאּפ ,יקסלעניק ףעזי -- עניב רעשיליפ רעד ןופ רָאיטקַא

 יױרפ יד ןוא ,ןעזָאר רעב רעביײרש םתפ רעטסעווש יד ,ןעזָאר

 ןעוו ...רעדורב סגרעבסָארג הנח ,טריוװינ ףסוי רָאיטקַא םנופ

 עקינייא ןיא ןטערטפיוא ןכָאנ ,לַאפעצ ךיז זיא "לטפניפ, סָאד

 טָאה ,סַאג עקסרַאמיר ףױא יסַאלַאּפ ידָאלעמ, ןיא ןעמַארגָארּפ

 ןופ ןכַאז טריפעג ןוא עלעגעוו ַא טפיוקעג ךיז םיובנריב דוד

 םיובנריב טָאה ,ָאטעג ןיא ,רעטעּפש .ןטיױוצ ןפיוא טרָא ןייא

 ןופ ןשטנעמ טריפעגמורַא ןוא יעשקירי ַא עלעגעוו ןופ טכַאמעג

 ןבעל ןייש ַא טכַאמעג רע טָאה טעברַא רעז
 -עג טריפעגקעווַא ןענייז יגנולדיזסיא' רעטשרע רעד תעב

 ."םיובנריב דוד ןוא גרעבדנַאז עלהשמ עקנילבערט ןייק ןרָאװ

 ןעוו ,1943 לירּפַא ןט-19 םעד זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא דנַאטשפיוא רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס

 ףיוא ןרעוו טריפעגרעבירַא טלָאזעג ,גרעבדנַאז ַאטור ,יורפ ס'.ב טָאה

 רעדעי ןדנואוושרַאפ ריא ןופ זיא טלָאמעד טניז .טייז רעשירַא רעד

 יז זיא ךעלנײשרַאװ רעבָא ,טנַאקַאבמוא זיא לרוג ריא ןוא רוּפש
 .ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ,ייוװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 ,274 ,103 ,58760 .זז

 ,85 ,83 .וז ,דנַאב רעטייוצ ,1961 ,ביבא לת ,"תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ
4 170, 220, 221, 223, 

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --- װָאקרוט טנומגיז
 ,313 ,220 ,205 ,74 ,7ב

 חנ ,יקצולידּפ
 | 8794 .זז ,דנַאב רעטירד ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל , עז |

 {אקצולידּפ} .ר ַאלוַאּפ
 | 1884786 .וז ,דנַאב רעטירד ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל, עזְו
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 רע טַאע ט ןשידיי

 ַאזָאר ,הידב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1893 .בעג|

 -מעל ייב ,לָאקָאס ןיא 1892 ןריובעג

 .רחוס -- ַא רעטָאפ .עיצילַאג-חרזמ ,גרעב
 ןיא לוש-זיירק עקיסַאלק 8 ַא טקידנעעג

 ,גרעבמעל

 "קַא יב 1911 ןיא ןליּפש ןביועגנָא

 טימ ךָאנרעד ,ץיווָאנרעשט ןיא דָארלעס

 טימ 1913 ןיא ,יסַאי ןיא רעצלעמ ףלָאדַא

 .ב טָאה רעטעּפש .עקָארק ןיא גרעברעקוצ

 ןוא ,עיצילַאג רעביא יינרוט ַא טכַאמעג

 -מַאזדָאּפ ייב טליּפשעג יז טָאה 1914 ןיא

 .ב טמוק 1915 ןיא .גולק טימ גַארּפ ןיא ךָאנעד ,ןיוו ןיא עשט

 בָאקַאי ןַאמלָאצ ייב רָאי עקינייא ָאד טליּפש ןוא עקָארק ןיא קירוצ

 -ַאּפמָאק ייב טרילָארטסַאג .ב טָאה 1919 ןיא .רעצלעמ טימ ןוא

 -יטעט-עניב ריא רעביא יז טסייר ךָאנרעד ןוא ,שזדָאל ןיא ץעענ

 ,גניליש טימ 1926 ןיא זיולב קידנטערטסיױרַא ,טייק

 -ַאמירּפ ןטערעּפָא יד ןיא טליּפשעג .ב טָאה ןרָאי עירפ יד ןיא

 זיא רעטעּפש .גנַאזעג ריא טימ ןעמונעגסיוא רעייז ןוא ןלָאר-עוָאד

 .ןלָאר עשיטַאמַארד וצ ןעגנַאגעגרעביא יז

 ןראוועג טכַארבעגמוא יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .גרעבמעל ןיא סיצַאנ יד ךרוד

 "מעל ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,ןוז סגניליש םעס ןוא ריא

 טימ ןפָאלטנַא זיא ,רעלדיפ סלַא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעגרעב

 ַארַאכוב ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא דנַאברַאפנטעיװָאס ןייק עּפורט רעד

 .עימעדיּפע-סופיט רעקיטרָאד רעד תעכ
 .ןאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,243 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 ףסוי ,קַאינװילש

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 .בעג)

 .עניַארקוא .,וועיק ןיא 1899 ןריובעג

 טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגנָא דניק סלַא ךָאנ

 ,עשרַאװ ןיא ןרעטלע ענייז

 יֹזַא םיא טרעדליש לעדנַאס ףסוי

 ,רוגיפ רעקנַאלש ,רעכיוה ןייז טימי

 טָאה רָאמוה ןטוג ןוא לכיימש ןקידנעטש

 .קיטסַאלּפַאלַאטעמ טימ ןעמונרַאפ ךיז רע

 -ווא ןופ סױרַא ןענייז סָאװ .ןטעברַא עלַא

 -ָאמרַאה ןעוועג ןענייז ,טנעה ענייז רעט

 -עהעג יד טגָאמרַאפ ןבָאה ,עדלימ ,עשינ

 .טייקטסנרע עכעלרעייפ ַא סעּפע ןוא סָאמ עקיר

 :ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןעגנַאגעג זיא ןקַאינווילש ןופ גנוּפַאש יד

 -מָאק ןוא ןטערטרַאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה טייז ןייא ןופ

 טריסערעטניא םיא ןבָאה טז רעטיױוצ רעד ןופ ,סעיציזָאפ

 ןטשרע םנופ עמעט רעקיזַאד רעד ףיוא ןוא ,ןויטַאמ עשידיי

 עלַארוגיפ ענעדיישרַאפ ךיוא יו ןטערטרַאּפ ,ןטקַא ןרעהעג ןימ

 טגנערב רע עכלעוו ןיא רעדליב יד וצ ןגעקאד .סעיציזַאּצמַאק

 עזעידיי יד :יװ ,ןטעברַא יד ןרעהעג ,ןדיי ןופ ןבעל סָאד סיורַא

 -עגסױרַא רע טָאה סעד ץוח .א .א םירופ ;הרות-תחזש ,הנותח

 | .ג.דיא רעלטעב ,טעברַא רעד ייב ןדיי טכַארב

 | יי
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 -נייש רעד רַאפ ליפעג ןקרַאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה קַאינוילש

 בילוצ .רעגייטזע-סקלָאפ ןופ ןעגנוניישרעד ענעדיישרַאפ ופ טייק

 -קלָאפ ַא טימ ןטעברַא ךס ַא טריפעגסיוא רע טָאה עקַאט םעד

 ןזעידיי ןרַאפ טעברַאעג ךיוא טָאה רע .קיטאמעט רעשיטסירָאל

 ילעזַאזַאיא רעטַאעט ןרַאפ סעיצַארָאקעד קידנכַאש ,רעטַאעט

 רע טָאה רעטַאעט ןטצעל סעד רַאפ .יטקיווי ןוא יעּפורט רענליווי

 -טָאר ןוא ַאקסנימַאק ַאזיא טינ גנוקידנעטשרַאפ ןיא) ןפַאשעג

 -ַאפדלָאג רַאפ ןעמויטסָאק ןופ ןטקעיָארּכ ןוא סעיצַארָאקעד (םיוב

 ,(וָאקרוט טנומגיז ךרוד טריסישזער) י'דומחת אלי עסעיפ סנעד

 "רעמיוב סלוא יד רעטנוא הואת יד עסעיפ רעד רַאפ ךיוא יוו

 ןמיובלעטיט .א ךרוד טריסישזער ,ןלעינָא ןופ

 ענייז טלעטשעגסיוא קַאינװלש ףעזי טָאה 1939 רָאי ץזיב

 ןןעיווצ ןליפ ןיא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאוו ןיא ןטעברַא

 ןטעברַא ענייז ןופ גנולעטשסיוא ןַא טנדרָאעגנייא רע טָאה ערעדנַא

 ,סָאג ַאקצעיוָאזַאמ רעד ףיוא יקסנילרַאג ןופ ןָאלַאס-טסנוק םניא

 רעד ןופ ירוועז ןוא טעטימָאק-ריזינַאגרָא םוצ טרעהעג טָאה רע

 ,רעקיטסַאלּפ עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןופ גנולעט:עסיוא-ייליבוי

 ךָאי ןופ גנילירפ ןיא עשרַאוו ןיא ןרָאװעג טנדרַָאעגנייא זיא סָאװ

9", 

 טקרעמַאב "דומחת אל, וצ סעיצַארָאקעד ס'.ש ןגעוװ קידנביירש

 :וָאקרוט טנומגיז רעסישזער רעד

 רעקיזָאד רעד ייב ןעזרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,טנעמָאמ ןטיױוצ ַא

 ךיז טָאהיס .גנוזייל עווװיטַארָאקע} יד ןעװװעג ןזיא גנוריפפיוא

 טָאהיס סָאוװ עיצקורטסנָאק עלַאטנעמונָאמ יד זַא ,ןזיװעגסױרַא

 טקריוועג שרעדנַא טַאה קַאיװילש רעלטסניק רעד טרינַאּפמָאק

 ףױא יז ןגָארטרעבירַא םייב שרעדנַא יומגל ןוא טעקַאמ םויא

 רעד רָאפ עטנעמַאה וצ ,וויסַאמ וצ ןעוועג זיא יז .עניב רעד

 טנַאלּפעג ןעוועג זיאיס עכלעוו ןיא טייקידוועליּפש ןוא טייקטכייל

 ַא רַאפ ןצונסיוא יז טנַאקעג ןפוא ןבלעו ןפיוא טָאהימ .עיצקַא יד

 ַא רַאפ ןָאפ ןטקַארטסבַא ןַא יו רעדָא .גנולעטשרָאפ-ריפסקעש

 -ליפפע עקינייא קיטייצכיילג טרעדַאפ סָאוו ,עמַארד רענרעדָאװ

 גונעג ןעוועג טשינ ךַאנ זיא גױא ןיימ זַא ,סיוא טזיו .ןכַאלפ

 ןופ גנוקריוו רעד ןיא סנטיײצַאב ךיז ןריטנעירָא וצ ףיוא טינעג

 רימ ןיא רעטכייל .עניב רעד ףיוא טעקַאמ סענעגַארטעגרעביא ןַא

 םנופ לוביטסעוו םנופ ןגַארטרעבירַא סָאד ותעשב ןעמוקעגנַא

 -עג ךָאד ךיא בָאה טרָאז -- עניב רעד ףיױוא לַאזטָאטש רענליוו

 ןעוו ,תמא .סיורג רעכעלריטַאנ רעד ןיא רעטסומ םעד טַאה

 -סנָאק וצ ןבױהעגנָא ידומחת אלי ןופ עיצַאוָאקעד יד טָאהימ
 ,תועט םעד ףיױא טּפַאכעג ךימ ךיא בָאה ,עניב רעד ףיוא ןריורט
 ."טעּפזע וצ ןעוועג ןיושש זיא ךיז ןעיצקירוצ רעבַא

 עשרַאו ןיא טריפעגפיוא ווָאקרוט סַאנָאי טָאה 1930 רַאונַאי ןיא

 -יא ,גייווצ ןַאפעטס ןופ טעברַאַאב ,ןָאסנָאשזד ןעב ןופ 'ענָאּפלָאװ'

 -וילש ףסוי ןופ סעיצַארָאקעד טימ ,ץיװָארָאה רעב ןופ טצעזרעב

 טימ "רעביוט , סנָאסלעגרעב טריפעגפיוא ךיוא טָאה "טינוו , .קַאינ

 : .ש ןופ סעיצַארָאקעד

 ,סערגנָאק-ןעּפ ןט8 םעד תעב זַא ,רעביא טיג טרעכייוו לאכימ .רד

 :בולק-ןעּפ ןופ רעדילגטימ עשידיי יד ןבָאה ,עשרַאװ ןיא 1930 רעמוז
 רושָארב עלעיצעּפס ַא ןטַאגעלעד יד רַאפ טיירגעגוצג

 ,םידיי ףיוא "עסערּפ ןוא רעטַאעט ,ךוב ןשידיי ןגעוו תועידיי

 ןזעידיי םעד ןופ ןלַאז יד ןיא טנדרָאעגנייא ןוא שילגנע ןוא שטייד

 ךוב ןועידיי ןופ גנולעטשסיוא ןא עגַארּפ ףיוא זיוה ןשימעדַאקַא

 ןבָאה בולקדןעּפ ןשיליױוּפ ןופ גנוטלַאוורַאּפ רעד ייב .עסערפ ןוא
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 דנַאב םישודדצ

 לָאז גנלעטשסיוא רעד ןופ ךוזַאב רעד זַא ,טפמעקעגסיוא רימ

 ןמחנ .סערגנָאק ןופ סַארגָארּפ ןלעיציפָא ןיא ןרעוו ןעמונעגניירַא

 -- םוטעמוא ןופ טלעטשעגפיונוצ ןבָאה שטיווַאר ךלמ ןוא ליזיימ

 רעלטסניק יד .ןלַאירעטַאמ ללש ַא -- ענליוו ןיא אווי ןופ ךיוא

 יקצינעקלָא .לרפ ךיוא יו קַאינווילש ,יקסנישטָאקיט ,שטיווָאילע

 יד טלייטרַאפ ןוא ןקַאז יד טרירָאקעד קַאמשעג ךט ַא טימ ןבָאה

 סָאװ ,עפשש עקידנרינָאּפמיא ןא ןעוועג זיא סָאד .טטַאנָאּפסקע

 ןופ עיצקודַָארפ-עסערפ ןוא ךוב עשידיי יד ןעמונעגמורַא טָאה

 גננפע יד .ןקױפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז טייו יוו ,טלעוו יד רָאג

 -ַאב טָאה שא םולש .ןפוא ןכעלרעייפ ַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןוא שיליופ ףיוא טָאה ןילטייצ ןרהא .שידיי ףיוא טסעג יד טסירג

 יד .עסערפ ןוא ךוב רעזדנוא ןגעװ ץרוק טרימרַאפניא שטייד

 ןטַאגעלעד יד ףיױא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה גנולעטשסיוא

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ תובישח סָאד ןביוהעג קרַאטש טָאה ןוא

 ."ןגיא ערעייז ןיא רוטַאר

 רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא ,, ךוב ןייז ןיא לעדנַאס ףסוי

 -ַארט ןוא עכָאּפע עטצעל ס'.ש ןגעוו רעביא ױזַא טיג "ןליוּפ זיא

 / :םוקמוא ןשיג

 ַא ןבָאה ָאטעג רעוועעשרַאו ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןסיורג םעד ןצוּפַאב םייב גנוקיטפעשַאב ןעמוקַאב רעלטסניק רַאּפ

 יד ןבָאה םורַא יױזַא .טַארנעדוי רעועשוַאו םנופ לַאז סגנוציז

 רעטכארט החמש ןוא ןַאמדירפ סקילעפ ,שטיווָאלע .מ רעלטסניק

 -רעביא ןַא ןיא רָאפ טלעטש סָאוװ ,ײרעלָאמ-טנַאוו ַא טריפעגסיוא

 ,קַאיװװלזע ףסוי .ןביוא ןופ טלַאטשעג יד סירג רעכעלריטַאנ

 רַאפ טריפעגסיוא ןבָאה שטיוװַָאניבַאר קירנעה ןוא שטיױַא ע

 ןועזַאטניוו עטרילַאק לָאז ןבלעז םעד

 ןשידיי םוצ טרעהעג בײהנָא ןיא קַאינילש טָאה ָאטעג ןיא

 םעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא רעטעּפש .טָאר-רוטלוק

 -יוא ןשיגַארט סניא .פא ענלימ ףיוא ווטַארעּפָאָאק-רעלטסניק

 ױִזַא יװ תודע ןַא ןעוועג ווָאקרוט סַאנַאי ןיא 1942 רָאי ןופ טסוג

 "טסניק רעוועשרַאו ערעדנַא טימ ןעמַאזצ ,ןקַאינוילש טָאהימ

 "ַאוו יד ןיא טרָאד ןופ ןוא ץַאלּפיגאלשמוא ןפיוא ןבירטעג ,רעל

 -טיוט יד ןיא טריפעגּפָא עטפשמרַאפ יד ןבָאה סָאװ ,ןענָאג

 ןרעגַאל

 ןטעברַא קיניו רעיי ןבילבעג ןענייז ןקאינוילש ףעזי ךָאנ

 יױווצ טרילעדַָאמ ןענייז סע רעכלעוו ףיױא ךעלב ןייא יײז ןשיווצ

 -טכַארּפ ,סעיניל עלעדייא רעייז ןיא ןטלַאטשעג-ןעיוופ עטעקַאנ

 עקיזָאד סָאד .עיצַאלעדָאמ רענייר ןוא קורזסיוא רעייז ןיא עלופ

 םינמיס-ןליוק ךרוד טרעכעלעגכרוד רעטרע ךס ַא ןיא זיא קרעוו

 .ײןרָאי-עיצַאּפוקַא יד ןופ

 סעיצקודָארּפער ייווצ טקורדעגּפָא ןענייז ךוב סלעדנַאס ףסוי ןיא

 ,ןטסירעלטיה יד ךרוד טריטסַאװעד "וחירי ןופ הנוז יד , :.ש ןופ

 ."ּפָאק-ןעיורפ ַא,, ןוא

 ןָא טיג "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 "טסניק םעד ןופ תונברק ערעייז טריפעגסיורַא ןבָאה ןשטייד יד זַא

 .1942 רעבמעטּפעס שדוח ףוס טַאטשראוו-סטעברַא רעל

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 : / .24730 .זז ,יײװצ
 ,עשרַאװ ,,ןליוּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 ,160 ,150'148 ,51 .זז ,יװצ דנַאב ,17 ,10 .זז ,סנייא דנַאב .זז ,7
8, 171. 

 ,1961 ,כערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז |!

 ,209 ,203 ,198 ,197 .וז
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 טאש טא

 ,141 .וז ,דנַאב רעטײװצ ,1961 ,ביבא לת ,תונורכז, -- טרעכייװ לַאכימ

4 209, 

 עלעקנַאי ,רעגיצנַאד
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1890 ךרעב .בעג)

 א א

 ןבענ ,עקנַאיבוד ןיא 1890 ךרעב .בעג

 .עילימַאפ רעשידיסח ַא ןיא ,ןלױּפ ,םלעכ

 -ָאפ רעד ןברָאטשענּפָא םיא זיא רָאי 8 וצ

 ַא ןיא ןוא םירדח ןיא טנרעלעג .רעט

 ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע ואוו .הבישי

 .טכַארבעגמיײהַא םיא טָאה רעטומ יד

 ,רעביא טיג שרעה רעדורב ןייז יו

 טלעטשעגנָא ןרָאװעג רָאי 123 וצ .ד זיא

 םלעכ ןיא טפעשעג טרוהיזייּפש ַא ןיא

 ןיא ןירַא טנגי רעטסירפ רעד ןיא ןוא
 זיא אטח ןקיזָאד םעד בילוצ .גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד

 סָאװ ,רָאי עכעלטע ןופ שורג ַא ףיוא ןרָאװעג טפָארטשַאב רע

 ןיא טשרע .עשרַאװ זיב םלעכ ןופ חטש םעד ןסָאלשעגנייא טָאה

 ןרָאװעג זיא רע ואוי ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה 0

 רעד ףיוא רָאטקעלָאק ַא ןרָאװעג ,ײטרַאּפ-.ס.ס רעד ןיא וװיטקַא

 ,סעצָארּפ-סילייב ןכָאנ ןוא ,"דניירפ , גנוטייצ רעד רַאפ ץניווָארּפ

 ןבלעז ןפיא רע זיא ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא גנוטייצ יד ןעוו

 גנוטייצ יד ךיוא יו םעדכָאנ ."ןבעל סָאד , ןיא רעבירַא ןטסָאּפ

 רעפיוקרַאפ-רעכיב טּפױה רעד .ד טרעוו .,ןייגוצסיױרַא ףיוא טרעה

 םעד ףיוא גלָאפרעד ןסיורג ַא טכַאמ ןוא ?לַארטנעצ ,, גַאלרַאפ ןופ
 רעד טימ סרעדנוזַאב ,ץניװָארּפ רעד רעביא קידנרעדנַאװ ,טיבעג

 .קרעו סמכילע-םולש ןופ גנוטיײרּפשרַאפ

 רעטלעטשעגנָא ןַא .ד טרעװ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,ןייא טנדרָא רע ןוא ײטרַאּפ-.ס .ס רעד ןיא

 "יו ףסוי רעגניזיערעּפָא ןשידיי ןופ ןטרעצנָאק יד ,ײטרַאּפ רעד

 ןלױּפ ןיא זעמוקעג המחלמ רעד ךָאנ זיא רעכלעוו ,ווָאדַארגָאנ

 -טרעצנָאק רעטשרע רעד טָאה ,רעביא טיג רעדורב ןייז יו

 ןלעירעטַאמ ןופ ךיוא ןגָארטעג סיוכרוד ןוװָאדַארגָאניױװ ןופ יינרוט

 יד יו םעדכָאנ רעבָא ,רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג ַא טקנוּפדנַאטש

 -נָאק יד ןוא ,ןלַאפעצ שיטקַאפ ןוא ןטלָאּפשעג ךיז טָאה ײטרַאּפ

 טרירטסנָאמעד ןבָאה ןוא גלָאפרעד ןקיזיר ַא טַאהעג ןבָאה ןטרעצ

 ןטרעצנָאק עכלעזַא וצ םלוע ןשידיי ןופ סערעטניא ןקידלַאװג םעד

 ןוא ןדָאב ןטַאװירּפ ןפיוא ןריפוצרעבירַא ןינע םעד ןסָאלשַאב .ד טָאה

 .ןטרעצנָאק עכלעזַא ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעדָא רעמענרעטנוא ןרעוו
 :טייקיטעט ס'.ד ןפוא ַאזַא ףיוא רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 טימ ןדנובעגנָא רעגיצנַאד טָאה טקַאטנָאק ןטשרע םעדי

 רעייז ןרָאװעג זיא רע ןוא ,דלעפגילעז הרמז ןוא סינפיק סחנמ

 -מורַא ייז טימ רע זיא גנַאלנרָאי .ָאירַאסערּפמיא רענעריוװושעג

 ,ןלױפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאּפ רעביא ןרָאפעג

 -ערּפמיא רעקידנעטשטסבלעז סלַא טרילבַאטע ךיז טָאה רע זיב

 .ןטסיטרַא טרישזַאגנַא ןיילַא ןוא ָאירַאס

 טיײצ רעטשרע רעד ןיא רע טָאה סעפורט-רעטַאעט טימ

 רעטַאעט ןטימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה ףוסל .טעברַאעג טשינ

 ןיא ןטירטפיוא ענייז ךָאנ ,ווָאטַארַאב ןופ עפורט יד טריפעג ןוא

 רעשידייי רעד ןופ רעריפ-טפעשעג ןעוועג זיא רע .עשרַאוװ

 ,ץרַאוװע סירָאמ יב ךױא יוװ ,עשרַאװ ןיא 'עניב רעלַאנָאיצַאנ

 -עג רענעריווועעג ךָאנרעד ,עשרָאוו ןיא ןטירטפיוא ענייז תעב

 ייטנגוי רַאפ רעטַאעטי סשטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןופ רעריפ-טפעש
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 עמיטניא ןַא ןדנובעג ןרעגיצנַאד טָאה שטיווָאלַאגעס ַארַאלק טימ

 ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשטניירפ

 .ץירַא רעייפ ןיא ןיגוצ ןעוועג טיירג רע זיא ,קנואוו ַא סריא ףיוא

 ,קנַארק טסנרע טייצ עגנַאל ַא ןעוועג זיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןעוו

 ,ןסעגעג טשינ ,רעקיטַאנול ַא וו טײרדעגמורַא רעגיצנַאד ךיז טָאה

 ןופ ןוא ,טנוה רעיײרטעג ַא יו טעב ריא ייב ןסעזעג ,ןפַאלשעג טשינ

 "נַאד עלעקנַאי ןעוו .גָאװ ןיא ןזָאלרַאפ רע טָאה גָאט וצ גָאט

 ןגיױא ענייז ןיא ןוא ןעזװצסיוא רעסעב ןבױהעגנָא טָאה רעגיצ

 רעד זַא ,טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה ,לכימש ַא ץיווַאב ךיז טָאה

 .ךיז טרעסעכרַאפ שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג

 םנופ ךָארבסױא ןזיב ,ןבעל ןייז ןופ ּפַאטע ןטצעלרָאפ םניא
 .רענידרַאפ רעסיורג ַא ןעוועג רעגיצנַאד עלעקנַאי זיא ,גירק
 עטסערג יד טימ ןטרעצנָאק עטסערג יד טרישזנַארַא טָאה רע
 עטסערג יד ןופ ןטירטפיא ךיוא יו ,סרעגניז ןוא רעקיזומ
 טַאהעג ןָא דימת ןופ רע טָאה עטצעל יד וצ .יסרַאטס-עניבי
 .טנעקרענָא טשינ רע טָאה ןטייקיסעמלטימ ןייק .טײקכַאוש ַא
 ווָאטַארַאב לוַאּפ רײד יו ירַאטסי ַא ןפָארטעג ךָאנ ךיז טָאהיס ןעוו
 ןייז זיא ,רע יװ ךיױה ױזַא לָאמ יירד ןעוועג זיא סָאװ ,(יבצ-ןב)
 טימ ךיז ץזייוַאב וצ ןעוועג עיצקַאפסיטַאס ןוא דיירפ עטסערג

 רעד רעביא םיא טימ ןרָאפמורַא ,רעטרע עכעלטנפע עלַא ןיא סיא

 ןוא ןעז ןענָאק ןלָאז עלַא ידכ ,עקשָארד רענעּפָא ןַא ןיא טָאטש

 .יטסעג עכיוהי יד ןרעדנואווַאב

 רעטַאעט רעטסערג סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןוש זיא רע.
 טַאהעג ןױש טָאה רע .ליופ ןיא ָאירַאסערּפמיא-טרעצנָאק ןוא
 -נַארַאפ-טרעצנַאק ןא-רעטַאעט ןופ ָארויב עטרינָאיסעצנָאק ַא
 טָאה סָאװ ,דיי רעקיצנייא רעד -- בגא ,ןליופ ןיא ןעגנוטלַאטש
 -נָאק ןוא-רעטַאעט רַאּפ ה"ד ,עיסעצנָאק טרַא ַאזַא ןעמוקַאב
 ,טסייוו ,ןעוועג זיא ָארויב ןייז ואוו ,קיטייצכיילג ןטירטפיוא-טרעצ
 24 ַאנשעל ףיא רע טָאה טניװועג .טשינ רענייק ,ךיז טכַאד
 -א הײד ,ךיז קידנלייא ןעז םיא ןעמ טגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי
 ךיז טָאה סָאװ ,ןירַאּפױטַארעטיל ןשידיי םוצ ,קידנצנַאטרעט
 טרָאד .13 עקצַאמָאלט ףױא ,םיא ןופ טייו טשינ ןענופעג
 .לֵאקָאל םעד ןענעפע ןכָאנ ,טסעג עטשרע יד ןופ ןייז רע טגעלפ
 -רַאו עצנַאג יד ןקוקכרוה ןוא קיטסששירפ ןסע רע טגעלפ טרָאד
 עזעידיי רענַאקירעמַא יד ךיוא יו ,עסערפ רעצניווָארּפ ןוא רעוועש
 ,עסיורג ןייז ןגיל טגעלפ לשיט ַא ףיא םיא ןבענ .ןעגנוטייצ
 -ָאד ןוא וירב ענעדיישרַאפ טימ שַאט-טקַא עטלופעגרעביא
 רעצעמע ןעוו .גנַאל-ןהעש ןרידוטשי טגעלפ רע עכלעוו ,ןטנעמוק
 ןריּפַאפ יד רע טגעלפ ,לשיט ןייז וצ ןרעטנענרעד ךיז טגעלפ
 .דוס ןגנערטש ַא טיהעגּפָא טלָאװ רע יװ ,ןטלַאהַאב לענש
 -רוועז ןוא ןטַארעטיל יד ןשיווצ טַאהעג רעבָא טָאה רעגיצנַאד
 קיניװו ךיז רע מגעלפ ןרָאיטקַא טימ) טניירפ עּפורג ַא ןטסילַאנ
 ענעמוקַאב יד טימ ןליײט ךיז טגעלפ רע עכלעוו טימ ,(ןרבח
 ךיוא רע טגעלפ ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןיא שיט םייב ,טרָאד .וירב
 ןעמוקנָא טגעלפ סָאװ ,ץנעדנַאּפסערָאק עצנַאג יד ןקידיילרעד
 יד .יַארויב-טרעצנָאק ןוא רעטַאעט ןטרינָאיסעצנָאקי ןייז ןיא
 ךיוא טָאה רע .עטגייווצרַאפ-טיירב ַא ןעוועג זיא ץנעדנַאּפסערָאק
 רע ןכלעוו ,לפמעטש ַא ןוא ןטעקנַאלב-עמריפ עטקורדעג טַאהעג
 ווירב ןטקישעגקעװַא ןדעי וצ ןקירדוצ יקיטנעהנגייא טגעלפ
 -ןגייא רע טגעלפ לּפמעטש םעד זַא ,ןכַארטשעגרעטנוא בָאה ךיא
 טסעינ ןילַא רע טגעלפ אפוג ווירב יד לייו ,ןגיילוצ קיטנעה
 ױזַא ןעועג טשינ רע זיא ןביירש ןופ טסנוק רעד ןיא .ביירש
 עכלעוו ,טניירב טַאהעג רעבָא טָאה רע .טנווַאהַאב קרַאטש

 יי
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 רַאפרעד .ןפלעהסיורַא טייקירעוװע רעד ןיא ךיוא םיא ןגעלפ

 -עוװע ערעדנַא ןץא טניירפ ענייז ןפלעהסיורַא עלעקנָאי טגעלפ

 .."ףליה רעלעירעטַאמ ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה יז שוו ;ןטייקיר

 ַא וצ עשרַאװ ןיא ךיז טיירג ןעמ יו רעביא טיג רעשטוק .ב

 ןוא ,רואינש .מ טנעגיריד-רָאטיזָאּפמָאק ןרַאפ טרעצנָאק-סיפענעב

 :רֶע טנכייצרַאפ ייברעד

 ,רעגיצנַאד עלעקנַאי ָאירַאסערּפמיא רעד יװ גנַאל-ןכָאוװװ

 סעיצקַאדער יד טציילפרַאפ טרעצנָאק ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד

 ןוא ןקעוו סָאװ ,ןענָאמרעד סָאװ ,ןציטָאנ ןוא ןסנַאנַא טימ
 ".יהאנה טָאה ,ןדיי ,טמוקי ןפור

 ןעגנולעטשרָאפ:רעטַאעט רעדָא ןטרעצנָאק טימ רָאנ טינ ןוא

 עשיז רובג רעד ןוא קילגמוא סָאד טריסַאּפ'ס ןעוו .ד ךיז טמענרַאפ

 ַא רעטַאעט סיקסנימָאק ןיא ןייא .ד טנדרָא ,טברַאטש דראבטיירב

 ,םישולש ענייז וצ טנוװָא-הרכזהידרַאבטיירב ןסיורג

 ןיא טעברַאעג טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז סרעדנוזַאב ןוא 'טַאלבעגַאט רעודָאל'

 ןיא ןעמוקעג רעבירעד זיא ןוא גנולײטּפָא טרעצנָאק-ןוא-רעטַאעט
 :זַא ,טלַאה ,.ד טימ טקַאטנָאק

 -וצ םיא טימ (טעברַא וצ ןגינגרַאפ סורג ַא ןעוועג זיא סע,

 סעד טצַאשעגּפָא רעייז לכ םדוק טָאה רע ףכַאזרוא עכעלטע ביל

 רעדָא גלָאפרעד ןרַאפ עסערפ רעשידיי רעד ןופ לָאר ןוא טײטַאב

 טסשינ םעד בילוצ ןוא ,גנומענרעטנוא ןַא רענייז ןופ לַאפכרוד

 רע טָאה רעבָא ייברעד .ןסָאנַא רַאפ טלעג ןייק טעוועלַאשזעג

 ןַאפ לָאז גנוטייצ יד זַא ןגרָאז וצ טקנעדעג קידנעטש ךיא

 טָאה לָאמליײט .ייטיסילבופי רעמ סָאװ טעג גנומענרעטנוא ןייז

 רערעדנַא ןַא ןֹופ ייטיסילבופי ַאזַא טכַארבעגטימ ךיז טימ רע

 -יטניא וא ןשרבח טכע ןא ףױא ,רע טָאה לָאמ ערעדנַא .טָאטש

 טינ טָאה רע  .ייטיסילבופי יד ןביײרשנָא ןטעבעג ,ןפוא ןעמ

 ױזַא רעבָא ,עיזנעצער רעד ןופ ןפוא םעד ןגעוו תועד ןייק טגָאזעג

 -נָאק ןייא טימ ןענעגונַאב טינ ךיז רע טגעלפ לייטנטסרעמ יװ

 -- קיגנעהּפָא ןעוועג ןענייז ןטירטפיוא עקידרעטייוו יד ןוא ,טרעצ

 רעד ןופ -- טגָאזעג ןפָא סע ןוא טגייצרעביא ןעוועג רע זיא יזזַא

 -ער יד ױףטעבוצסיואי ןעזעג ישיטַאמָאלּפידי רע טָאה ,עיזנעצער

 ענייז ןופ טעטילַאװק רעד ןיא טבױלגעג דימת טָאה רע .עיזנעצ

 -רַאפ רע זַא ןײלַאהעג טָאה רע ,ןרָאיטקַא רעדָא ןטסיטרעצנָאק

 טַאהעג טָאה רע .הרוחס רעקיסַאלק-טשרע טימ רָאנ ךיז טמענ

 -רוטלוק יד עיזערפמיא ןיז טימ טניד רע זַא ,הנומא עפיט ַא

 ."קלָאפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא

 -קַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סָאנָאי

 :וזַא םיא טריזירעט

 שממ ,רעקיסקיוועגניילק ַא ןעװעג זיא רעגיצנַאד עלעקנַאיי

 -עסיפ עקניצריל טימ ,רעקיד ַא ,רעקיציילפ-טיירב ַא .לציּפ ַא

 רעד רעטנוא ןכַארבעגנייא טשינ רעיש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךעל

 ןעוועג זיאיס ןנלעוו ףיוא ,רעפרעק ןטעפ ,ןרעווע ןייז ןופ טסַאל

 -הנבל ןקידכעליײק ,ןטעפ ןייז ןופ .ּפָאק רעסיױרג ַא טצעזעגנָא

 -שידניק ,עגולק ,עיולב-לעה רָאּפ ַא טלַארטשעגסױרַא ןבָאה סינּפ

 :טגָאזעג ןטלָאוו יז יװ ,ןגױא עקידנדרָאפסױרַא ,עקיטומטוג

 .ילכוע ןיימ טימ רעביא ךייא ךיא גיטש ,ןילק ןיב ךיא םגהי

 -עטנעה עקניצרוק רָאּפ ַא ןעגנָאהעגּפָארַא ןבָאה רעּפרעק ןייז ןופ

 ןעוועג ןענייז ענייז טנעה יד .רעגניפ עטעפ ,עניילק טימ ךעל

 ןעגנַאגרעד טשינ ייז ןענייז ,ייז ןבייהפיוא םייב זַא ,ץרוק יזזַא

 -קעווַא טפרַאדעג ךיז טָאה רעגיצנַאד עלעקנַאי ןעוו .ּפָאק ץזיב

 -עוװע סירג טימ ןעמוקעגנָא םיא סע זיא ,לוטש ַא ףיױא ןצעז
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 דג ַאב -סםישורצ

 ךיז ידכ ןעגנירצשרעטנוא לסיבַא טזומעג טָאה רע ןוא ,טייקיר

 ןבָאה לוטש רעד ףױא ןציז םייב .לוטש רעד ףיוא ןצעװצקעווַא
 טרירַאב טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלסיפ יױוצ ענייז ןגנָאהעגּפָארַא
 ןײג םייב .טפיל רעד ןיא טגױועג זָאלגרָאז ךיז רָאנ ,ליד םעד
 ַא רע טָאה -- לענש רעייז רעגיצנַאד זיא ןעגנַאגעג ןוא --
 ,טגיוועצ ַא ןופ ?ורדנייא סעד טכַאמעג ןוא טצנַאטעגרעטנוא לסיב
 .טכיוועגכיילג סָאד ןטלַאהנײא ליװ סָאװ ,לסעפ קיזכעליק
 ןבָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג ןרעגיצנַאד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 -עג עקידוועריר ,עניילק יד ןקוקכָאנ ןוא ןלעטשּפָא טזומעג ךיז
 עקיזיר ַא םערָא ןרעטנא ןטלַאהעג דימת טָאה סָאװ ,טלַאטש
 רעכלעוו טימ שַאט-ןטקַא ענרעדעל -- םיא וצ ךיילגרַאּפ ןיא --
 -עג קידנעטש רע טָאה לױמ ןיא .טדיישעג טשינ ךיז טָאה רע
 עטוג ןביזי עני ןופ ןטייצ יד ןיא ןוא (עקלול) עקייפ ַא ןטלַאה
 יו ןעזעגסיוא לױמ ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רַאגיצ ןסיורג ַא -- ירָאי
 זיר ַא

 יד רעביא ןפיולכָאנ םיא ןגעלפ ךעלגניי ענעגיוצרעד-טכעלש
 טָאה רעגיצנַאד ...יקילרַאקי ,ילטופילילי ןעײרשכָאנ ןוא ןסַאג
 ןעגנַאגעג קידריו זיא רע .ןצרַאה םוצ ןעמונעג טשינ סע ךיז
 .סע ןעמ טניימ םיא טשינ יו רעטייוו

 טימ סופדוצ ןיג ןירַאפ-ןטַארעטיל ןופ טגעלפ רע ןשוו ןוא
 ןַארָאטסער-ײלידַאקיּפי ןיא ןווָאטַארַאב ןטױבעג-שיטעלטַא םעד
 טימ ןוא ןלעטשּפָא סרעייגייברַאפ עלַא ךיז ןגעלפ ,קיטימ ףױא
 ןקניניײילק סעד טימ ווָאטַארַאב זיר םעד ןקוקכָאנ לכיימש ַא
 ןוא האנה סיורג ןופרעד ןבָאה ,עז סָאד טגעלפ רע .רעגיצנַאד
 -נעש ענייז ןעוועג ןענייז סָאד .ץלָאטש טימ ןרעוו טלופעגנַא
 רע זַא ,ןטכודסיא טלָאמעד םיא ךיז טגעלפ סע .ןטונימ עטס
 טַאהעג ביל ךיוא טָאה רע .ווָאטַארַאב טשינ ןוא ,ירָאטסי רעד זיא
 זיא רע ןכלעוו וצ שטיווָאלַאגעס .ז רעטכיד ןטימ ןזיױוַאב וצ ךיז
 .ןדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג

 ַא ןענעדרָאניא ןטימ תוכייש ןיא ,טגעלפ רעגיצנַאד ןעוו
 טגעלפ ,לטעטש רעדָא טָאטש ַא ןיא ןעמוקנײרַא ,רוט-טרעצנָאק
 הנחמ ַא ופ ןרעװ טלגנירעגמורָא ,ןַאב ןופ קידנעײגּפָארַא ,רע
 -ןירַא ךיז טָאה רע זיב ןפױלכָאו םיא ןגעלפ עכלעוו ,םיצקש
 קריצ ַאי ןפורפיוא יד ןופ טײלגַאב ,עקשָארד ַא ןיא טצעזעג
 טָאה ןרעגיצנַאד עלעקנַאי .יַאד ןענייז סעקילרַאק !ןעונוקעג זיא
 טריגַאער לכיימש ַא טימ זיולב טָאה רע ןוא ,סַאּפש טפַאשרַאפ סע
 ןעוו ןטייצ יד ןיא טנַאמרעד טלָאמעד ךיז טָאה רע .םעד ףױא
 ןעוו ;ָאירַאסערּפמיא רעטמירַאב רעד ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רע
 עששידיי ןופ הביבס רעד ןיא ןייז וצ טמולחעג ךָאנ טָאה רע
 בײהנָא םייב ןעוועג זיא סָאד .רעביירש עשידיי וא רעלטסניק
 גנַאלןהעש טגעלפ רע ןעוו ,המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 ענלעשוד ףױא "עינרַאיווַאק רעשירַארעטילי רעד ןיא ןציזּפָא
 .ז .ה ןופ ןגיױא יד ןךזָאלּפָארַא טשינ א ,עשרַאװ ןיא סָאג-

 ,ףןשטנעמ עסיורג' עקירביא יד ןוא גרעבנסייו .מ .י ,גרעבמַאנ

 ,רעגיצנַאד טָאה טלָאמעד רעבָא ,ןעמוקניירַא טרָאד ןגעלפ סָאװ
 -עג טָאה רע סָאװ ,טַאװַארק ןשירַארעטיל ןט'ירב סעד רעסיוא

 ןוא רוטַארעטיל טימ טַאהעג טשינ תוכייש ןייק ךָאנ ,ןגָארט

 ."טסנוק

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוװַאר ךלמ

 טסיטרַא ןייק ןוֿפ ןעמָאנ ןייק טשינ זיא רעגיצנַאד עלעקנַאיי

 -רָאג ךיז ךָאנ טזָאל רע .רעביירש ַא ןוֿפ ןעמָאנ ןייק טשינ ןוא

 ,ביוו ןייק טשינ וליֿפַא ,דניק ןייק טשינ וליֿפַא ,רעביא טשינ

 טזָאל רע .שטנעמ-ןעילימַאֿפ ןייק ןעוװעג טשינ זיא רע ליײיװ
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 רעטַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיסצעל

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןופ ןקנעדעג סָאד רָאנ ךיז ךָאנ רעביא

 רעד ןופ קעווַא ןלעװ יז זַא ןוא ,ןבעל יז ןמז לכ ,טנעקעג םיא

 טימ רעגיצנַאז עלעקנַאי ןגעוו ןקנעדעג סָאד ךיא טעװ ,טלעוו

 ןוֿפ עיצקעלָאק ַא ןביילב ץעגרע טעוװ רעמָאט רָאנ .קעווַא יי

 ירד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןטַאקַאלּפ

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןוֿפ ךָארבסיוא ןרַאֿפ ןרָאי קילדנעצ

 ךָארבסיוא ןרַאֿפ טייצ יד ךיוא ,ךעלריטַאנ ,קידנסילשנייא ---

 ןעלקניוו יד ןיא טעװ רעד -- המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןֿפ

 ןוא רעגיצנַאד .י ןעמָאנ םעד ןעניפעג ןטַאקַאלּפ יד ןוֿפ דסַאװֿפ

 רעייז ןיא ָאירָאסערּפמיא .ַאירַאסערּפמיאי םעניז לטיט םעד

 -ךעד סע .ןיילַא עיסערפמיא יד זיא סע .טרָאװ לוֿפסקורדנייא ןַא

 יד רעבָא .ףָאמעגעהי רעדָא ףָאיררטנעצי רעטרעוװ יד טנָאמ

 טשינ וא .רעמענרעטנוא :יולב זיא טרָאװ םעד ןופ גנוטייטַאב

 ןופ רעמענרעטנא רָאנ ,(סָאװ טָאג סייו ןוֿפ רעמענרעטנוא

 -רַאֿפ ַא .סעזערפמיא עשילַארטַאעט ןיא עשירעלטסניק עשידיי

 ,רעכיב עקידנביילב ,עקיבייא ןוֿפ ָאירַאסערּפמיא ןַא זיא רעגעל

 -ַאעט עכעלגנעגרַאפ ןופ רעגעלרַאפ ַא זיא ָאירַאסערּפמיא ןַא ןוא

 ןייז ןיוש ןָאק סָאװ ןא ,ןטרעצנָאק רעדָא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעט

 -נא-רעטַאעט עשידיי ןוא ןטרעצנָאק עשידיי יו רעכעלגנעגרַאֿפ

 עלעקנַאי סָאװ טימ ,ןעוועג סע זיא סָאד טָא ןוא ,?ןעגנומענרעט

 א ,ןעמונרַאֿפ טנייז ןבעל עצנַאגיס טעמכ ךיז טָאה רעגיצנַאד

 .עשערַאוו ןיא רקיע רעד ןוא ןליופ ןיא רָאנ ךיז ןעמונרַאֿפ

 א דנָאלב יוזַא זיא סָאוװ ,רעגיצנַאד עלעקנַאי זיא לָאמַא

 ַא יװ ןעוועג ,ןטייז עלַא ןופ קידכעלייק ןוא ןיילק ןוא בָארג

 זיא רע .רענָאיצולָאװער ַא ןזעוועג ,לכעליּפשע-יַאקנַאטסדַאקנַאווי

 -עטיל עויטַאריּפסנַאק ךס ַא ןוא הסיֿפת ןיא ןסעזעג לָאמ ךס ַא

 טָאה גירק-טלעוו טשרע םעד םורַא טניז רָאנ .טלגומששעג רוטַאר

 ןינע םעד טימ רָאנ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה ןוא ןבעגעגֿפױא סָאד רע

 .ָאירַאסערּפמיא ןוֿפ

 ַא טימ ?ענּפַארש א ןוֿפ קימַאניד יד ךיז ןיא טַאהעג טָאה רע

 ?ךַאז ַאזַא רָאנ ןץז טלעטש ריא .ןעמַאזװצ עליבָאמ םואוטעּפרעּפ

 .רעגיצנַאד עלעקנַאי ףיוא ןטסָאמעגנָא יו טרָאֿפ זיא סָאד רעבָא

 ןוֿפ רשֿפא ץוח ,םיא םורַא ןץשטנעמ עלַא ןוֿפ רענעלק זיא רע

 ןשטנעמ עלַא ןוֿפ רעקיד זיא רע ןוא .רעדניק עניילק ץנַאג

 ,רשזרוב רענשטיפיט ַא זיא רע זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא .םיא םורָא

 גָאטרַאֿפ רע טייג ןֿבָאלש .ןעימעהָאב ַא ןוֿפ המשנ יד זיא רעבָא

 טציז רע ןוא גַאט ןבלַאה ךָאנ ףױא רע טייטש ןיטשֿפױא ןוא

 ?יוװ רע ןוא ןיירַאֿפױןטַארעטיל ןוֿפ לַאקָאל ןיא טכענ ןוא געט

 טימ רָאנ יװ ;עמענרַאֿפ רעמ טשינרָאג טימ ןֿפוא םושב ךיז

 ןדיי ,סעקוועלַאנ יד ןשױר םיא םורַא .ָאירַאסערּפמיא ןַא ןייז

 ,טנעלַאט ןשירוחס טימ לוֿפ זיא רע ןוא ,ןעלדנַאוו ןוא ןעלדנַאה

 יו ןבעגסיױא "עמ טשינרָאג ףױא טנעלַאט םעד ליוװ רע רָאנ

 וצ ןעגנומענרעטנוא רעטַאעט ןוא ןטרעצנָאק עשידיי ףיוא רָאנ

 צ טשינ ךיז טײג סע .גנוטכַארַאֿפ ַא רע טָאה םירחוס טַאלג

 טָאה רע א .טײהנעגנַאגרַאֿפ רערענָאיצולָאוװער ןייז טימ ןעמאז

 -ןלָאװער ןוא טניירֿפ עטוג עטלַא טימ סעומש ַא ןפַאכ וצ ביל

 -עג טשינ רעצעמע טָאה רעמָאט .ןטסידנַאבַארטנַאק ערענָאיצ

 רע טרעוװ ,סרעגיצנַאד טיהנעגנַאגרַאפ רעד טָא ןגעוו טסואוו

 -עקנַאי ןוא .רעגיצנַאד רעבלעז רעד זיא סָאד זַא ,םמותשנ שממ

 טרעכייר רע ןוא ,האנה םיא טוט סע ןוא טלָאמעד טכַאל על

 ןוא טנעה עצרוק עקיד יד טימ רַאגיצ ןסױרג ןייז רעצלָאטש

 גנַאג םעד ןענעקרעד ןעמ ןָאק ןרַאגיצ סרעגיצנַאד ןָא .רעגנֿפ

 טרעכיור רע ֹוא ןלױפ ןיא גנוגעווַאב-רוטלוק רעשידיי רעד ןופ
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 יב טעב רע וַא .סיזירק זיא -- ןטערַאגיצ ,טוג זיא ןרַאגיצ
 ןיא טציז רע זַא ןוא ,ןטייצ ערעטיב זיא ,טערַאגיצ ַא םענעי
 טשינ טערַאגיצ ןייק וליפַא ליו ןוא רעטרעמוארַאפ ַא לקניו
 קירוצ ןטיבנָא !טנָאק טעוװ רע ןעוו (טשיננ טסייוו רע לייוו ,ןטעב
 .ךשוח זיא --

 טלָאמעד ,טייצ ןרַאגיצ ןייז רעביא טבעל עלעקנַאי זַא רַָאנ
 םורַא טריפ רע סָאוו ןטסיטרַא יד טוג זיא סע .ןעמעלַא טוג זיא
 יד טלעטשַאב רע .ןעגנוטייצ יד טוג זיא סע .ןלױּפ רעביא
 עטוג זַא ,זיא זיועד-סנבעל ןוא פיצנירפ ןייז ןסנָאנַא עטסערג
 סָאװ ,סרעקורד יד ץוג זיא סע .ןרימַאלקער וצ טוג טניול ןכַאז
 -מיא רעד יוװ םחיורג ױזַא לָאמטּפָא ,ןטַאקַאלּפ עטסערג יד ןקורד
 יז לירו ,םרעביירשש עגנוי יד טוג זיא סע ןוא ,יײלַא ַאירַאסערּפ
 טשינ זיא רע .עירַאלעצנַאק עצנַאג יד ןרעגיצנַאד רַאפ ןריפ
 ןוא ,ךעלעטניפ עצרַאווש ײלרעלַא יד טימ הושב הוש קרַאטש
 -קעס רענעגייא ןייז ןייז לָאז רע זַא ,טשינ סע טסַאּפ -- בגא --
 ,סקניל ןוא סטכער ףױא םיא רַאפ ןעמ טביירש ,ונ .רַאטער
 ענייז סענעשעק עטּפָארּפעגנָא יד ןופ סױרַא רע טיצ לָאמעלַא
 -מיאי :טירשטיוא רעשיטעטַאּפ רעד טימ ןריּפַאפרוירב יד
 וירב ןטימ קיטרַאפ .טביירש הרבח ןוא ירעגיצנַאד .י ָאירָאסערּפ
 -נַא רעד ןופ טױרַא טמענ ןוא המיתח ןייז רעגיצנַאד טלקיצעצ
 ,ילּפעקי ןשיטעטַאּפ ןבלעז םעד טימ טרעוװנַאק ַא ענעשעק רערער
 ָאירַאסערּפמיא רעד לייו ,ָאטשינ ףױרעד זיא סערדַא ןַא רָאנ
 .טפָא וצ ןעגנוניזוו ענייז טייב

 רעגיצנַאד עלעקנַאי ךיז טקעוװ טרעצנָאק ןופ טייצ יד טמוק
 -ןייא טשינ םיא ןָאק ךַאז ןייק .גנילירפ ןיא לכייט ַא יו רעביא
 ןפָאלש וצ ףיוא טרעה רע .םילכ עלַא ףיוא טעברַא רע .ןטלַאה
 טימ ןָא טקעטש רע .טרעצנָאק ןגעװ רָאנ טדעו רע .טסע וצ
 הביבס ןייז ןיא ןעמעלַא ןוא ,טלעוו עצנַאג יד קימַאניד ןיז
 סָאד זיא עיצקעל רעדָא טרעצנָאק רעד טָא זַא ,עקַאט ךיז טכַאד
 רָאנ טמענרעטנוא עלעקנַאי .טלעוו רעד ןיא עטסקיטכיוו ענַאס
 ,רעלטסניק ,ןרָאיטקַא עטסעב יד -- סעזערפוניא עשירעלטסניק
 -ידיי רָאנ ןוא ןרָאטקעל ,רעגניז עטטעב יד ,רעביירשש עטסעב יד
 .ליפיוזַא ןייז ןזזמ ,4000 ףיוא לַאז ַא זיא .ןעמוק זומ םלוע ןוא ,עש
 ןײרַא טפושיכ רע ןעמוק טנזיוט ןזמ -- 1000 ףיוא לַאז ַא זיא
 ,עסַאק רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ .לַאז ענייז ןיא ןשטנעמ יד
 רעמ ךָאנ ןוא רעלטטניק ןופ טלעווק ןוא לַאז ןיא ןיירַא רע טמוק
 םעד וצ .טנעלַאפ ןייז ,טסנוק ןייז זיא סָאד .םלוע עסַאמ רעד ןופ
 .בירקמ שממ .ןבעל ןייז בירקמ רע זיא

 -לַאוורַאפ רעד ןרָאװעג עלעקנַאי זיא ָאטעג ןיא זַא ,טגָאז ןעמ
 טזעינ עמַאלקער ןייק רע טָאה לָאמסָאד .ךיק-סקלָאפ ַא ןופ רעט
 -עג ןוא טרימַאלקער םיא רַאפ טָאה רעגנוה רעד .טפרַאדעג
 עלעקנַאי טָאה לָאמסָאד רעבָא ,ףרָאבסי עטסערג יד ןטױצ
 עועיזיפ קיניו ױזַא טַאהעג ,רעזייפש רעקיטסייג רעד ,רעגיצנַאד
 .ײעגנַאגעגסױא רע זיא ,ןטיב וצ זיפש
 -ירעטקַארַאכ "12 עקצַאמָאלט , ךוב ןייז ןיא שטיװָאלַאגעס .ז

 :ױזַא םיא טריז

 ענייז טימ רעגיצנַאד לקנַאי ןגױא עניימ רַאפ טבעווש טָאג

 ףָאק ַא .לסעפ ַא יו רעדנור ַא ,סיפ עצרוק ןוא טנעה עצרוק

 ַא טימ ּפָאק ןסירג ַא ןשיפָאזָאליפ ַא טַאהעג רע טָאה רעבָא
 ּפָאק ןשיּפָאזַאליפ ןטימ שטנעמ רעקיזָאד רעד .ןרעטש םענשזַאוו
 .ןבירשעגרעטנוא םיוק ךיז טָאה ,ןדמל רעּפַאנק ַא ןעוועג זיא
 .טסואוועג טשינ רענייק טָאה ,ןעמוקעג זיא רע טנענַאװ ןופ
 -רַאפ עכלעזַא יצ ןיירַאפ רעזדנוא ןיא לזמ טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ
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 ןדנוא יב טבעלעגנייא ךיז טָאה רעגיצנַאד לקנַאי .עטעשזדנָאלב

 טריפעג טָאה ,ָאירָאסערּפמיא ןעוועג זיא רע .זדנוא ייב קר ןוא

 םיא טָאה ןעמ .ןטסיטרַא וא רעגניז טעטש עשיליפ רעביא

 טימ .ןליפ סיורג ןופ טעטש עלַא ןיא ,ןענַאב עלַא ףיוא ןעזעג

 ןעמ .ןזעטנעמ טלעטשעגּפָא רע טָאה סקואוו ןדנור ,ןקירדינ ןיז

 -עג רע ןיא לָאמנייא זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .ןעלכיימש טגעלפ

 -נָאק ַא ףױא שינעביולרעד ַא ןטעב רַאסימַָאק ץייב ַא וצ ןעמוק

 -פיונוצ טָאה רע ןיא ןכַאל ןעמונעג טָאה רַאסימָאק רעד .טרעצ

 :הרושב עטוג ַא טגָאזעגנָא יד ןוא עטמַאַאב עלַא ןפורעג

 ןטופיליל ,ךעליירפ ןייז טעװ סע !ןרעה עניימ ,עיווָאנַאּפ --

 !זדנוא וצ ןעמוק

 ךיז רע טָאה .ָאירָאסערּפמיא ןעוועג ןיא רע סָאוװ ,םעד טימ

 8 סעּפע ךָאד טָאה סָאד .ןיירַאפ ןיא זדנוא ייב טפיוקעגנייא

 רעגיצנַאד לקנַאי .ץילַא םעד טימ טשינ רעבָא ,טסנוק וצ תוכייש

 רע .טלעג וצ גנויצַאב ןוא המשנ עשירעלטסניק ַא טַאהעג טָאה

 -רַאפ ,טרעּפמילעגמוא ענדָאמ ןוא טנידרַאּפ ךס ַא קידנעטש טָאה

 םעד טימ .ןבעגעגסיא טלעג סָאד שימעהַאב ןוא שירעדנעווש

 רעזזנוא .ןעוועג ביל זדנוא רע זיא רעטקַארַאכ ןייז ןופ ךירטש

 (עפנ ןגרַאק ַא טנייפ קידנעטש טָאה הרבח

 ןעיוצ טכַארברַאפ ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רעגיצנַאד לקנַאי

 טנַאקעג טשינ יז ןָא טָאה רע .רעביירש ןוא רעגניז ,ןרָאיטקַא

 -רַאפ ןעמַאװצ ןברָאטשעג ייז ןופ ליפ טימ רעבָא זיא רע .ןבעל

 ןענופעג ןעמָאנ ןייז בָאה ךיא ןרָאװעג טנערברַאפ ןוא טקינייפ

 ןיא ןליופ ןיא רעלטסניק ענעמוקעגמוא יד ןופ לטעצ םעד ןיא

 רעלָאמ ,רעלעטעטּפירש ,ןטסילַאנרושז עטנערברַאפ ןופ ?טעצ

 ,רעד .רעגיצנַאז לקנַאי ןעמָאנ רעד ןַארַאפ ךיוא ןזיא רעגניז ןוא

 ןָאטעג טָאה ,לטעצ ַאזַא ןיא טלעטשעגניירַא ןעמָאנ ןייז טָאה סָאװ

 רעזדנוא ןופ ןעוועג זיא רעגיצנַאד לקנַאי .ךַאז ענייש ַא רעײז

 ."החּפשמ

 סַאנָאי טביירש ,ףוס ןשיגַארט ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוו

 ;וָאקרוט

 ןבעל ןייז ןופ ּפַאטע ןטצעל סרעגיצנַאד עלעקנַאי ןיא;
 ןרָאװעג ןיוש זיא -- ָאטעג רעועעשרַאוו ןיא ןעוועג זיא סָאד --
 עקידרעירפ יד טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע .טפלעה ַא םיא ןופ
 יז ועביא ןפָאלעג טשינ ןיוש זיא רע .ץלָאטש ןוא טייקרעכיז
 םייה ןייז ןופ ןעגנַאגעג סַאזגנַאל רָאנ ,קידנצנַאטרעטנוא ןסַאג
 ,טנטשרע :םימעט ייוצ בילוצ ןעשעג זיא סָאד .טעברַא רעד וצ
 ענייז ךעלסיפ עצרוק יד זַא ,גָאװ ןופ ןלַאפעגּפָארַא ױזַא רע זיא
 טיוה יד ןפעלש וצ טעברַא ערעווש ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה
 -טנוזעג ןייז זיא ,סנטיױוצ ;עלעקנַאי ןקילָאמַא םנופ רענייב ןוא
 -ַאב רדסכ ךיז טָאה רע .רעטכעלש ַא רעיי ןעוועג דנַאטשוצ
 ,גנַאג ןטימ ןיא ןלעטשּפָא ךיז טזמעג טּפָא ,ץרַאה ןפיוא טגָאלק
 רע זיא לָאמניא טשינ .םעטָא טלעפרַאפ םיא טָאה סע לייו
 טּפעלשרַאפ ןוא ןגָאלשעצ ,ןרָאװעג טּפַאכעג ןשטייז יד ךרוד
 רע טגעלפ ףעלקַאטקעּפסי עכלעזַא ךָאנ .טעברַא ףיוא ןרָאװעג
 ידי ;ןגָאז לכיימש ןקירעױרט ַא טימ ןוא ןעמוקקירוצ זדנוא וצ
 .רימ ןופ קריצ ַא טכַאמעג רעדיוו ןיוש ןבָאה

 -ָאס ועשידיי רעד ןיא טעברַאעג עלעקנַאי טָאה ָאטעג ןיא
 ןופ ןעגנולָאצּפָא יד ןופ רעלָארטנַאק סלַא ףליהניילַא רעלַאיצ
 -ַארטנַאק ןטייוצ ןטימ ןעמַאװצ .ןעגנולייוורַאפ ןוא סעזערפמיא
 --- סקואוו ןקירדינ ןופ ךיוא -- ָאירַאסערּפמיא-רעטַאעט סעד ,רעל
 ןופ ןײגמורַא געט עצנַאג רע טגעלפ -- רעדעפקַאטש םהרבַא
 רעששידיי רעד רָאפ ןרעייטש יד ןענָאמנייא ןוא לַאקָאל וצ לַאקָאל

 דנַאב םישודצ

 ןיא יסעיצקַאי יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעו .ףליהנילַא
 ןעוועג ןרעגיצנַאד טימ ןעמַאװצ ךיא ןיב ,ָאטעג רעוששרַאװ
 יב טניװועג טָאה רע .סַאג ענלימ רעד ףױא יּפָאשי ןייא ןיא
 ערעדנַא ןשיווצ טכַארבעגנײרַא טָאה רע ןיהואוו ,בוטוש ןיא רימ
 שטיוָאלַאגעס ַארַאלק עכלעוו ,כַאז טימ ןַאדָאמעשט ןקיזיר ַא
 ךעיײז רַאפ השוריב טזָאלעגרעביא םיא ןבָאה טַאטשינ .ל ןוא
 .טלעוו רענעי ףיוא ןרָאפּפָא

 ןיא י'טניָאשזדי ןופ רָאטקעריד רענעזעוועג רעד .טַאטשיונ

 ,ןעגיצנַאד סָאװ ,סקואוו ןקירדינ ןקיבלעז םנופ ןעוועג זיא ,ןליפ

 םישובלמ ענעמוקַאב יד ןעמונעגסױרַא טָאה (רעגיצנַאד) רע ןוא

 -עגוצ לכיימוש ןקירעיױרט א טימ רע טָאה ,ןטסָאמעגנָא יז ןוא

 יז טלָאוו ךיא ןעװ .רימ ףיוא ןטסָאמעג יוװ ןענייז יי :ןבעג

 יז ןופ ןבָאה טנָאקעג ךָאנ ךיא טלָאװ ,ןברוח ןרַאפ ןעמוקַאב

 ,טגָאזעג סנייטשימ ,ןיצע ייז ךיא ףרַאד סָאװ -- טציא רעבָא ,תחנ

 ןליפַא ןיױש יי טָאה רע ;טַאהעג טכער טָאה רע ןוא .י?ןבָאה

 ךיא בָאה 1942 רעבמעטּפעס ןט27 םעד .ןָאטוצנָא ןזיוַאב טשינ

 -עבילבעגרעביא עלַא טעמכ טימ ןעמַאװצ ןרישרַאמ ןעזעג םיא

 טוצ טרישרַאמ ןבָאה ײז .ָאטעג רעוועשרַאו ןופ רעלטסניק ענ

 ופ .ץַאלּפךטיױט םוצ ,רעקיטכיר ,רעדָא .יץַאלּפיגַאלשמואי

 וצ ןרָאוװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עסַאמ רעסיורג רעד

 ןא רעמ ץלַא ךיז ןבָאה ןוא עקנילבערט ןייק ןרעמַאקדזַאג יד

 טליײטעגסיוא טלוב ךיז טָאה ,ןגיוא עניימ ןופ טרעטייױורעד רעמ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,עלעשטנעמ ןיילק ַא ןופ ּפָאק רעסיורג ַא

 ןטסערג םעד ןופ ּפָאק רעד ןעוועג זיא סָאד -- ײר רעטשרע רעד

 ."רעגיצנַאד עלעקנַאי -- ַאירַאסערּפמיא ןשידיי

 | ,גייװצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 ,120 ,119 .זז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,/13 עקצַאמָאלט , -- שטיװָאלַאגעס
,247 ,165 ,2 

 ,291793 .וז ,1947 ,לַאערטנַאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ ,, -- שטיװַאר ךלמ

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 160-66 .וד

 ,240 ,93 ,90 ,88 .זז ,1955 ,זירַאּפ , עשרַאװ לָאמַא ןעװעג , -- רעשטוק .ב

8, 

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, --- װָאקרוט טנומגיז
 ,315 .ז

 לאומש ,לטפעש

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1898 .בעג)

 .ןלױּפ-שיסור ,ענליוו ןיא 1898 ןריובעג

 ,שובכאנ חנ רָאיטקַא ןופ בורק רעטנעָאנ

 יװ ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא םיא ךרוד רע זיא

 ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ רענייא

 טעברַא רע ואוו ,"עּפורט רענליוו , רעד

 טקילײטַאב ןוא רעסישזער-ףליהעג סלַא
 | ,רָאיטקַא סלַא ךיוא ךיז

 ירעביא טיג עינָאס רעטכָאט ןייז יו

 ,רָאיטקַא רעטריטנעלַאט ַא ןעוועג רע זיא

 טשינ םיא טדניברַאפ לרוג רעד ןעוו ןוא

 "יזָאּפ ַא ךיז רַאפ ןעניוועג טנָאקעג רע טלָאװ ,"רענליוו , יד טימ

 עסיורג ענעי ןופ ןטָאש ןיא רעבָא ,רָאיטקַא רענעעזעגנָא סלַא עיצ

 -ער-טלעוו ַא ןענואוועג ןבָאה עכלעוו ,עּפורט רעד ןופ רעלטסניק
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 ןופ ןָאסיססעל
8 

 ,רעסישזער-ףליהעג רעד זיולב ןבילברַאפ רע זיא ,ךיז רַאפ עמַאלק
 ,טייצ וצ טייצ ןופ טימ רָאנ טליּפש ןוא עניב יד וצ טיירג סָאװ

 רעד ןופ ןעגנוטלַאּפש ןוא סעזייר עלַא טכַאמעגטימ טָאה .ש
 עּפורט רעד ןופ לַאפרעדנַאנַאפ ןקידנעטשלופ ןזיב "עּפורט רענליוו,
 .רעטַאשט יד טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה ךָאנרעד .עּפָאריײא ןיא
 טרוק ,ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןעלבמַאסנַא
 ןרעגנוהוצ ןופ זײרּפ ןרַאפ לָאמטּפָא ,"עדנַאב עשידיי יד , ןוא שטָאק
 םעד וליפַא רעדניק ייווצ יד טימ בייוו םעד ןבעג ןענָאק טינ ןוא
 .הנויח ףיוא םומינימ

 .עשרַאװ ןיא טּפַאכרַאפ ן'..ש טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 זיא ,ןָאעל ,ןוז רעד ואוו ,דנַאלסור ןייק קעװַא ןענייז רעדניק עדייב

 םינדחּפ עטסטמירַאב יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,.ש .ןעמוקעגמוא

 .בוטש ןופ ןײגוצסױרַא טָאהעג ארומ טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןיא
 ןוא םייה רעד ןיא ןציז טעװ רע ביוא זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רע
 רעבָא ,ןסעגרַאפ םיא ןָא ייז ןלעװ ,סיצַאנ יד רַאפ ןזייוו טשינ ךיז

 -רַאפ וצ ןעמוקעגסיוא ןדחּפ םעד טָא זיא ,ערעדנַא ךס ַא יו דָארג

 טָאה טנַאה רעד ןיא סקיב ַא טימ .דלעה ַא יו ןבעל ןייז ןקידנע

 .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא דובכ ןשידיי םעד טקידייטרַאפ רע

 ליוק ַא ןופ ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רֶע זיא 1943 יימ ןטשרע םעד

 רעד .ןדנואוו יד ןופ ןברָאטשעג 1942 יימ ןטירד םעד זיא ןוא

 רעלעק ַא ןיא ןבָארגַאב םיא טָאה עּפורג-ספמַאק ןייז ןופ רעריפנָא
 1 עשטָאמס ףיוא

 -ַאב ךיז טָאה עכלעוו ,דלעפנרעטש-לטפעש ַאינָאס רעטכָאט ןייז

 ןיא רעטַאעט-"המיבה , ןשיערבעה ןיא טליּפש ,ןעװעטַאר וצ ןזיוו
 .לארשי תנידמ
 ,דלעפגרעטש-לטפעש אינֲָאס רעטכָאס ןייז ןופ .צ .מ

 עיניּפ ,דלודעג
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1908 .בעג}

 ןלױּפ .עשרַאװ ןיא 1908 ןריובעג

 ,"דנוב םעניילקל , םוצ רעירפ טרעהעג

 רעגנוי סלַא ְךָאֹנ ."דנוב , םוצ ךָאנרעד

 זײרקמַארד ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רוחב

 -רעטַאעט רעד ןיא רעבירַא רעטעּפש ןוא

 ,מ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּפורג
 .ןָאסנערעּפ

 טרעװ ןוא זירַאּפ ןייק טרירגימע .ג
 -ַאעט-"טַאיּפ , ןיא דילגטימ ַא 1935 ןיא

 סלַא טנכעררַאפ טרעװו רע ואוו ,רעט

 ענעדיישרַאפ ןיא ףיוא טערט רע .רעליּפש עטסקיעפ יד ןופ רענייא

 ר'א "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , סצרּפ ןיא ןוא ,ןלָאר עקיטכיוו

 ."ןקידניז םעד , -- לָאר-טּפױה יד רע טליּפש טכיל דוד ןופ

 .רָאטַאטיצער סלַא ןטערטסױרַא ךיוא טגעלפ .ג

 ואוו ,יסנַארד רעגַאל ןיא ןרָאװעג טרינרעטניא רע זיא 1941 ןיא

 ַא ןעגנוגנידַאב ערעווש ךעלנייוועגרעסיוא רעטנוא טריזינַאגרָא רע

 ,ךיוא ךיז טקילײטַאב ןיילַא רע רעכלעוו ןיא עּפורג עשיטַאמַארד

 לַארָאמ יד ןטלַאהנָא רֶע טוװאורּפ ליּפשירעטַאעט םעד ךרוד ןוא

 ןופ ענעלָאװשעג ןוא עטעשטומרַאפ ,ענעגָאלשרעד יד ייב ןוחטב ןוא

 םעד ןופ ערעדנַא ךס א טימ ןעמַאװצ .ג זיא רעטעּפש .רעגנוה

 טרַאגנייטש לריצ יו .ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ,רעגַאל

 -קערש יד ןגָארטרעבירַא רעמ קידנענָאק טינ ,רֶע טָאה ,רעביא טיג
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 רע ט 89 סט ןשידיי

 ףיוא קידנפיולפורַא ,המשנ ןייז טכיוהעגסיוא ,ןדייל ןוא ןייּפ עכעל

 .רעגַאל םעד טמױצעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןטָארד עשירטקעלע יד

 .ייקסנעל בײײל ןופ .ע .ש ןוא טרַאגנייטש לריצ ןופ .ע .מ

 רתסא ,(לענַאפ) ווָארעמַאנ
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1954 .בעג)

 -שילױּפ ,ענליוו ןיא 1904 ןריובעג

 ןופ .עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ןיא ,עטיל

 ןרעו וצ טמולחעג טנגוי רעטסירפ רעד

 .ןירעליּפשיוש עשיטַאמַארד ַא

 יז טָאה ,זירַאּפ זיא 1923 ןיא ןעמוקעג

 רעשיטַאמַארד ַא טימ ןדנוברַאפ דלַאב ךיז

 -נײרַא ןערב טימ ךיז טָאה יז ואוו ,עּפורג

 -ײטשטנַא רעד טימ .,ןליּפש וצ ןפרָאװעג

 רעד רעטנוא "טַאיּפ , רעטַאעט ןופ גנו

 טרָאד יז זיא ,טכיל דוד ןופ גנוריפנָא

 ,ןלָאר-רעטומ ןוא רעטקַארַאכ ןליּפש ןעמונעג ןוא ,ןטָארטעגניײרַא

 ריא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא יז זיא 1942 ץרעמ ןיא

 רעכלעוו ,היבט ןוז םענעסקַאװרעד רעייז ןוא לעגָאפ המלש ןַאמ

 ,ןלָאר-רעדניק ןיא "טַאיּפ , ןיא טליּפשעגטימ ,לגניי ןיילק סלַא ,טָאה

 ןופ ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ייז ןענייז 1943 ינוי ןיא

 | .טרעקעגקירוצ טינ רעמ ךיז ןבָאה ייז ןענַאװ

 רעליּפשיױש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא רעדורב ס'.ג

 ,דנַאב רעטרעפ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , עזו רואינש םייח
 ,ן3206 .זז

 טליּפשעג ךיוא טָאה עכלעוו ,וָארעמַאג הקבר ,רעטסעווש ריא

 ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד ריא טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ,"טַאיּפ , ןיא

 ,רעליּפש-"טַאיּפ , עטריטרָאּפעד יד ןופ עקיצנייא יד זיא ,ץיוושיוא

 ןיא רעדיו ךיז טניפעג ןוא .ןבעל ןבילבעג סנ יּפ לע זיא סָאװ

 -רָאפ-רעטַאעט עשידיי ןיא רעטייוו ךיז טקילײטַאב יז ואוו ,זירַאּפ
 .ןעגנולעטש

 ייקסנעל בייל ןופ .צ .ש

 ןַאמרעה ,ברַאֿפנעזַאר

 ןסיצאנ יד ןופ ןברק -- 1903 .בעג)

 ןיא ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1902 ןריובעג

 -רעד .עילימַאפ-רעטעברַא רענשַאּפערָאה ַא

 ןופ .ןזיירק-רעטעברַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 ןקרַאטש ַא טַאהעג טנגוי רעטסירפ רעד

 טַאהעג .רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ רעגַאב

 טימ ןעגנוזעג ןוא םיטש עקיטכערּפ ַא

 ,ליפעג

 ַא ןרָאװעג רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא

 -רעטַאעט סנַאמרעה דוד ןיא דילגטימ

 1927 ןיא ןעמוקעג .ןזײרקמַארד ןיא טליּפשעג ךָאנרעד ןוא עידוטס

 רעד ייב זײרקמַארד ןיא ןסָאלשעגנָא דלַאב ךיז רע טָאה ,זירַאּפ ןיא

 טליּפשעג ןוא וייטקַא רעייז ןרָאװעג זיא רע ואוו ,"עגיל-רוטלוק ,

 רעדנירג יד ןופ רענייא ןרָאװעג .ר זיא 1943 ןיא .ןלָאר ענעעזעגנָא
 טָאה ָאד .טכיל דוד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא "טַאיּפ , רעטַאעט ןופ

 ןוא ןסעיּפ עטריפעגפיוא יד ןיא ןלָאר-טּפױה טליּפשעג טּפָא רע

 יי

242 



 דנ ַאב םישודסד

 ןשידיי רעזירַאּפ םייב טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא
 | .םלוע-רעטַאעט |

 עשיזיוצנַארפ יד ךרוד ,ןרָאװעג ןעמונעגוצ .ר זיא 1941 רעמוז

 סע ואוו ,דנַאלָאר ַאל-ןָאב רעגַאל ןיא ,סיצַאנ יד טימ ןטסירָאבַאלָאק

 .רענעמ זיולב .ןדיי עגנוי 500 ךרעב טרינרעטניא ןעוועג ןענייז

 -לעוו טימ עּפורג:רעטַאעט עניילק א טריזינַאגרָא טרָאד טָאה רע

 ענדיילטימ יד ןבעג וצ ןרעמונ-טסנוקניילק טליּפשעג טָאה רע רעכ

 -כיילג ןוא ,ןלייוװרַאפ וצ ייז ,סונעג ןקיטסייג לסיב ַא עטרינרעטניא

 ןיא .טימעג ןרעווש רעייז ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ ןקיטומרעד קיטייצ

 -עג טריטרַאּפעד רעגַאל ןצנַאג ןטימ ןעמַאזצ ,רע זיא 1942 ינוי

 קנַארק רעטעּפש םישדח עכעלטע זיא רע ואוו ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװ

 ןוא ןדיל עטסכעלקערש יד רעטנוא .עירעטנעזיד ףיוא ןרָאװעג

 -ַאפ רעקנעה ענייז ןופ ןרָאװעג ןעגנואווצעג לַאטורב רע זיא ןייּפ
 .המשנ ןייז טכיוהעגסיוא טָאה רע זיב ןעגניז וצ ייז
 .יקסנעל בײל ןופ .ע .ש

 ךענעה ,ןַאמדירפ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1898 רַאורבעפ .בעג}

 ,עשרַאוװ ןיא 1898 רַאורבעפ ןריובעג

 טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןייק טרירגימע .ןלױּפ

 -כיילג ןוא ,טעברַא ןופ הסנרּפ ןייז ןגיוצעג

 ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז שפנו בלב קיטייצ
 ,"טַאיּפ , רעטַאעט

 םיא טריזירעטקַארַאכ יקסנעל גייל
 :ױזַא

 -יףזעיוזע ןייק זיא ןַאמדירפ שנעה

 ַא רע טליּפש ךָאד ,ןעועג טשינ רעל

 עטכישעג רעד ןיא עלַאר עקיטכיוו רעייז
 ,ןרעדנַא ןַא טימ ןטערטרַאפ ןעמ ןָאק רעליּפשיוש ַא .ײטַאיּפ, ןופ
 רע .ןטערטראפ טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ןענַאמדירפ רעבָא
 -רעניא ןוויסלוּפמיא ןייז טימ .ךס ַא רַאפ ןענַאטשַאב זיא רענייא
 עזשינכעט עלַא ןכָארבעגכרוד רע טָאה טנעמַארעּפמעט ןכעל
 רַאפ ןעגנולעטשרָאפ ײטַאיּפ יד ןעגנערבוצסיורַא ןטייקירעווש
 ,רעטַאעט ןרַאפ ןדנַאפ ןפַאשעג טָאה רע .טיקכעלטנפע רעד
 -עד יד זַא ,ןעזעג .רַאוסעסקַא םעד ןעגנערבנעמַאװצ ןפלָאהעג
 -רַאּפסנַארט רַאפ טגרָאזעג ,טייצ רעד וצ ןייז ןלָאז סעיצַארָאק
 יד ךָאנ ןריקָאל וצ ייז ואוו א ,סעיצַארָאקעד יד ןופ סעיצַאט
 -ַארָאקעד יד ןרעדנע ןפלָאהעג וליפַא טָאה רע .ןעגנולעטשרָאפ
 ַא ןעועג רע זיא םעדרעסיױא .ןעגנולעטשרָאפ יד תעב סעיצ
 רַאפ טגרָאזעג ,רעליפש ײטַאיּפ, עלַא ןופ טניירפ רעכעלנעזרעפ

 וצ קיטיינ םיא זיא סָאװ ,ץלַא ןבָאה לָאז רע זַא ,םענייא ןדעי
 .גולעטשרָאפ רעד

 רעד ןיא סעקיניײ"ל עטלייצעג יד ןופ ןעוועג זיא ןַאמדירּפ

 -עג טשינ לָאמנייק טָאהימ עכלעוו ןגעו עיסעּפָארפ-רעטַאעט
 טָאה םוקילבופ רעטַאעט סָאד ןעמעװ ,עסערפ רעד ןיא ןבבירש
 ,סעירָאלג-רעטַאעט ענייז רַאפ ןטנעמסידָאלּפַא טימ ןקנַאשַאב טשינ

 ןיא ןרָאװעג ןריובעג טינ ןשגנוריפפיוא ךס ַא ןטלָאװ ךָאד ןוא
 -מוא ןייז טינ ןעוו ןעמוקעגרָאפ טינ ןיטולחל רעדָא טייצ רעד
 רעטַאעט ןרַאפ טעברַא ענעבעגעגרעביא ןוא עכעלדימרעד
 ."טַאיּפ;

 .רַאפ זיא רע יאוו ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא .פ
 ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טקיליט

 .יקסנעל בייל ןופ .ע .ש
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 חסּפ ,ןַאמרעק

 (ןַאמרעקַש היחתפו

 {סיצאנ יד ןופ ןברק -- 1897 .בעג}

 ןיא .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1897 ןריובעג

 ןייז זַא ,רע טביירש עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז

 ןיא עבָארעדרַאג יד ןטלַאהעג טָאה רעטָאפ

 ןעוועג רעבירעד רע זיא ,רעטַאעט ןשידיי

 לגניי סלַא ךָאנ ןוא ,רעטַאעט םייב טנָאנ

 ירעטַאעט סָאד ןעמוקַאב ביל רע טָאה
 רעדיל יד ןעגניזכָאנ טגעלפ רע .ליּפש

 טַאהעג טָאה רע עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןופ

 טנרעלעג טָאה רע .ןעז וצ טייהנגעלעג יד

 ןוא ,שטייד ןוא שיסור ,שיליוּפ ,שיריי

 טימ רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא טריטויבעד .לוש-לטימ ַא טכוזַאב

 לָאר רעד ןיא '"ַאטסָאקַא לאירוא' ןיא ַאקסנימַאק לחר-רתסא
 ןבײרשַאב וצ טינרָאג זיא ייברעד קערש ןייז ,ןוא ,סָאטנַאס עד'

 ןוא רעטַאעט םוצ ןעמוקוצ ןייז טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי
 י :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ןַאמרעקַא לדנעמ ,רעטָאפ ןיזי

 -ַאװ עדָאס ַא ןופ רעמיטנגייא עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסנעעזעגנָא

 רעבירעד ןעמ טָאה ןענַאמרעק חס9פ .עשרַאװ ןיא קירבַאפ-רעס

 -לַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךַאפ ןטיול ףָאלַאבי ןעמָאנוצ ַא טעגעג

 -ַאעט ןליּפש וצ -- יו טסַאּפעגוצ רעמ םיא רַאפ זיא סע זַא ,ט

 -רעד ייב ןעועג ךיוא זיא ,ןַאמרעקַא לדנעמ ,עטַאט ןייז .רעט

 ןייז זַא ןָאט טנָאקעג רעבָא רע טָאה סָאו .גנוניימ רעקיבלעז

 יב ןטעברַא ןוא יטייל ַא ןיז טלָאועג טשיני טָאה דיחידוב

 "ירּפי ןייז טצונעגסיוא טָאה ןַאמרעק חספ .?טפעשעג ןיא םיא

 טָאה רע ןוא ויחי-ןב ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,יעגַאל עטריגעליוו

 טזעינ ליוו ךיא ,עטַאטי :םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג ןעטַאט ןייז

 יטסיטרַא רעשידיי ַא ןרעװ לי ךיא ,ןענָאלַאב יד ייב ןיז

 לדנעמ טָאה -- ?טסיטרַא ןַא ןרעװו טסליװ וד ,טסייה סָאוװי

 ןייז וצ וטסמוק יו ,סנטשרע -- ןגױא רָאּפ ַא טנפעעג ןַאמרעקַא

 ,...!ךָאד טסעפנָאפ וד .ןדער טשינ טסנָאק וד זַא ,טסיטרַא ןַא

 -- ןטסיטוַא עשידיי עלַא יו טסיטרַא ַאזַא טקנוּפ ןייז לעוו ךיאי

 ַא ןצנַאט ןעק ךיא ,ןעגניז ןעק ךיא -- טרעפטנעעג חספ טָאה

 ןַאמרעקַא לדנעמ טָאה -- ןבעל ןיימ ייב טשיני .יעקשטַאטסעשטי

 עזעז יז ָאטי .סעומש סעד ןקַאהּפָא טלָאוװעג ןוא ןפרָאועגוצ

 -נײרַא ךימ לָאז ןעמ ןעז טשינ טסעוװ וד בוא זַא ,עטַאט ,ןסיוו

 רעדָא ןבעל ןיימ וצ ףוס ַא ןכַאמ ךיא לעוו ,רעטַאעט ןיא ןעמענ

 לדנעמ זיא ,םירובד עכלעזַא טרעהרעד .טיוט רעדָא ,רעטָאעט

 דניק קיצנייא ֹוא טרָאפ .םערַאוו ןוא טלַאק ןרָאוועג ןענַאמרעקַא

 וו ןוא ךָא זַאי :טצכערקעגסױרַא טָאה רע ןוא ,ןעוועג םיא ײב

 דניק קיצנייא ןייז זַא ,טבעלרעד טָאה ןַאמרעקַא לדנעמ סָאװ וצ

 .ירעליּפש-םירופ ַא ,קישטנַאידעמַאק ַא ןרעוו לָאז

 ,ךַאז ענעלַאפראה ַא זיאיס זַא ,טליפרעד רעבָא טָאה לדנעמ
 -ַאב טָאה רע ןוא ,יהשעמ רעד ףיוא טּפַאכעגי זיא ןוז ןיז זַא

 לָאז ,רעטַאעט םוצ ןיג ָאי ןױש ףרַאד ןוז ןייז בוא זַא ,ןסָאלש

 רענעי וצ טָאה סָאװ ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא ןליפש שטָאכ רע

 יו -- ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ןוא ,תובישח רעמ טַאהעג טייצ

 ךָאנ זיא וצרעד ,יץשטנעמ ערעסעבי -- טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע

 .רעטַאעט סיקסנימַאק וצ ףתושטימ א ןעוועג ןַאמרעקַא לדנעמ
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 נאדל היו '+ זרע יז רוה וחי +

 .(בָארעדרַאגניעינטַאשי יד ןטלַאהעג טרָאד טָאה רע

 -יעינטַאשי יד ןופ לָאר יד ךעלריפסיוא טרעדליש ווָאקרוט)
 יַאעט יד ןיא טלעג ןגײלנײירַא רעייז ךרוד ,עכלעוו ,רעמיטנגייא
 טּפיוה ןוא םיתבה-ילעב יד ןרָאוװעג שיטקַאפ ןענייז ,סרעט
 -טשעינ ַא ןעועג זיא סע .סרעטַאעט עשידיי יד ןיא סרעגָאז-העד
 -קעווַא טזומעג טָאה רעכוזַאב-רעטַאעט רעדעי זַא ,ץעזעג ןבירששעג
 ןסיוועג ַא רַאפ יעינטַאשי רעד ןיא םישובלמ-רעביוא ענייז ןבעג
 .(הסנכה עשיטייל רָאג ַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,לָאצּפָא

 -עשרַאוו יד ןופ גיניק' רעד ןעוועג זיא ןַאמרעקַא לדנעמ
 טנכערעג קרַאטש םיא טימ ךיז טָאה ןעמ ןוא ירעמיטנגייא-רעוו
 -עגנָא ךיז טָאה רע רעבָא) .טלעוװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא
 עטסקרַאטש יד .ןוז ןייז עגונב ןריט עטקַאהרַאפ ףיוא ןּפָארט
 םינפ טױט ַא ךָאד טָאה חספ ןייד  ןעוועג זיא םיא ןגעק הנעט
 ךָאד טעו רע ...עיצקיד ןייק טשינ טָאה רע .עניב רעד רַאּפ
 -ָאפ םעד טָאה סָאד (ײרעטַאעט ןופ םלוע םעד ןביירטרַאפ זדנוא

 ןַאמרעק חסּפ

 "זָארטַאמ , סלַא

 ןופ / ןיק , ןיא
 ַאמויד רעדנַאסקעלא

 (ןאמדירפ .פ ןופ גנונכייצ)

 עבטב טגעלפ רע לייוו ,סרעדנוזַאב ,טגערעגפיוא ךעלקערש רעט
 ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי וצ תובוט ךס ַא ןָאט

 ןעמ ןוא יעינטַאשי רעד ןופ קירוצ ךיז טיצ רע זַא ,ןשַארטס

 ,רעטַאעט סָאד ןכַאמרַאפ ןװמ טעװ
 -עגנָא ןרָאיטקַא הרבח ןבָאה ,םירוביד עכלעזַא טרעהרעד

 ןעמענוצניירַא !סָאלשַאב ןוא לשיד סעד ןעיירדוצ קירוצ ןביוה
 טזעינ ידכ .ןירַא רעטַאעט ןיא ןַאמרעקַא לדנעמ ןופ ןוז םעד

 לדנעמ טָאה .רעטַאעט םענופ טעשזדוב םעד ןרעסערגרַאפ וצ

 (רעד) ןיא טעברַא סנוז ןייז ןופ טייצ רעטששרע רעד ןיא ןַאמרעקַא

 ,טלעג עמוס עלעיצעּפס ַא עיצקעריד רעד ןבעגעג וליפַא ,עּפורט
 .טסנידרַאפ ןייז ןחס9פ ןלָאצסױא טשרמולכמ ןלָאז ייז זַא

 זיא (ןעמָאנ םעד טצריקרַאּפ םיא טָאה ןעמ) ןַאמרעק חספי
 טָאה ןעמ .ןרָאיטקַא יד ןשיווצ שטנעמ רענעגייא ןַא ןרָאװעג ךיג
 -עגרעביא ןוא רעטוג ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןגָארקעג ביל סיא
 ןוא ןלָאר עניילק ןליּפש וצ ןבױהעגנָא טָאה רע .רבח רענעבעג

 .עטערעּפָא רעשידיי רעד ןיא יטַאפי ַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש
 רעד טימ ךיז טָאה רע ,עגנילק טשינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ ןוא
 ןיא רָאיטקַא רעכעלצונ ַא ןרָאװעג זיא ןוא טעברַאעגסיױא טייצ

 ַא ןפַאשעג ערעירַאק-רעטַאעט ןייז ןיא טָאה רע .עפורט רעדעי

 ןרעוו טנָאמרעד ןפרַאד טָאװ ,ןטלַאטשעג-ןדָאזיּפע ענייפ רָאּפ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 ןײד ןיא ,םרַאדנַאועז םעד -- 'יענעגנָאהעג 7י סוועעדדנַא .? ןיא

 -םולש ןיא ,גתי-ןיוה סקַאוטיל םעד -- 'עלעקרעסי סרעגניטע

 ןוא ,רעביירש-ספרָאד םעד -- 'רעקיכלימ רעד היבוטי סמכילע

 .רעיוּפ ןטלַא םעד -- 'הנותח עשינעמור ידי עטערעּפָא רעד ןץא

 ןטוג ןייז טימ טנכייצעגסיױא ךיז רע טָאה סעטערעּפָא יד ןיא
 .סעקסַאמ טירג ענייפ טכַאמעג ךיא ךיז טָאה רע .ןצנַאט

 ןעוו ןעוועג 16 דָאירעּפ-רעטַאעט רעטסטנַאסערעטניא ןייז

 -1923) רעטַאעט ילַארטנעצ רעוועשרַאוו ןיא טליּפשעג טָאה רע

 טָאה רע ואוו ,עפורט רעדעי ןיא .יטקיוי ןיא ךָאנרעד 1

 םגה) לזאזעל ויעש ןרַאפ ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה .טליפשעג

 -עג טזָאלעגסיוא ןיא ץלַא ןוא (טַאהעג ביל רעיײז םיא טָאה ןעמ

 רַאפ ליפעג סיורג ַא טַאהעג רעבָא טָאה רע .ּפָאק ןייז וצ ןרָאװ

 םיא ןגעק טָאה ןעמ עכלעוו ,לייפ עפרַאש עלַא ןוא ,רָאמוה

 -ןגייא ןַא ףיוא טּפַאלקעג קירוצ טקישעג רע טָאה ,טדנעוועג

 ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .ןפוא ןקיטומטוג ,קיטרַא

 רעד ףיוא ןליפַא .ףןָאלַאב' ןפורעג םיא ןעמ טָאה ,רעטַאעט םייב

 ןעמ טָאה ,ָאלַאר ןפור טנַאקעג טשינ םיא טָאה ןעמ ואוו ,עניב

 -קַארַאכ ןטימ טנגעגַאב םיא ,ןעניישרעד ןייז ייב לָאמ סעדעי

 ַא ופ ןקיס סָאד טריטימיא) סס..סס...סס ...ןשיטסירעט

 ןַאמרעק חספ .(רעסַאוװ סָאד םיא ןופ ןצירפשעסױרַא ןתעב ןָאלַאב

 -עג ךיז טָאה רע ןוא טניוװועגוצ טַאהעג וצרעד ןיוש ךיז טָאה

 ַאזַא ףיױא טסירגַאב טשיִו םיא טָאה ןעמ ןעוו טרעדנואוו

 ...ןפוא

 -קַא עטדיילקעג-טסעב יד וצ טרעהעג טָאה ןַאמרעק חספ

 ןגוצנָא עטסנייפ יד ןיא ,ָאטעגנָא טנַאגעלע לָאמ עלַא .רָאיט

 םיא ןעמ טָאה .ךיש עטסעב ןוא ןטַאװַארק עטסנרעדָאמ יד טימ

 ןטרָאק רעדָא דרַאליב טייב ןלַאקָאל יד ןץא ןפערט טנָאקעג

 רע זיא ןבעלימַאוירּפ ןייז ץא .ןליּפש עטסטבילַאב ענייז --

 ןעוו ,ןרָאי יד ןיא סלַאפנדעי ,ךעלקילג קירביא ןעושג טשינ

 טעברַאעג טָאה סָאוװ ,לדײימ ןייש ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע

 ךיז רע טָאה םורַא רָאי רָאּפ ַא יא .טפעשעג סרעטָאפ ןייז ןיא

 ַא טימ טַארעג הנותח רע טָאה לָאמ ןטייוצ םוצ .טגעגּפָא

 -קַא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאו ,ןיטסירָאכ רעשידיי רענייש

 -קילג ַא טריפעג ריא טימ ןוא (דזעמַאלעמ) לעמ ַאלעה ,עסירעט

 יז ןבָאה גירק טלעוו-ןטייױוצ) ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןבעל ךעל

 .סעפורט ענעדיישרַאפ ןיא ןעמַאװצ טליּפשעג

 טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא
 :וָאקרוט סַאנָאי

 ןענייז המחלמ טלעוו עטייוצ) יד ןכָארבעגסיױא זיאיס ןעווא
 ןוא קָאטסילַאיכ ןייק עשרַאװ ןופ ןּפָאלטנַא (יורפ ןייז ןוא .קנ יז
 ןיא טעברַאעג ייז ןבָאה גרעבמעל ןיא .גרעבמעל ןייק טרָאד ןופ
 עּפורט רעד ןופ לייט ַא ןעוו .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןקיטרָאד
 ןַאמרעק חספ זיא ,ענווָאד ןייק ןליפעטסַאג ףױא קעווַא זיא
 רעד טימ ןבילברַאפ זיא ,לעמ ַאלעה ,יורפ ןייז .ייז טימ ןעוועג
 -עג ןעמונרַאפ זיא סָאװ ,גרעבמעל ןיא עפורט לייט רערעדנַא
 -מוא יז זיא יסעיצַאדיוקילי יד תעב .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװ
 .ןרָאװעג טכַארבעג

 ןעמַאזצ ןרָאועג טרױקַאווע ענווָאק ןופ זיא ןַאמרעק תס5ּפ

 טייצ רענעי וצ טָאה סע ואוו ,עיזַא -לטימ ןייק עּפפרט רעד טימ

 ַא טריפעג טרָאד טָאה רע .רעגנוה רעסיױרג ַא טשרעהעג

 ענייז ךיז ןופ ףפפיוקרַאפסיוא בײהנָא ןופ טָאה רע .בעל רעווש

 ןעממ רע טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה סָאד ןעוו רעבָא ,רעדיילק עטוג
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 -ָאועג קנַארק זיא רע ,טרעגנוהעג

 ןיאנ ,ןברָאטשעג ןוא סופיט ףיוא ןר
 רעד ןופ גיניקי רעד .(ָאלַאקשט

 ,עשרַאוו ןיא 'עינטַאשי רעטַאעט

 זיא ,ןַאמרעקַא לדנעמ ,רעװש ןיז

 ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןעמוקעגמוא

 ןעמוקעגמוא ןעניז סע יװ טקנפ

 "ַאעט רעד ןופ ףןלייזי ערעדנַא יד

 -נןעטכיל עלע  :עבָארעדרַאג-רעט

 עמומי רעד ןופ ןוז רעד ,גרעב

 סַאקסנימַאק לחר רתסא -- 'הקבר
 -גנַאל .א -- ךיוא יו ,רעטסעוש

 -- ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ "ירד ,ַאמ

 עזעידיי יד ןיא לָאר עסיורג ַא טליפשעג -- ןפוא רעײז ףױא

 ."המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד רַאפ ןליופ ןיא סרעטַאעט

 | .ע .ש
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- וװָאקרוט סַאנָאי

 ,69775 .וז

 ןַאמרעקַא לדנעמ

 ַאלעה ,(ןַאמלעמ} לעמ
 ןסיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 -שטניא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה .מ וַא ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 -רַאפ זיא סָאװ .עשרַאװ ןיא ,םייה רעטרילימיסַא רעבָא ,רעטנעגויל
 ןוא ,הסנרּפ ןכוז טזומעג יז טָאה רַאפרעד ןוא ןרָאװעג טמערָא

 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ,לעזַאג עזָאר עסירעטקַא יד ,ןידניירפ ריא ךרוד

 "עגסיוא ךיז טָאה יז ןעוו .רעטַאעט עשידיי ןיא עקטסירָאכ סלַא

 ,ךעלכעלָאר עניילק ןגירק ןביוהעגנָא ךיוא יז טָאה ,שידיי טנרעל

 רעבָא ,טנעלַאט ןסיורג ןייק ןזיװעגסױרַא טינ טָאה יז עכלעוו ןיא

 ,ןַאמ ריא ,ןַאמרעק .עלעדייא ןַא רעייז ןעוועג יז זיא שטנעמ סלַא

 .תעגושמ זיֿב טַאהעג ביל יז טָאה
 !רעביא טיג גנילרעווצ ןירעװעס רעליּפשיוש רענעזעוועג רעד

 -רַאװש טימ עגייש ַא רעייז ,עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא ןעוועג זיא .מ זַא
 -מעל ןיא ןעגנַאגעג לָאמַא ןענייז ייז ןעוו .ןגיוא עקידנענערב ,עצ

 טלעטשעגּפָא רע זיא ,שידיי טדערעג ןוא סַאג רעד רעביא גרעב

 ןיא סע זַא ,ןגָאז וצ םיא טגַאװעג טָאה עכלעוו ,יורפ ַא ןופ ןרָאװעג

 ןוא סָאג רעד רעביא ןייג וצ יורפ עקיטכערּפ ַאזַא טימ ןייש טשינ
 : .שידיי ןדייר

 רעד זַא ,וָאקרוט סַאנָאא טביירש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ןיא

 טימ ,יורפ רעטשרע ןייז ןטגּפָא ןכָאנ טָאה ןַאמרעק חסּפ רָאיטקַא

 לָאמ ןטייווצ םוצ ,דעלקילג קירביא טינ ןעוועג זיא רע רעכלעוו

 -עּפש זיא סָאװ ,ןיטסירָאכ רעשידיי רענייש ַא טימ טַאהעג הנותח
 ריא טימ ןוא .(ןַאמלעמ) לעמ ַאלעה :עסירעטקַא ןַא ןרָאװעג רעט
 -טלעוו ןטייווצ ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ,ןבעל ךעלקילג ַא טריפעג

 טָאה .מ .סעּפורט ענעדיישרַאפ ןיא ןעמַאזוצ טליּפשעג ייז ןבָאה גירק

 -""ישטשאוואנ, רעװעשרַאװ ןיא ווָאקרוט טנומגיז טימ טליּפשעג

 -ַאנ רעשידײ, רעד ןיא רעטעּפש ןוא ,"םינתוחמ , ןיא רעטַאעט

 .מ זיא ,המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעו ."עניב רעלַאנָאיצ

 טרָאד ןופ ןוא קָאטסילַאיב ןייק עשרַאװ ןופ ןפָאלטנַא ןַאמ ןטימ

 "ולמ ןשידיי ןקיטרָא ןיא טעברַאעג ייז ןבָאה ָאד .גרעבמעל ןייק
 ףיוא קעװַא זיא עּפורט רעד ןופ לייט ַא ןעוו רעבָא ,רעטַאעט-הכ
 ןרָאפעגטימ ריא טימ ןַאמרעק חסּפ זיא ,ענווָאר ןייק ןליּפשטסַאג

 יד ןופ לייט רערעדנַא רעד טימ ןבילברַאפ זיא יורפ ןייז רָאנ

 (ןײשטָאר ַאשירג ןופ יורפ יד) ןיײשטָאר ַאלעּפ ןוא יז .סיצַאנ

 -ַאבסױא ָאטעג רעגרעבמעל ןיא 'סעיצקַא' יד תעב ךיז ןבָאה
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 דנַאב םישודס

 טרָאד ךיוא רעבָא ייז ןבָאה ןשטייד יד .ןעמיוק ַא ןיא ןטלַאה

 ,טיױט םוצ טּפעלשעגסױרַא ןוא ןענופעג

 ואוו ץעגרע טָאה רע זַא ,רעביא טיג קַאז לטפעש רָאיטקַא רעד

 -ַאב ךיז טָאה יז יװ טקרעמַאב יז טָאה קַאילָאּפ ַא זַא ,טנעיילעג

 סע טָאה רע ןוא ןעמיוק ַא ןיא ךירוא יּפעּפ טימ ןעמַאזוצ ןטלַאה

 | .ייז ףיוא ןשטייד יד ןזיוועגנָא
 ,גנילרעוװצ ןירעװעס ןופ .ע .פ

 : .װוָאקרוט סַאנָאי ןופ ןוא קַאז לטפעש ןופ .ל .ש

 יייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,87 ,83 ,14 .זז

 (עקטַאב) לטָאמ ,יקסניליג

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1899 .רבעפ 8 ,בעג}

 -טלַא ןיא 1899 רָאורבעפ 8 ןריובעג

 ,עטיל-שילױוּפ .בוג רענליוו .,ןַאיצנעװס

 ַא -- רעטָאפ .החפשמ רעמערָא ןַא ןיא

 ןיילק ַא ןטלַאהעג --- רעטומ .רעלָאמ-בוטש
 ןיא רעטעּפש .רדח ןיא טנרעלעג .למערק

 -ישטוא עיָאנלַאשטַאנ עיָאקסיערװעיי רעד

 -טלעו רעטשרע רעד תעב .'עשטשיל

 ןיא ןוא רעטלַאהכוב ַא ןעוועג המחלמ

 -לָאפ רעטשקוד רעד ןיא רערעל -- 9

 ןיא טנרעלעג 1926 זיב 1921 .לושיסק

 ךיז ןרָאיןטנעדוטס יד ןיא ןיוש .רַאנימעס-רערעל ןשידיי רענליוו

 -ךעלטפַאשלעזעג ,ןטייקיעפ עשירָאטַאזינַאגרָא טימ טנכייצעגסיוא

 ַא טימ טריפעגנָא .טנעלַאט ןשיגָאגַאדעּפ ןוא גנויצַאב רעשירבח

 ןוא טַאנרעטניא-ןטסירַאנימעס ןטימ טייקנעבעגרעביא רעקיטלַאװג

 רַאפרעד םיא ןבָאה ןטסירַאנימעס יד ןוא ,סעינָאלָאק-רעמוז יד

 ((רעטָאפ) 'ַאקטַאב' ןעמָאנ ןטימ טניורקעג

 ןלוש עשידיי ןופ רערעל ןעוועג ,רַאנימעס םעד ןקידנע ןכָאנ
 ןרָאי רע-20 יד ןיא .ןַאיצנעװס ןוא ץעלדעש ןיא 'אשיי' רעד ןופ

 -ןטיוקס רעשידיי רענליוו רעד ןיא סרעיצרעד יד ןופ רענייא ןעוועג

 -טימ ןעוועג ,טוטַאטס רעייז טעברַאעגסיוא ,'ןיב יד' עיצַאזינַאגרָא

 רעריפ-'ןיב' יד טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ךעלטעלב ערעייז ןופ רָאטקַאדער
 ןבעל ןשיניב ןופ עסעיּפ יד ןוא סענעצס ןבירשעג ןַאר .ל ןוא סַא .י

 .(1929 ,ענליוו) "רעגַאל ןיא דנַאטשפיוא,, ןטקַא 2 ןיא
 םעדעמ' ןופ רערעל ןרָאװעג ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז 1928 ןיא

 -עג ךיז טָאה רע .עשרַאװ ןבענ ,ןישעשזדעימ ןיא 'םוירַאטינַאס
 טכוזַאב (1922-25) סרעטסעמעס יד ןופ ךשמב :ןענרעל ןייא ןיא ןטלַאה

 לושיךיוה רעשיליוּפ רעיירפ רעד ןופ גנולײטּפָא עשיגָאגַאדעּפ יר
 .(אצינכעשוו) עשרַאװ ןיא

 -רעטַאעט ןטענַאירַאמ רעד טימ טריסערעטניא ךס ַא ךיז טָאה .ג

 .רעדניק רַאפ רעטַאעט ןוא טסנוק

 "טנַא סָאװ ,1953 ,עשרַאװ ,'םערוטש' ןענישרעד םרָאפכוב ןיא
 ןיא 'ןקלָאּפ עטיור' עשידלעה יד טעמדיוועג ,ןליּפש ייווצ יד טלַאה
 ןוא ,(םיובנירג .ה טימ ןעמַאזוצ) 'רעווייק סעשילאוו ייב' :ךיירטסע

 קיומ ,עטערעּפָא-רעדניק :סעקלַאיל' ,.וז 47 ,'ןָאפ-םערוטש יד'

 עגַאלפיוא עטייוצ ַא ,.זז 18 ,1926 ,עשרַאװ ,יקסנַאיּפוירט .י ןופ
 .זז 47 ,1937 ןיא עשרַאװ ןיא ןענישרעד

 ןגָאז עבַאגסױא רעטייווצ רעװעשרַאװ רעד וצ המדקה רעד ןיא
 :םירבחמ יד

 -ַאיצידַארט רעוזנוא וצ עסעיּפ יד ןרָאוװעג זיא ןבירשעגנָא

 טמיטשַאב יז זיא הליחתכל ןוא לַאב-רָאי-יינ ןטרימויטסָאק ,ןלענ
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 רעיײז טָאה ךַאז יד רעבָא ,רעדניק ערעגניי יד רַאפ ןרָאועג
 ,קידנעטוע יווװ .ערעטלע יד ייב ךיוא ןעמונעגסיוא קרַאטש
 עשיטירק ַא ,סעומש ַא ןעמוקעגרָאפ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ זיא

 ןוא ןעגנוקרעמַאב ייר עצנַאג ַא .עסעיפ רעד ןופ גנוצַאשּפָא

 -רַאפ וצ טריריפסניא זדנֹוא טָאה רעדניק יד ןופ ןעגנוצַאשּפָא

 .עסעיּפ יד ןשלקיווטנַא ןוא ןרעטיירב

 טימ ןרָאװעג טריפעגפיא יסעקלַאילא יד ענייז רעטעּפש

 ןלוש יד ךרוד ,עשרַאו ןיא לוש-רענרומכ רעד ךרוד גלָאפרעד

 יד ןבָאה םוטעמוא .(עיגלעב) לסירב ןיא ,קָאטסילַאיב ;ןיא

 -גַארפ ןעגניז ןייא ןיא ןטלַאהעג גנולעטשרָאּפ רעד ךָאנ רעדניק
 | ."ערעּפָא רעד ןופ וטנעמ

 קרָאי-וינ ןיא טרַאבלעג לאכימ רָאטיזָאּפמָאק רעד טָאה 1949 ן'א

 יז ןוא 'סעטערעּפָא) גנולמַאז ןייז ןיא 'סעקלַאיל' ןעמונעגניײדַא

 םעד וצ ןפַאשעג טָאה רעש עכלעוו .קיומ רעד טימ טקורדעגּפָא

 ןיא רעדניק עשידיי יד ןופ רעטקַארַאכ םוצ טסַאּפעגוצ ,טסקעט

 ,עקירעמַא

 ןבעגעגנָא טרעוו 'ךוב-רוכזי רערעל' ןיא

 עקיצנייא יד ןעוועג טינ טיױו ןיא יסעקלַאיל' יד רעבָאג

 -פיא ןוא טסַאפרַאפ עירָאטַאנַאס ןיא זיא סָאװ ,ליפש-רעטַאעט

 רעייז .יקסנַאיּפורט .י ןוא יקסניליג .מ ךרוד ןרָאועג טריפעג

 ַאיא ירעלכייּפסעי עטערעּפָא יד ןעוועג זיא ןבעגעגנייא ן'א טבילַאב

 -ַאנַאס יד .. .(קעטָאלמ .י ןופ לייטנָא םייב טלעטשעגנעזַאזוצ)

 -רעטנוא עסיורג רָאי ַא לָאמ 172 ןריפכרוד ךיוא טגעלּפ עירָאט

 ןופ סעיצקודָארּפ ןעוועג ןענייז סָאד .אפוג עשרַאװ ןיא ןעגנומענ

 עקיזָאד יד ךיוא .רעדניק-עירָאטַאנַאס ענעזעוועג ןוא עקיטציא

 יד ןופ גנוכיירגרעד ןוא טעברַא יד ןעוועג ןענייז ןעגנוריפפיוא

 עטריטנעלַאט יד ןופ ןוא יקסנַאיּפורט ןוא יקסניליג םירבח ייווצ

 רעד ןיא ןגיצעגפיוא ןוא טקעדטנַא ןבָאה ייז עכלעוו ,רעדניק

 -שילַאקיװמ רעצנַאג רעד טָא ןופ ײגָאפַא רעד .עייָאטַאנַאס

 םליפ-גנַאלק רעד ןעוועג זיא טעברַא-סגנויצרעד רעלַארטַאעט

 ַא ןרָאװעג טקיבייארַאפ ןענייז סע ןכלעוו ןיא .יױִא ןעמוק רימי

 ןיא .. ,ליּפע ןוא קיזומ ןיא רערעל יױוצ יד ןופ ןעגנופַאש ךס

 ןעלקיטרַא עטנַאסערעטניא טקורדעגּפָא רע טָאה יטעוולושי

 .ערעדנַא ןוא יריצַאּפש ףיוא רעטַאעט' ,'טנגוי ןיא טייהדניקיו

 -ייז . ןליפע-רעטַאעט ןופ עיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז

 ,וא ,לַאפנייא עשירעיצרעד ,ןעיידיא עכייר טימ לופ ןעוועג ןענ

 ."דניק םוצ עביל רערעיהעגמוא טימ ,רקיע רעד

 ;טביירש קעטָאלמ לסָאי

 טָאה עירָאטַאנַאס רעד ןיא רעצעמע יצ טשינ סייו ךיא..

 רע .רערעל ַא יװ טכַארטַאב זיא סע ןעוו עקטַאב רערעל םעד

 ןעוועג זיא סע .רערעל ַא יװ טקוקעג טינ ךיז ףױא טָאה ןיילַא

 טיירפ ,טכַאל סָאװ ,רבח רערעט ע ןַא ,רעדניק ןשיווצ דניק ַא

 רימ וצ רע זיא לָאמ ןייא . ןעזעלַא טימ ךיילגוצ טגניז ןוא ךיז

 ,עטערעּפָא ןַא ,ליּפש ַא ןביירזטִיָא ריזָאל א ןַאלּפ ַא טימ ןעמוקעג

 בָאה ךיא .ײקיזמ יד ןביירשש טעװ יקסַיַאיּפורט לקנַאי ןוא

 סָאװ בילוצ ןענַאטשרַאפ טשינ רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ זיב

 עטערעּפָא יד ןביירש וצ ףתוש ַא יו טפרַאדעג ךימ טָאה עקטַאב

 טריפעגפיוא לָאמ ךס ַא רעטעפש זיא סָאװ ,ײרעלכייפוע רעד,

 רעד ןיא ךיוא ןוא ןליּפ ןיא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאוועג

 יד טָאה עקטַאב .ומש חמי רעלטיה ימיב ָאטעג רעועעשרַאװ

 טימ קיעפ ןשעועג זיא רע .ןײלַא ןבײרש טנַאקעג עטע-עּפַא

 ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ טשרע.. טיעלַאט ךס ט

 -עּפ ַא יו טייקסיורג סעקטַאב ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאעפ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַָאסיססעל

 געט עצנַאג ןבעגעגפָא ךיז רע טָאה רימ טימ רָאנ טינ .גָאגַאד

 -ַאב דניק סעדעי ןייטשרַאּפ וצ טימַאב ךיז טָאה רע .כָאװ ןוא

 ,ןטייקיעפ ערעדנוזַאב יד ןעלקיווטנַא וא ןקעוורעד וצ ,רעדנוז

 ."טלמירדעג דניק םעד ןיא ןבָאה סָאוװ

 ןלַאפעגנײרַא זיא רע ןכלעוו תעב .,דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו

 טלָאװעג טינ טָאה .ג זַא ,יקסניגרעשטַאק .ש טביירש ,סיצַאנ יד וצ

 ןיא זיא רע זַא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד וצ ןייטשוצ

 .יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא עינָאטסע

 טנכייצרַאפ "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא קורק ןַאמרעה

 קעװַא ןענייז |קיניאװכ| אשארבא טימ ךיא , (1942 רעבָאטקָא 27)

 ןַאיצנעװס-טלַא ןופ עקטַאב 'ח ןפעלשוצסיורַא ןעגנוימַאב ןכַאמ

 טרעכיזרַאפ סעומש ןיא .טָארדַאב ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,זיא סָאװ

 זַא |ײצילָאּפ רעטפיוקרַאפ רעשידיי רעד ןופ שאר רעד ,סנעג} רע
 -ערגעס טעװ רע ...לייו ,ןעשעג טינרָאג טעוו |ןיקסניליג| םיא

 ,טלַאה רע לייו ,סָאד טוט רע .לדיל עטלַא סָאד רעדיוו ...!ןרירג

 ;(1942 רעבמעווָאנ 28) .'ּפעק עשידי רע טעװעטַאר טימרעד זַא

 -- טסַאג ַא ןַאיצנעװס-טלַא ןופ טלייועג ָאד טָאה טנייה...,

 רע זיא טנייה ןוא 'רעכאמ' רעצנַאג ַא טרָאד רע זיא טציא .עקטָאטג

 -ַאס-םעדעמ ןיא סָאװ טינ טייוו זיא עקטַאב .ךעלטמַא ןעוועג ָאד

 -ונעג לײטנָא טָאה סָאװ ,םענעי ןופ טייוו תורוד זיא רע .עירָאטַאנ

 ,טרָאװ סעדעי זדנוא ןופ ָאד טגנילש רע .םליפ- | םעדע |מ ןיא ןעמ

 -נוא ןצונסיוא רשפא ,ןענרעל ךיז ליוװ ,ןייטשרַאפ ליוװ ,ןסיוו ליוו

 -ַאװ ,ןעזעג ךיז לָאמ ייווצ .לטעטש ןיא ךיז ייב 'קיטקַארּפ' רעוד

 ןעימַאב ךיז טעװ רע :גָאװצ ַא ןעמוקַאב ןוא טנגעזעג ךיז םער

 -קע סע יו םישדח עגנַאל ןיוש , :(1943 רַאונַאי 6) ."רעטפָא ןעמוק

 זיא טנייה טשרע רָאנ ,בולק-טנגוי-ַא ָאטעג רענליוו ןיא טריטסיז
 ןופ טײטשַאב גנונעפערעד יד.. .גנו:עפערעד ןייז ןעמוקעגרָאפ

 ןוא יקסניליג ןופ 'סעקלַאיל' ךיוא ייז ןשיווצ ,ןעגנולעטשרָאפ ייר ַא

 טייג ָאטעג ןיא עיצַאזיערבעה יד , :1943 יימ 16) ."יקסנַאיּפורט
 גנוימַאב ןיימ טימ זיא סָאװ ,ןיקסניליג רערעל םעד-. .זָא רעטייוו -

 ןפיוא) רעטלַאוװרַאפ סלַא בולק-רעדניק ןיא טרישזַאגנַא ןעוועג ןיוש

 רעד וצ ןעמ טָאה ,(גנולײטּפָא-רוטלוק ןופ רעטייל ןקיטציא ןופ טרָא

 -ָאיצַאנ קינייו וצ זיא רע -- ןזָאלענוצ טינ ןגעווטסעדנופ טעברַא

 ןטנווֶא טימ ןעמ טעשַאּפ בולק-טנגוי רענליוו ןופ רעדניק יד .לַאנ

 | ."שיערבעה ןופ

 -רוכזי רערעל' ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 -יל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל' ןיא טצנַאגרעד ןוא 'ךוב

 ;רוטַארעט

 זיא ליפ ףיוא לָאפנָא סרעלטיה ןעמוקעג זיא סע ןעוװו

 ןפיול וצ ןעמוקעג ןַאמטוג לסיז יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ 'ַאקטַאבי

 טייצ עצרוק ַא רע טָאה ָאד .ןַאיצנעווס-טלַא טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא

 ,רעטעּפש .םישזער ןשיטעיווָאס ןרעטנוא ,רערעל סלַא טעברַאעג

 -ָאמ בוטש ַא ןרָאװעג רע זיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב

 .טַארנדיי ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךױא רע זיא קיטייצכיילג .רעל

 -רעבירַא רע זיא ָאטעג רענַאיצנעווס ןופ עיצַאדיוקיל רעד טימ

 ןטרָאד ןוא ,ָאטעג רענליוו ןיא ןדיי לייט ַא טימ ןרָאװעג טקישעג

 -ןָא יד ןופ רענייא ןוא טנגוי-ָאטעג רעד ןשיוצ קיטעט ןעוועג

 -ַאװצ .(רָאי 16 רעביא רעדניק רַאפ) יבולק-טנגויי ןופ סרעריפ

 רעד ףיוא דנזעוונָא ןעוועג יקסנַאיפורט .י רעקיװמ ןטימ ןעמ

 -עגפיוא זיא סע רעכלעװו ףױא ,גנורעייפ-טבשב רשע השמח

 עטערעּפָא רעיז רעדניק-לוש ַאטעג יד ךרוד ןרָאװעג טריפ
 .יסעקלַאילי
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 דנַאב-םישוהק 2 2 -

 -סױרַא ,1943 ןיא ,ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב

 ."ןעמוקעגמוא ןטרָאד ןוא דנַאלטסע ןיא ןרָאוװעג טריפעג

 ,1958 .י .נ ,דנאב רעטײװצ ,'ריטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 ,16'214 .זו
 ,184 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ,93:96 .וז ,1952 ,קרָאי וינ ,' ךוב-רוכזי רערעל,

 ,קרָאי וינ ,,גנואיצרעד ןוא רוטלוק , ,תווצמ טימ דלַאװ ַא --- קעטָאלמ לסָאי
 ,1955 ץרצמ

 ,378 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ַאטעג רענליװ ןופ ךוכגָאט , -- קורק ןאמרעה

5, 411, 547, 

 עיניּפ ,םיובלעגיז
 סיצַאנ יד ךרוד ןוָאװעג טכַארבעגמוא -- 1906 .בעג}

 ,וַאטסָאנסַארק ןיא 1906 ןריובעג

 ,םהרבא רעליּפשיוש ןופ רעדורב .ןליױּפ

 -רַא רעריפ ןשילױּפ-שידיי ןטמירַאב ןופ

 -רעּפעטש רעטוג ַא ןעוועג .םיובלעגיז רוט

 -עפָארּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ,רעטעברַא

 -רעטעברַא יד ןיא ןטייקיטעט עלענָאיס

 סלַא ןטָארטעגסױרַא טפָא ןוא ןעניירַאפ

 -ער לָאמַא ךיוא .ןעגניטימ ףיוא רענדער

 -ָאטידױא ערעסערג רַאפ רעדיל טריטיצ

 רעד וצ גנוגיינ עסיורג ַא קידנבָאה ,סעיר

 רעד ןופ רעליש עטשרע עמַאס יד ןופ רע זיא 1933 ןיא .עניב

 -לעוו ,טרעכייוו לאכימ ןופ לוש רעשיטַאמַארד רעשידיי רעװעשרַאװ

 ךַאפ-סטעברַא ןייז קידנעטש ףיוא טזָאלרַאפ ,טקידנערַאפ רע עכ

 ,טליּפש רע ואו ,,רעטַאעט גנו" ןיא 1924 ןיא ןײירַא טערט ןוא
 ןעגנוריפפיוא עלַא ןיא ךיז קידנקילײטַאב ,1938 זיב לעגיז .ּפ ּפ'א
 ,ץניוָארּפ רעד רעביא ןוא עשרַאװ ןיא

 רעד ןופ ןעגנוריפפיוא ייר עצנַאג ַא ןיא סיוא ךיז טנכייצ .ז

 ;ליזיימ ןמחנ 'ןיסַארק ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו טביירש ױזַא .עּפורג

 טעװ ןוא ןָאק סָאװ רעליּפשיוש רעטבַאגַאב ַא ןיוש זיא לעגיז .פ,

 | | ."ןסקַאװ ךָאנ

 גנוריפפיוא רעד ןיא ןעזעג םיא טָאה רעכלעוו ,רעכַאילב .ש

 :טביירש ,"יּפיסיסימ , סכאלמ ןופ

 ןעוועג זיאיס .טּפַאכרַאפ ללכב ךימ טָאה גנולעטשרָאפ ידי

 ,טכַא ןיא קידנמענ טפיוהרעביא ,גנוריפפיוא ענעגנולעג רעײז ַא

 טכַאמעג ןַאד רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש סרעדנוזַאב ַא זַא

 ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעליפשיושש יד ןופ רענייא

 -טינ ןוא תוטשפ ליפ ױזַא ןעוועג זיא ליפש ןייז ןיא .טַאקָאוװדַא

 טליּפש סָאד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג בָאה ךיא זַא ,טייקטלצניקעג

 עושינעצס עקירָאי-גנַאל ַא ךיז רעטניה טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא

 זיא לָאר יד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש .טייקיטעט

 ןופ רעליפששיווע עטסקיעפ יד ןופ סענייא ןופ ןעוועג טריפעגסיוא
 .םיובלעגיז עיניפ ירעטַאעטיגנויי

 יד ןיא ןטלַאטשעג ענעגנולעג ײר ַא ןבעגעג ךיױא טָאה :ז

 ,ימפור ןבעל סָאדי ,ןָאטסָאבי ןופ ןעגנוריפפיוא-ירעטַאעט-גנויי

 -ַאב ,יסעצַארּפי ןוא יקעצַאווי ,יעטכַאלּפ החמשי ,יּפַאצנענַאטי

 ןיא יסּפָאק רעטלַאהכובי ןופ לָאר יד ןעגנתלעג םיא זיא סרעדנווז

 ײ.יגנונפָאה ענערָאלרַאפ ידי סנַאמרעייה ןַאמרעה

 ןגעוו קידנביירש ,"תונורכז, ךוב ןייז ןיא טרעכייוו לאכימ .רד
 ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עכעלטע טימ ּפָא ךיז טלעטש ,"רעטַאעט גנוי,

2151 

 -ילשה ןימינב תועסמ , ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא זַא ,טנָאמרעד רע .ז

 יד -- 'גנונפָאה , ןיא :"עלעדנעמ , לָאר יד טליּפשעג רע טָאה "יש

 טביירש .,"ּפַאצנענַאט , ןיא ןליּפש ןייז עגונב ןוא ,"סּפָאק , ןופ לָאר

 עיניּפ טעקצַאצעגסיוא טָאה 'ןסרַאדלַאב ןסיווטיל' ןרעייט ַא, :רע
 טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב , :"טפור ןבעל סָאד , ןגעוו ;"םיובלגיז

 לָאר רעד ןיא םיובלגיז עיניּפ ךיז טָאה

 -ָארּפ ןשיטנעגילעטניא שיטַארקַאטסירַא ןופ

 םיא טָאה סָאװ ,ּפיט ַא ,שטיוװַאס רָאסעפ

 ןייז טזומעג --- רעטעברַא ןשידיי םעד --

 :"קעצַאװ , ןגעוו ןוא ;"דמערפ ןצנַאגניא

 ,ד :טליּפשעג ןבָאה ןלָאר עטסקיטכיוװ יד ,

 -קָאד) םיובלגיז עיניּפ ,(עירַאמ) לעקַאפ

 ,"(רָאט

 :ױזַא םיא טרעדליש רעכַאילב .ש

 טאש -- טמעקרַאפ-ףױרַא ףיוא עטַאלג

 ןוא זָאנ עגנַאל ַא ,ןגיוא ערָאלק עפיט ,רָאה

 ,"ןפיל עלָאמש

 טָאה רע זַא ,רעביא טיג ויָאקינשעלָאק ןמלז רעליּפשיוש רעד

 -רעד ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקָאטסילַאיב ןיא ןליּפש .ז ןפָארטעג

 ,קנַארק רעייז ןעועג זיא רע ."רעטַאעט ןכעלגעוַאב , ןיא ךָאנ

 .ןעזעגסיוא טכעלש רעייז טָאה רע .זָאלוקרעבוט ףיוא ,ךיז טכַאד

 -יד ןופ רעטערטרַאפ סלַא טמַא ןייז ןופ טײרפַאב ןרָאװעג זיא רע

 .ענליוו ןייק קעװַא זיא ןוא רָאטקער

 .ש טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו

 | .רעכַאילב

 / סלַא

 "ןטראדלַאב רעסיווטיל ,

 טפיל המחלמ רעשיליופ-שטייד רעד ןופ ךָארבסױא ןטימ.
 יז ואוו ,עשרַאו ןופ יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ םיובלעגיז עיניּפ
 ,קָאטסילַאיב ןיא ןעוו .קָאטסילַאיב ןייק ,ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה
 -סייוו ברעמ וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא טייצ רענעי וצ זיא עכלעוו
 טערט ,רעטַאעט-הכולמ רעשידיי ַא טריזינַאגרָא טרעוו ,דנַאלסור
 טסשינ לָאז רע ,קידנבָאה ארומ .רעטַאעט םעד ןיא ןיירַא עיניפ
 רע טייב ,עגנוױשנָא עשיטילָאּפ עקידרעירפ ענייז רַאפ ןדייל
 סיורפ ןיז} שטיווָארטסָא ףיױא ןעמָאנעילימַאפ ןייז רעביא
 סָאד ןריובעג סמיובלעגיז יד ייב טרעוו ָאד .|ןעמָאנ-עילימַאפ
 .עלעגניי ַא -- דניק עטשרע

 רענליוו ןיא טריששזַאגנַא םיובלעגיז טרעוו קָאטסילַאיב ןופ
 .דניק ןוא ביױו טימ רעבירַא טרָאפ רע ןיהואוו ,רעטַאעט-הכולמ
 ןיא קילבוב .רד ןופ לָאר רעד ןיא ףױא רע טערט ענליוו ןיא
 -עג זיא לָאר עטצעל ןייז .יטעשטערק ןָאטַאלּפי סקושטיינרָאק
 ענליוו יו ףכית ."200.000, סמכילע-םולש ןיא "ןוטלָאק, ןעוו
 -עגנָא םיא רַאפ ךיז ןבָאה ,ןשטייד יד ךרוד ןעמונרַאפ טרעװו
 ןוא רעדנדײל-ַאמטסַא ןַא ןעוועג זיא רע .ןטייצ ערעטיב ןביוה
 ערעוװש ףױא ןייג וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ רעבירעד
 ןריזילַאגעל טנַאקעג טשינ ךיז םעד בילוצ ןוא טעברַא עשיזיפ
 עטצעל יד טימ רע טָאה ,החפששמ ןייז ןפלעה רעבָא קידנלעוו
 זיא רע .טעברַא ףיוא יקשיברוב ןיא טּפעלשעגקעװַא ךיז תוחוכ
 -פוא טעברַא יד טזחמעג ןוא תושלח ןיא ןלַאפעג טרָאד רעבָא
 יז וצ רעייגנייא רעטפָא ןַא ןרָאװעג זיא רעגנה רעד .בעג
 -עגניירַא ָאטעג ןיא ןדיי עלַא טָאה ןעמ ןעוו רעטעפש .זוה ןיא
 .טרעגרערַאּפ רעמ ךָאנ יי ייב עיצַאוט'ס יד ךיז טָאה ,ןבירט
 -ייזערַאפ רעטנוא ןוא ,ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ײןעגנוגינייר, יד ןעוו
 קידארומ רע זיא ,ןרעוו ןעמונעגוצ ןדיי ןגעלפ ןזיירסיוא ענעד

 ישי
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 ןופ ןַאקיססעל

 טפיוהרעביא .טרעטיצעג ךרָאש ןדעי רַאפ ןוא ןרָאװעג זעוורענ

 טָאה רע .עלענוז ןקישטניילק ןייז ןגעוו טגרָאזעג ךיז רע טָאה

 -רעד זיאיס ןפלעה טנָאקעג עביל ענייז טינ ןוא ךיז טינ רעבָא

 ןוא ךיז ןלָאז ייז טגיילעגרָאפ טָאה יורפ ןייז זַא ,וצרעד ןעגנַאג

 ןקידנערַאפ םורַא יױזַא ןוא ןרעדָא יד ןדיינערעביא דניק סָאד

 טומ טלעפעגסיוא ,סיוא טזייו ,ייז טָאהיס ןבעל ןרעווש רעייז

 טחמעג ךיז ייז ןבָאה ןענייע-ךַאפ ןייק קידנבָאה טינ .וצרעד

 טרָאד ךיז ןרעטַאמּפָא ןכָאנ ןוא ,ָאטעג ןטיױוצ ןיא ןביילקרעביא

 טריפעגקעווַא דניק ןטימ סמיובלעגיז יד ןענייז געט עכעלטע

 ,ײרַאנָאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאוועג

 קידנבעגנָאו יקסניגרעשטַאק .ש טנכייצרַאפ "ענליוו ןברוח , ןיא
 :ןַאמלעגיז סלַא ןעמָאנ םעד תועט יּפ לע

 ןיא קַאטסילַאיב ןופ דניק ןוא ירפ רעד טי'ימ ןעמוקעג ..,,

 ןזָאלעג ךיז ייז ןבָאה 1941 ינוי ןט-23 םעד .1941 יימ ןיא ,ענליוו

 קידנרעטַאמסיוא ,ןרָאפ וצ סָאו טימ קידנבָאה טשינ .געװ ןיא

 ךיז ייז ןבָאה ,ךיז ףיױא דניק סָאד ןפעלש ןקידרדסכ ןופ ךיז

 ןטיױוצ ןיא ןרָאוװעג ןבירטעגניײירַא ןענייז ייז .קירוצ טרעקעגמוא

 .ײקעװַא רַאנַאּפ ףיוא ןעמַאזװצ טרָאד ןופ ןוא ָאטעג

 .וָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ

 .225 .ז ,1947 ,קרָאי ןינ 7 ענליוו ןברוח,} -- יקסניגרעשטַאק .ש

 70772 .וז ,1962 .?רָאי וינ ,רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא ,, --- רעכַאילב .ש

 ,263 ,237 .וז ,רנאב רעטייווצ ,1961 ,ביבא-לת ,"תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ
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 קַאשז ,יוועל

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1887 .טּפעס 10 .בעג}

 ןיא 1887 רעבמעטּפעס 10 ןריובעג

 עשידיסח ,עמערָא ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ

 -עגפיוא הוצמ-רב רעד וצ זיב .ןרעטלע

 ןעמַאזוצ ןוא ,ןעדייז םייב ןרָאװעג ןגיוצ

 ןשידיסח םוצ דניק סלַא ןרָאפעג םיא טימ

 ס',ל .ררושמ א ןעוועג טרָאד ןוא ןיבר

 רעטָאפ םייב ,םירוּפ ןדעי טגעלפ רעטעפ

 תונותח עשינבר ףיוא רעדָא בוטש ןיא

 .ןלעטשרַאפ ךיז ,תוחמש ןוא

 רעד ףיוא טירט עטשרע ענייז ןגעוו
 ,רעבייהנָא ןדעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז ,.ל טלייצרעד עניב

 :עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 ךיז גנַאל רימ ןיא ןױש טָאה געט ענעי ןיא ,םהה םימיבג

 ,ךיא בָאה .רעטַאעט םוצ רעגַאב רעסייה ַא טרעקַאלפעצ טַאהעג
 הבישי רעד טימ טנגעזעגּפָא ךימ ,לרוחב |ן19| קירָאינצביז ַא

 הדצ סלַא ןעמונעגטימ ,יטּפשמ ןשוח ןא יהעד הרויי ןטימ ןוא

 -- ןֹוא יםיהלא תעדי ַַא ,יםיכרד תשרפ לעי ןַא ךרדל

 סעדעי טנעקעג גנַאל ןיוש ךיא בָאה ןירַאּפ ןופ .זירַאּפ ןייק חרביו

 ךיא בָאה םעד ץוח ַא ןוא ...יזירַאּפ ירתסמי ןופ עלעקויוו

 ןבָאה סָאװ ,טיילעגניי רעוועשרַאוו ,םירבח עכעלטע טַאהעג טרָאד

 זַא ,ליױוו ,ןטייקיעפ עשיטכיטרַא עניימ ןיא טביילגעג קרַאטש

 ןיא טּפַאכעגנײרַא ןרעפלע עניימ רַאּפ הבנגב ,ךימ בָאה ךיא

 ףױא ךיא בָאה ,ײשטשָאטיאַאמזָארי ןיא רעדָא יערעּפָאי רעד

 ,יטכַאמעגכָאני םירבח עניימ רַאּפ שרדמה-תיב ןיא סנגרַאמוצ
 סָאד ךיא ןיב עקַאט םירבח יז וצ טָא .ןעזעג בָאה ךיא סָאװ

 -עג ןיימ ןכיירגרעז וצ ייז ךרוד קידנּפָאה ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעג

 עקַאט ךיא ןיב ייז ךרוד .ענעצס רעד ףיוא ןעמוק :ליצ ןשטנואוו

 יי
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 רעטַאע ט ןשידיי

 -עגרָאפ רימ בָאה ךיא יו רעטכיײל ךט ַא ,ןרָאװעג ןפלָאהעג

 ...טלעטש

 -- ןעוועג סע ויא רָאי ןטסקעז ןיא -- טלָאמעד טָאה סע

 ריא .יעניב-רעטעברַא עשעידיי עיירפי ַא זירַאּפ ןיא טריטסיזקע

 י-רַא יד ןיא טלָאמעד רעד ןעוועג זיא רעסישזער ןוא רעדנירג

 זיא רעכלעוו ,רעכאמנעטייק לאומש רערעלוּפָאּפ ןזיירק-רעטעב

 -רָאו עניימ .וירַאפ ןייק עשרַאוו ןופ רָאי ןטפניפ ןיא ןפָאלטנַא

 עניימ טמירעג .םיא טימ טנעקַאב ךימ ןבָאה םירבח רעועש

 -טימ עלַא שטָאכ זַא ,ןפלָאהעגוצ ןבָאה תובא תוכז ןוא ,ןטייקיעפ

 -הנומש-לופכ ןפוועג ןענייז יעניב-רעטעברַאי רעד ןופ רעדילג
 -ץרַאװש ַא ןעטעג ךעבענ ןיב ךיא ןוא ,ןטסילַאיצַאס עקיד

 ךיא בָאה ,רערשכ-טַאלג ןייק טשינרָאג ,טסיערבעה ַא ,קינהאמ

 ךיילג ךימ טָאה רעכלעוו ,רעסיששזער םייב ןעוועג ןח אשונ ךָאד

 -ןייא ןטנַאקַאב םווָאכעשט ןיא לָאר-לטיט רעד טימ ןעוועג דבכמ

 -רַאפ ןיא .ףעגנולשרַאפי לָאר יד בָאה ךיא .ירעב רעדי רעטקַא

 רָאנ ,עלָאר ןיימ זיולב טשינ ךיא בָאה געט עכעלטע ןופ ףױל

 ןַארַאפ ןענייז ןלָאר יירד) קיניױוסיױא טנעקעג ןלָאר ירד עלַא

 | .(רעטקַאניײא םעד ןיא

 םישדח 9 ךָאנו ןעזרעד ןעמָאנ ןרשכ ןיימ בָאה ךיא זַא ...

 .קילג סיורג רַאפ טצנַאטעג ךיא בָאה ,טַאקַאלּפ ןפיוא ןבָארּפ

 -מורַא ןיוש ךיא ןיב גנולעטערָאּפ רעד רַאפ העש עכעלטע ..;

 -ַאעט סענעסָאלשעג ןרַאפ רעקידרעביפ ,רעטמַאלפעצ א ןכָארקעג

 ןעמונעג ךימ ןוא ןעמוקעג זיא רערימירג רעד זַא ... רעט

 ,טעלּפ -רעניה ןיא יװ ןצנַאגניא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,ןרימירג

 ..טשעינ ךיא סיי ןעשעג זיא רעטייוו סָאװ .ןוימדה םלוע ןפיוא

 ןעמונעגנָא ךימ ובָאה טנעה עקרַאטש ייווצ זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא

 -עג רעטצניפ זיא רימ .ענעצס רעד ףיױא טפוטשעגסױרַא ןוא

 ןײק טשינ ,ןעזעג טשינרָאג בָאהיכ ...ןגױא יד רַאפ ןרָאװ

 עכלעזַא סעּפע רָאנ ,רענטרַאּפ ןייק טשינ ,םלוע ןייק טשינ ,עניב

 ַא סעּפע טימ רימ רַאפ ןגיולפעג ןענייז רעדער עטיור ןוא עיולב

 טקיטשרעד םוצ ךימ טנקירט זדלַאה ןיא .,טייקלענע רעקידארומ

 ...טשינרָאג ס'רו ךיא ,טשינ עז ךיא ,טשינ רעה ךיא ,ןרעװ

 יד .סיױוש רעסַאנ רעטלַאק ַא ךימ טסיגַאב לָאמַא ףױא רָאנ

 ךיא ןוא ,סעקליּפש רעטרעדנוה טימ יו ךימ ןכעטש טיילש

 ףיוא ןיב ךיא סָאד ,ךימ ךיא ריטנעירָא ןיע ףרהכ ...ךַאורעד

 ,םולח-רעדניק ןימ סָאד ,ליפ ךיא .םוקילבוּפ ןרַאפ ענעצס רעד

 טשינ ךיז םענ ךיא ביוא קיבייא ףיוא ןרָאלרַאפ זיא ןרעטש ןיימ

 ןסילוק יד רעטויה ...!טשינ לָאמנייק רעדָא ,טציא ...ןעמַאװצ

 רעד קעסָאי .רעלפוס רעד .ײ!ךיז קרַאטש ,יועלי ןעמ טיירש

 רימ .ןטסַאק-רעלפוס םניא ןצנַאגניא ךיז טלסיירט ,רעטױר

 ַא יװ טכייל יֹוזַא ןיב ךיא זַא ...דער ךיא זַא ,ךיז טכַאד

 ןרָאװעג ןיב ךיא ...רימ ןופ ןגױלפעגסױרַא זיא ץלַא ...רעדעפ

 ךיא ...ןעשעג זיא סע סָאװ טשינ סייו ךיא ...רערעדנַא ןַא

 רעד טָאה ,לָאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד תעשב זַא ,רָאנ קנעדעג

 טימ ןפרָאװַאב (ימ ןבָאה טניירפ עניימ .טרידָאלּפַא קרַאטש םלוע

 עלַא וא טשוקעג רימ טימ ךיז טָאה רעסישזער רעד ...ןעמולב
 ןעועג ןיוש ך'א ןיב סנגרָאמוצ ףיוא .טרילוטַארג רימ ןבָאה
 "...החפשמ-ןטסיטרַא רעד ןיא ירבחי ַא

 יד ייב רעטַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןטָארטעגנײרַא .ל זיא 6

 ,ןַאמרעב ןַאמרעה ןוא גנילירט ןםירמ} עינַאמ ןרָאיטקַא ענעמוקעגנָא

 1907 .תרפא עלערימ' סנידרָאג ןיא 'ןומלש' סלַא קידנריטויבעד

 םורַא טרעדנַאיו עכלעוו ,ןַאמכיילב ןופ עּפורט רעד ןיא רעבירַא --

 רעטניוו .ןיוװ ןיא ךָאנרעד ןוא (ךיריצ ןוא לעזַאב) ץייווש רעביא

= 
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 ןטָארטעגפיוא .לָאנ ןטשרע םוצ ,ָאד ןוא ,גַארּפ ןיא טליּפשעג 9

 ,ץרּפ ןופ שידיי ןיא קיד:ענעיילרָאפ ,טנװָא-עיצַאטיצער ַא ףיוא

 1911 .םכילע-םולש ןוא דלעפנעזָאר ,ןעזייר ,ןַאמשירפ ,גרעבמָאנ

 זיב חסּפ ןופ) ןרָאפעגמורַא ןוא עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ --

 -עיס ,טרעביל טימ דנַאלטעל ןוא דנַאלסורסייו רעביא (תועובש

 ,ןידרָאג ןטימ ןַאמלעדע עינָאס ןוא גנילירט ,דירפ רַא:ַאל ,יקצָאר

 -ַארד ַא ןיא טרידוטש -- 1912 .רַאוטרעּפער-ןירבָאק ןוא ןיביל

 געט עקיניא טליּפשעג -- 1913 .טרופקנַארפ ןיא לוש רעשיטַאמ

 ןיא געט עקינייא ןוא (לַאטרַאװק ןשידיי ןיא) ןילרעב ןיא ךָאו ןיא

  ,'הלבנ' סגייבשריה ףיוא טריפ רע ואוו ,(רעטַאעט-סַאלַאּפ) גיצּפייל

 טליּפשעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסױא ןתעב

 ןוא 1919 זיב טביילברַאפ רע ואוו ,.טשעּפַאדוב ןיא שידיי ףיוא
 ןטָאש רעד' סלעיגנעל רָאיכלעמ שטייד ןיא טייצ עסיוועג ַא טליּפש

 רעװעשרַאװ ןיא שידיי ןיא םיא ךרוד טריפעגפיוא ןוא טצעזרעביא)

 ,המקנ ןופ טָאג' סשַא םולש ןוא (1921 ןיא רעטַאעט-'לַארטנעצ'

 רעטַאעט ןיא ףיוא רע טערט ,ןלױּפ ןיא ךיז טרעקעגקירוצ -- 9

 סוילוי' סריּפסקעש ןופ סענעצס) !טרעצנָאקדָאלַאס' ַא ןיא 'םועזילע'

 ןוא 'רענעגושמ רעד' ס,ָאגָאג ,'דיל-הפשכמ' סכורבנעדליוו ,'רַאזעצ

 -ָארּפ עכעלנע טימ רעטעּפש ןוא ('דיל-ןענַאװש סָאד' סויָאכעשט

 .ר ,גייווצ .טס ,סנעקיד ,רעילָאמ ,ריּפסקעש ןופ סענעצס) ןעמַארג

 ,שַא ,ץרּפ רעלעטשטפירש עשידיי יד ןוא וָאּפ רַאגדע ,ןַאמפָאה .ב

 רעביא (ַא א ןילטייצ ןרהא .,קַאבלוק .רידַאנ ,ןרעּפלַאה ,קילַאיב

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ זיולב קידנליּפש ,ןלױּפ

 .סעּפורט עשידיי

 -ץרוק איסומ ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טימ ןרָאפעגמורַא --- 1

 -ָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא (יקסנָאגרַאמס -- רעטעּפש) ןַאמג:ַאל

 רַאזַאל ןוא הנשוש .ביא) 'לווייט-סבייוו' עסעיּפ סרַאהנעש טימ ץניוו

 טרָאד ןוא 'המיבה' ַא עשרַאװ ןיא טעדנירגעג -- 1924 .(ןַאהַאק

 -םולש ןוא 'הינמרגמ רונכה' סרעּפוק שיערבעה ןיא טריפעגפיוא

 סַאנָאי טימ ןעמַאזװצ טריפעגנָא 1925 ןיא .'םיריוטקָאד' סמכילע

 'ןטייק ןיא רובע רעד' קידנליּפש ,רעטַאעט:רעדנַאװ ַא ווָאקרוט

 טייצ עגנַאל ַא .סָאפ דרַאכיר ןופ 'קידלוש' ןוא ָאגוה רָאטקיװ טיול

 -ַאעט ןייק רעמ טליּפשעג טשינ .ל טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןרָאפ

 .ןביירש ןוא סעיצַאטיצער טימ ןבעגּפָא ךיז טגעלפ רָאנ ,רעט

 :יֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 -ןוא ןיא טבעלעגרעביא רע טָאה דָאירעּפ-ץנַאלג ןייז .. .,

 -עגי ז"ממ םיא טָאה עסערפ עשירַאגנוא עצנַאג יד ואוו ,ןרַאג

 רעדנַאסקעלַא וצ ןכילגרַאפ םיא טָאה ןעמ .יטנעה יד ףיוא ןגָארט

 ,לעיגנעל ,רַאנלָאמ .,טרָאװ ןופ רעטסיימ ןסיורג םעד -- יסיָאװ

 ןגעוו ןבירשעג גנורעטסײגַאב טימ ןבָאה ערעדנַא ןוא רַאהנעש

 גרעבמָאנ .ד .װ ןוא ןַאמשירפ דוד ... ןטרעצנָאק טרָאװ ענייז

 ןטרעצנַאק-טרָאוו ענוייז ןגעוו ןבירשעג גנורעטסײגַאב טימ ןבָאה

 | .(עטערַאוו ןיאנ

 טימ ןדָאיּפע-רעטַאעט ייר א רעביא ךיוא טסיג ווָאקרוטו

 .ןםיא

 ןטייווצ) ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד יוועל קַאשז זיא שיטסיצילבוּפ

 ןקידקיטייררפ ןדעי ןיא .רַאבטכורפ רעייז ןעוועג גירקז-טלעוו

 קַאשז ןענופעג ןעמ טָאה יסערּפסקעי רעוועשרַאוו ןופ רעמונ

 טגעלפ בוריס .ןעלקיטרַא ענעגנולעג רָאג"זיב לָאמלייט סיוועל

 ,ךעלדליב-רעגײטש ןוא ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה ןביירש רע

 -יוו טעינ רעבָא ,םלוע םייב ןעמענסיוא ןקרַאטע ןגעלפ עכלעוו

 טָאה דלודעגמוא טימ .האנה ייז ןופ ןבָאה ןילַא רע טגעלפ רעקינ
 ואוו גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןקידקיטיירפ ןפיוא טרָאוװעג רע
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 דנַאב טישודהדצ

 סָאד ןבָאה עכלעוו ,סרעצעז יד .לקיטרַא ןייז ןעוועג זיא סע

 ןבָאה ,טַאהעג ביל רעיײז בגא ןיוועל קַאשז ןבָאה ןוא טסואוועג

 -רַאפ ןָאטוצּפָא םיא טַאהעג ביל ךוא טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא

 ענייז ןופ ןצַאז יד ןעיירדרַאפ יװ ,יךעלציּפש-קורד' ענעדייש

 -- יוועל קַאשז טָאטשנָא רבחמ סלַא ןבעגנָא רעדָא ,ןעלקיטרַא

 עקידלושמוא יז ...גרעברעבליז קַאשז רעדָא טרָאּפָאּפַאר קָאשז

 רע ןוא םורדרָאפ ליפ ןפַאשרַאפ ןיוועל קַאשז ןגעלפ ידעלציפשי

 יםיאנוש עקיטולבי ענייז ףױא ןגָאלקֲאב קידנעטש ךיז טגעלפ

 .סרעצעז יד --
 ןליופ רעביא ןרָאפמורַא יוועל קַאשז טגעלפ רָאטַאטיצער סלַא

 םלוע םעד ןייז הנהמ ןוא גנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא

 -הטיחשי סקילַאיב ןמחנ טימ מעלטעטש עטסנפרָאוורַאּפ יד ןופ

 טרעהעג בגַא טָצה סָאװ ,גייווצ ןַאפעטס ןופ יוהימריי ןוא יטָאטש

 טקילַאיב טימ טָאה וועל קַאשז .םירבחמ עטסטבילַאב ענייז וצ-

 ,ןברוח ןרָאּפ טנרָאװעג ןוא טגָאזעג רסומ ןטסקעט סגייווצ ןוא

 *.."ןעזעגסיורָאפ םיא טלָאװ ןיײלַא רע יװ

 טבירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע;עניב ןטצעל ןייז ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 "עג ןיװעל קַאשז טָאה המחלמ רעד ןופ ךָארבסױא רעדי

 ןריפנייא ןרַאפ ךָאנ .טָאטשמיײה ןייז ןיא ,עשרַאװ ןיא ןּפָארט

 "ידי ףױא רעדנעבמערָא ןופ דָאירעּפ ןיא ןיוש רעבָא ,ָאטעג'ס

 ןָא ןסַאג יד רעביא ןײגמורַא יוועל קַאשז טגעלפ ,רעדיילק עש

 ,ןכייצּפָא-ןדיי םעד

 בגַא) ןגָאז רע טגעלפ -- !ךיא ריצלָאטש דוד-ןגמ ַא טיט --

 ךיא ?עװ טָאפש וצ רעבָא ,(טסינויצ רעוװיטקַא ןַא שוועג רע זיא

 ןגָארט טשינ לָאמנייק םיא

 .לימ טניוו רעד טימ טָאכיק ןָאד ןופ ףמַאק ַא ןעוועג זיא סָאד

 ףוס לכ ףוס .ןליוו ןייז ןופ רעקרַאטש ןעוועג רעבָא זיא טייצ יד

 ןיז ףיוא ךיוא ןענופעג דוז-גמ ןטימ דנַאבמערָא רעד ךיז טָאה

 ןיא רימ ייב ןציזּפָא יוועל קַאשז טגעלפ ןטנווָא עגנַאל ...טנַאה

 ןקיטעּפשרַאפ טשינ לָאז רע ןטיהּפָא טחמעג בָאה ךיא ןוא ,בטש

 רע זיא טייקפייר-סנבעל רעצנַאג ןייז יב .העש-ייצילָאּפ יד

 זַא ,טניימעג טָאה רע ןוא טנשקעעגנייא ןוא וויַאנ-שידניק ןעוועג

 ...זירּפַאק ענייז ןייז לחומ ןלעוװ םירזכא עשישטייד יד וליפַא

 ןירַאפ-ןטסיטרַא ןטימ טכַאמעג םולש ךיוא טָאה יוועל קַאשז

 זיא רע ןוא ,ןובשח ןייז ןריפ גנַאל-ןרָאי טגעלפ רע ןכלעוו טימ

 ףיא ,ךיק-טסיטרַא רעד ןיא רעײגניײרַא רעטּפָא ןַא ןרָאװעג

 .קיטילָאּפ ןוא יץעביקי לסיב ַא ףױא ,2 ַאנשעל

 "נַארַאפ עשיטסיטרַא ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא ךיז ןבָאהיס ןעוו

 ענייז טימ ןטָאיטעגפיוא רעדיוװ יוועל קַאשז זיא ,ןעגנוטלַאטש

 ןעגנופַאש עטסעיינ יד טימ -- סרעדנַא ןשיווצ ,סעיצַאטיצער

 -ניא ,רעטסטנעָאנ ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ

 ןעמַאװצ ןפערט טנָאקעג דימת טָאה ןעמ .טניירפ רעטסמיט

 'םיתבש גנועי' יד ףױא .ןיוועל קַאשז טימ ןָאסלענעצַאק קחצי

 טרעהעג יוועל קַאשז טָאה ךיק רעשיטסינויצ רענײמעגלַא רעד ןופ

 ןטעברַאפ ךיוא ןיוועל קַאשז טָאה ןעמ .טסעג עטסבושח יד וצ

 יצנַאג םהרבַא -- 2013 ןופ ףעש םוצ יסיתבש גנועי יד ףױא

 "עגנָא ןעמוקפיונצ תבש ןדעי ךיז ןגעלפ סע ןכלעוו וצ ,ךייו

 טקנופ ,רעבָא ךיז טָאה יוועל קַאשז .סרעביירש עשידיי ענעעז

 -לענעצַאק קחצי טניירפ רעטסטנעָאנ ןייז ןָאטעג טָאה סָאד יװ

 טָאה ןיוועל קַאשז ...טגָאזעגּפָא ,ידובכי ןסיורג םעד ןופ ,ןָאס

 ייֵלָאפ רעשידיי רעז ןיא יטמַא-ןרעי ןַא טגיילעגרָאפ ךיױא ןעמ

 -ניא רעטריטנעטַאפ רעזדנוא וצ ךפיהל ,סע טָאה רע ןוא ,ייצ

 יא
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיססעל

 לקע טימ ,סנטסָאפ-טּפיוה יד טצעזַאב טרָאד טָאה סָאװ ,ץנעגילעט
 -ַאמ רערעווש רָאג'זיב רעד ףױא טקוקעג טשינ ,ןפרָאװעגּפָא
 ענייז ןופ בור רעד יװ ,רע רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעלעירעט
 רעוועשרַאוו ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןרָאיטקַא ןוא רעביירש-םירבח
 -עגנָא ךיז טָאה סע זיב טרעטַאמעג ךיו רע טָאה יוזַא .ָאטעג
 עטוערע יד טסייה סָאד ,יגנולדיזסיוא' ענעפורעג-יוזַא יד ןבױה
 ,(1942 יֵלוי רעטס22) ָאטעג רעוועשרַאוװו ןיא עיצקַא

 ןופ זױמ עטמפרַאפ ַא יװ ןפָאלעגמורַא זיא יוועל קַאשז
 ךָאד טנעק ריא .יוועל קַאשז ןיב ךיאי ןרעדנַא םוצ יּפַאשי ןייא
 םיטַאבעלַאב יּפאשי עטרַאה יד טָאה סָאד רעבָא ,י..עלַא ךימ
 קַאשז ןעוועג זיא סע רעו ןסעגרָאפ ןיוש ןבָאה ייז .טרירעג טינ
 ,רעמונ רעטושּפ ַא ןעוועג וועל קַאשז ייז רַאפ זיא טציא .יוועל
 בָארג ןעמ ףרַאד ,ןרירטסיגער וצ םיא ידכ ,רעמונ ַא רַאפ ןוא
 עטוג יד ןיא וליּפַא ,לָאמניײק רעבָא טָאה יוועל קַאשז ,ןלָאצַאב
 ןופ רערערַאפ ןוא טניירפ ענייז .טַאהעג טשינ טלעג ןייק ,ןטייצ
 ןבָאה סָאװ ,יײלידַאקיּפי ןוא 'לָאּפָארטעמי ,ירענטרעג עפַאקי
 -ייברַאפ ַא טימ הסוכ ַאי ןיוועל קַאשז ףלעטשי טנַאקעג לָאמַא
 ןענייז יז ;ןרָאטַאנגיד עסירג ןרָאװעג טנייה ןענייז ,יץכעס
 -ּפַאשי ןוא ירענעמ  טַארנעדויי ,ןריציּפָא-ייצילַאּפ ןרָאװעג טנייה
 ןוא ןטכענ םעד ןגעוו ןסעגרַאפ ןױש ןבָאה יז .ףרָאטקעריד
 !טנייה :זיא ןיוועד רעיז .ןגרָאמ םעד ןטעוװו טשינ ןטכַארט

 .ןבָאה טינ ןגרָאמ וטסעוו ,ןּפַאכניירַא טשינ טנייה טסעוו וד סָאװ
 ןיק ָאטשינ ןענייז טנייה טרבח רימ רעװ ,רבח רימ סָאװ
 טשינ ןילַא ןוש וטסנָאק ןגרָאמ !עטנעָאנ ןייק ָאטשינ ,םירבח

 םעד ,טייהנגעלעג יד סױא עשז ץונ .עקיטנייה יד ןשיווצ ןייז
 ץלַא טייג טנייה .ףױז ןוא סערפ .ךיז טזָאל סע יװ -- גָאט
 .רעטנזױט יד ןיא טנייה ןעמ טלָאצ ּפָאק ןדעי רַאפ .יּפָאקי ָארּפ

 טימ רחסמ רעד .ןירַא טנַאה ןיא ןילַא ריד ןכירק רעטנזיוט יד
 יּפָאקי ןטלָאצַאב-טוג ַא ןייז בירקמ ןעד ןעמ ןָאק .טילב יפעקי
 רעירפ !?יוועל קַאשז לָאזַא ןסייהעג טָאה סָאװ ,ּפָאק ַאזַא רַאפ
 -טכערסנבעל יד .ןייג ןחװמ עלַא ךָאד רימ ןלעװ רעטעּפש יצ
 זיא סע רעוו ןענימרעט ןייק טשינ ךיוא ךָאד ןבָאה ןטרַאק
 ךָאנ ךיז טעװ .פנגיבנלע עקיטפערק טָאה סע רע ,רעקרַאטש
 רשפא -- ןוא ןגרָאמ םעד רשפא ןוא טנייה סםעד ןפמעקסיא
 ןייז ףױא ןָאט יצ קוק ַא זױלב גונעג ...םנגרָאמ רָאּפ ַא ךָאנ
 ..רועל קַאשז ...?טרָאד רע טסײה יװ ...םעד ףיוא ,הרוצ
 ,ףוצרפ רעטרעגנוהעגסיוא ,רעטרעגָאמעגסיוא ,רעקידכעבענ ַאזַא
 ...ןלַאפניירַא יוװיס יעיצקעלעסי רעטשרע רעד יב ךָאד טעװ
 -רַאפ ,אלימ ...סעטָאלז טנזיוט רָאּפ ַא טַאהעג שטָאכ רע טלָאװ
 !ןײרַא יּפַאשי א ןיא טּפוטשעגניירַא ךָאנ םיא יז ןטלָאװ ,ןלַאפ
 ןָאק סָאװ ,שטועמ ַא ןופ ץַאלּפ ַא ןעמענרַאפ םתס יוזַא רעבָא

 ,ןישַאמ-סטעברַא רעד רַאפ ייס ,ייז רַאפ ...ייס ןייז ךעלצונ ךָאנ
 ...קידרשוי טשינ םתס סעפע ךָאד זיא

 -גלָאפרַאפ ,רעטקינייּפעג ַא יו ןפָאלעג יוועל קַאשז ךיז זיא

 ענרעזעלג ,ענעלַארשעגרעביא ,עסירג ענייז טימ ,טנוה רעט

 ןקילב תעגושמ טלקניפעגסיורַא ןבָאה סע עכלעוו ןופ ,גיא

 עושידיי עטעוועדליוועצ הנחמ ַא -- זיב ,ריט וצ ריט ןופ טּפַאלקעג

 ,ןבָאה ,שובל ןכעלשטנעמ רעייז ןופ ןָאטעגסױא ,ןטנַאיצילָאּפ

 עטסעפ ערעײז ןיא ןגָארקעגנײרַא ידעלּפעקי ךָאנ געיעג ַא תעב

 וועל קַאשז ןפקיטייוועצ ,ןטרעגנוהעגסיוא ,ןדימ םעד טנעה

 -רעדיוװ ַא ןלעטש רַאפ ,ָאגַאװ םוצ ךיילג טּפעלשעג םיא ןוא

 ענייז םיא ןבָאה ,טײט םוצ ןייג קעוװ טשינ רַאפ ,היד ,ידנַאטש

 ,טתיממעצ קרַאטש רעדירב ענעגייא

 תוחכ עטצעל יד טימ רע טָאה -- יוװעל קַאששז ןיב ךיא --

 סָאו ,טנַאיצילָאּפ יד ןופ רעצרעה ענרענייטוע יד ןריר טויאורּפעג

 יד ןיא טּפוטשעגניירַא קידתוירזכא ןוא דליוו ױזַא טקנוּפ ןבָאה

 ,עטסטנעָאנ ערעיז ןוא עמַאמ-עטַאט ענעגיאא ערעײז ןענָאגַאװ

 -עג טריבמָאלּפ-ַאפ ןוא טקַאהרַאפ זיא ןָאגַאװ רעד רעדייא ןוא

 ןופ ,יועל קַאשז ןופ ּפָאק רעשיטעקסַא רעד ךָאנ טָאה ,ןרָאװ

 וצ ןבעג ךיז טוואורּפעג ,טולב סָאד ןסָאגעג ךיז טָאהיס ןכלעוו

 ...יןועל קַאשז ןיב ךיא -- ןענעקרעד

 קַאשז רובח רערעיײט ןיימ ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה יזזַא

 ."יוועל

 :דיּפסנ ױזַא םיא זיא ןָאסלענעצַאק קחצי שודק רעד

 ַא יו טנעָאנ יױזַא רימ זיא סָאוו ,טניירפ ןיימ ,וטזיב ואו

 ?יוועל קַאשז .רעניימ רעקיצרַאה ,רבח רערעייט ןיימ ,רעדורב

 זיולב טזיב וד סָאװ ,וד ,טּפַאכעג ןעמ טָאה ךיד ךױא !וד ךױא

 םעטנעמ ַא ,רעלטסניק-עניב ,רעייפ-םָאלפ קיטש ַא ,ליפעג קיטש ַא

 ןענייז וד יו עכלעזַא סָאוװ לארששי בהוא ַא ,ליפעג ןוא ץרַאה ןפ

 ?עקנילבערט ןייק טּפַאכעג ןעמ טָאה ךיד ךיוא .ךס ןייק ָאטשינ

 ךיד טָאהימ ןעוו טסואועג טשינ טסָאה וד סָאװ ,זיא סע טוג יװ

 -ןצ ױזַא ןעמ מָאה רעירפ געט 2 טימ זַא ,טױט םוצ ןעמונעג

 טסָאה וד עכלעוו ,ןימינב ןוא ןויצנב ,ןיז ייוצ עניימ ןעמונעג

 טסָאה וד עכלעוו ןהנח ,יורפ ןיימ ךיוא ןוא ,טַאהעג ביל יזזַא

 וד ןעוו ,יוא .ךֹובכ ליפיוזַא טלייטעגוצ ריא ןוא טרערַאפ יזזַא

 ,רימ טימ ןעוועג טציא טסלָאװ וד ןוא ,ןבעל ןבילברַאפ טסלָאװ

 -רַאפ רעמ ךָאנ םיא ןוא רעצ ןיימ טרעסערגרַאפ ךָאנ וטסלָאװ
 ."רימ ןיא טקרעטש

 ,1139-1140 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,/ רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,1934 ,24 'נ ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,רעטכיד רעגארּפ ייווצ --- יוװעל קַאשז

 ,1934 לירפַא 20 ,ענליװ ,"טייצ יד , ,?ןיא ןיב רעװ -- יװעל קַאשז

 ,עשרַאװ ,,סערּפסקע רעזדנוא , ,תוכוס ןכעליירפ ַא בָאה כ -- יװעל קַאשז
 : ,1937 .טּפעס 4

 ,עשרַאװ ,/סערּפסקע רעזדנוא , ,רעטַאעט ןיא לָאמ עטשרע סָאד -- יװעל קַאשז
 ,1939 ילוי 4

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סצגָאי
 | ,92799 .זז

 ,211 .ז ,1956 ,לארשי ,,םינורחא םיבתכ, -- ןוסל:צק קחצי

 ײֿלָאקינ ,וועשאילע

 ןהמלשו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא}

 ןופ ןוז .עטיל ,ענילאק ןיא ןריובעג

 -שחמ-לעב רעקיטירק ןשידיי ןטמירַאב

 (וועשַאילע רָאדיזיא .רד) תוב

 ַא, :טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק .ש יװ

 -עג ,ןַאמרעגנוי רעצראווש רעקירעדינ

 ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ךיז טעװעדָאה

 -ַאב ךַאװש רעייז שידיי .דנַאלשטייד

 | ."טשרעה

 ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא ינודקומ .א .רד
 :טביירש רעטָאפ ןייז

 |ענווָאק ןיא| רעמיצ ןייז ןיא ןציז טגעלפ תובשחמ-לעב}
 רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא רע .רעשילָאכנַאלעמ ַא

 -עגכרוד טָאה רע סָאװ ,עמַארד-עילימַאפ רערעווש ןוא רעסיורג

 ןייז .המחלמ |-טלעוו רעטשרע} רעד ןופ בײהנָא ןיא טבעל

 הי
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 דנ ַאב םישודלצק

 קעװַא זיא ,טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע עכלעוו ,יורפ ענייש

 ךיא.. .ךיז טימ דניק קיצניײא ןייז ןעמונעגטימ טָאה ןוא םיא ןופ

 ןייז ןעז ןעמוקעג זיא רע .ןץילרעב ןיא ןעזעג רעטעּפש םיא בָאה

 -(טידיי ַא טימ ץילרעב ןיא טבעלעג טָאה יורפ ענייש ןייז .דניק

 רערעטלע ןַא ןעוועג זיא רעריא ןַאמ רעד .רינעשזניא ןששיסור

 זיא רע רעבָא ,חובשחמ לעב ןופ רעטלע םינפ לכ לע ,שטנעמ

 -עגסיוא זיא ןוז ןסתובשחמ לעב | ןייז ....ךייר רעייז ,ךייר ןעוועג

 -פיוא זיא רעלטיה ןעוו ןוא .רעסישזער ַא ןרָאוװעג ןוא ןסקַאװ

 טימ ַאטעג ַא ןדיי עשישטייז יד רַאפ ןפַאשעג טָאה ןוא ןעמוקעג

 עשידיי טריפעגפיוא ןוז סעתובשחמ לעב טָאה ,ָאטעג-רוטלוק ַא

 יד ןוא ,רעדיל-סקלָאפ עזעידיי טריזינעצסניא טָאה ןוא סעמַארד

 , ."עטוג ןעוועג ןענייז ןפורּפָא

 -עג טָאה .ע ןעוו זַא ,טקרעמַאב ,רענווָאק ַא ,שטיווָאקייל םייח

 טָאה רע ואוו ,ןעבָאב ןייז ייב טניווװעג רע טָאה ,ענווָאק ןיא טבעל

 סלַא זַא ,ןגָאלקַאב רדסכ ךיז טגעלפ רע .רעמיצ רעדנוזַאב ַא טַאהעג

 ,ןכַאז עסיורג םיא ןופ ןעמ טרַאװרעד תובשחמ-לעב ןסיורג ןופ ןוז

 ,רעסישזער רעכַאװש ַא ןעוועג רע זיא ןתמא רעד ןיא תעב

 רעטייוצ רעד רַאפ ,טָאה .ע זַא ,רעביא טיג לַאגעס לארשי

 יב רעטַאעט ןשידיי רענוװָאק ןיא טריפעגפיוא המחלמ-טלעוו

 ןופ ךאלמ א, עידעמָאק עשטייד עטצעזרעביא ןא רעגרעב לעשאר
 ,"למיה

 רעשידיי רענילרעב רעד ןיא שטייד ףיוא טעברַא ןייז ןגעוו

 -רעביא רעזדנוא ןיא| ןעדירפ טרעברעה טביירש ,עדניימעג-רוטלוק
 :| גנוצעז

 רענילרעב רעד ןופ עניבטסנוקניילק רעד ןופ רעריפנָא רעד;

 עבַאגפיוא יד.. .ךילרהע סקַאמ ןןעוועג זיא| עדניימעגסוטלוק

 זיא טערַאבַאק טעד רעטקַארַאכ ןשידיי ןעיפיצעּפס ַא ןבעג וצ

 -רוטלוק םעד ןופ טייקיטעט רעד ןופ רָאי יױוצ עטשרע יד ןיא

 יֵלֲאַקיִנ רעסישזער ןעגנוי םעד ךרוד ןרָאוװעג טריפעגכרוד דנוב

 רעקידחרזמ רעד; ,ליפשייב םוצ ,ןעמ טָאה טליּפשעג .וועשַאילע

 -שַאב זיא סָאוו ,ײלגיופ ןעיולב, ןופ ליטס ןיא יןגיוב-רעדליב

 םרָאפ רעד ןיא רעדיל ןופ טלעטשעגנעמַאזצ ןוא ץנעט ןופ ןענַאט

 -םַארגָארּפ ןיא| םייהלעדע טערַאגרַאמ .רעדליב עקידעבעל ןופ

 -קנַארפ) ןיימ-ןייהר קריצַאב ,זנוב-רוטלוק ןשעידיי ןופ ןטפעה

 ןעוועג קפס םֹוש ןָא זיאיס, :טביירש |1935 רעבמעטּפעס ,(טרופ

 רעבָא, ױצ טיג ןוא יָאוינ רעשירעלטסניק רעכיוה ןופ טנווָא ןַא

 ןעוועג טינ רעֶבָא זיא ,ןרָאװעג טליפשעג טרָאד זיא סָאװ ,סָאד

 .טסנוק עשידיי ןפורנָא ןענָאק סע לָאזימ יצ ,"עשידיי סָאד

 רעגיטש ַא ןבעל ןשידיי ופ עציקס א ןעוועג סנטסכעה זיאיס

 -סקלָאפ ןופ .סָאטעג עשיסור ןוא עשיליוּפ ןופ עילימ םעד ןופ

 רעקיטסיג רעד טױל ,שיווַאלס ןעוועג סע זיא טקנופדנַאטש

 ןופ המשנ רעד ןופ .ה ,ד .שידיי-חרזמ ןעוועג סע זיא גנומיטש

 רעבָא ,עיצידַארט רעשידיי טימ ןיז ןטסעב ןיא ןדנובעג ,ןשטנעמ

 .טפַאלקשערַאפ ןֹוא ןגָאלשרעד ןדנעטשמוא עכעלרעסיוא ךרוד

 ןעמואוועעגפיוא רעדיוו זיא ליפש ןקיזָאד םעד ךרוד דָארג ןוא

 ."?טסנוקניילק עשידיי ךעלטנגייא זיא סָאװ עגַארפ יד

 :טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 -שטייד ןיא לוש-ןרעסישזעד ַא טקידנעעג .רעדיל ןבירשעגי

 עזעידיי יד ןיא ןעגנולעטשרָאפ עקינייא טריפעגפיוא ןוא דנַאל

 -עגרעבירַא 1930 ןיא זיא רע ןענַאו ןופ ,ענווָאק ןיא ןרעטַאעט
 .ענליוו ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא ןרָאפ

 ,טכירעגמוא ןפַארטעג ןוועשַאילע טָאה עיצַאּפוקַא עשטייד יד

 ערעייז טַאהעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,טסישַאפ עשיווטיל יד
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 גינייוו ילתפנ
 :מוטיײל עשירַארעטיל

 װָאשַאילע ײלַאקינ

 :גנטייל .לטסניק

 ןבָאה ,עטיל ןיא ןזעוורעטַאעט ןפ גנוריפנָא רעד ןיא ןשטנעמ

 טועשַאילע טריטסערַא ,עטצעל יד ןופ גנוזייױונא רעד טול ,ךיוא

 ."1941 יֵלוי ןסָאשרעד םיא ןוא

 :רעכַאילב .ש טביירש רעכעלריפסיוא

 סלַא ,טָאה רע ואוו ,ענווָאק ןופ ןעמוקעג רע זיא ענליוו ןייק,

 יוואטקייי ןופ שארב ןענַאטשעג .טניווועג ,דנַאלשטייד ןופ טילּפ

 .1940-1939 ןיא (ענליוו ןיא רעטַאעט רעשירעלטסניק רעשידיי

 -ער ןעוועג ,טישזער-רעלטיה ןופ ביהנָא ןיא ,דנַאלשטייד ןיא

 -פיוא רע טָאה יוואטקייי ןיא .דנוב-רוטלוק ןשידיי ןיא רעסישז

 סכַאלמ בייל ןוא ידנַאל סמענייק ןיא' סנילטייצ ןרהא טריפעג

 רענליוו ןיא ןסעיפ טריסישזער ןטעווָאס יד רַאפ .ייּפיסיסימי

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 ןעזסױא ןטױל .רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,ןעוועג שטנעמ רענדָאמ ַא

 רע טָאה רעסישזער ַא יו .ךיז ןיא רענעסָאלשרַאפ ַא .30 רָאי ַא

 ַא טָאה רע .טכַאמעג קורדנייא ןכַאוװש ַא רעליּפשיוװע יד ףיוא

 א ןרעלקרעד שיטקַארּפ .שיטערָאעט רעבָא ,טסואוועג ךס

 ץא טפיוהרעביא .רעווש רעיי ןעמוקעגנָא םיא זיא ןזיונַא

 םעד טכַאמעג טָאהיס .זָאלפליה ןעוועג רע זיא ןסעיפ עשידיי

 רערעווש סָאװ ןוא .רעטַאעט ןיא ןירַא טלָאװ רג ַא יו קורדנייא

 רעד ףיא ןריפוצכרוד ןעעדיא ענייז ןבעגעג םיא ךיז טָאהיס

 םיא ךיז טָאהיט .ןעײרש ןעמענ רע טגעלפ רעמ ץלַא ,עניב

 -רעד ןליצ עניז רשפא רע טעוו ,ןעיירשעג ךרוד זַא ,טכַאדעג

 שעטָאכ ןוא .רעטרעקרַאפ ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טיירג

 -טפיוה סלַא רעטַאעט-הכולמ ןיא ןרָאוװעג ןדַאלעגנייא זיא רע

 ַא ןעמענרַאפ טחמעג טרָאד זיױווכעלסיב רע טָאה ,רעסישזער

 ךָאנ קידנבָאװ ןוא ,טקנערקעג רעייז םיא טָאה סָאד .טרָא ןטייווצ

 רעמ ץלַא רע טָאה ,ןּפָארט ןרעטיב םוצ גנוגיינ ַא רעירפ ןופ

 ןעקנירט ןעמונעג רעמ ןוא

 יטרעקעל שריהי סויָארינשוק :טריפעגפיוא רע טָאה ענליוו ןיא

 .יטייג טכירעג סָאדי סנישורבָאד ןוא

 -סיוא ךיז רע טָאה ,ענליוו ןיא ןירַא ןענייז ןשטייד יד ןעו = |
 .גנַאל ףיוא טינ רעבָא ,םירבח עשידיי-טינ ענייז יב ןטלַאהַאב

 םוצ .רערעדנַא רעד ןיא הריד ןייא ןופ טעקנָאלבעגמורַא ךיז

 -טסעפ ןעגנולעג טינ זיאיס ןעגנַאגרעד טינ ןױש רע זיא ָאטעג

 םָאבלַא ןא -- השורי ןייז ןעמוקעגניהַא זיא רע ואוו ןלעטשוצ

 עטיל ןוא דנַאלשטייד ןופ ןעגנוריפפיוא ענייז ןופ רעדליב טימ

 ןטלַאהַאב ןוא ןעמונעגוצ ןשיכרַא ןצנַאג ןייז טימ ןעמ טָאה --

 ."ענליוו ןיא קעטָאילביב-טעטיזרעווינוא רעד ןיא

 .שטיװָאקייל םייח ןוא לאגעס לארשי ןופ .ע .מ

 ,223 .,ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
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 ןופ ןַאקיססעל

 ,קרָאי וינ ,,עטיל, ,הכולמ רעשיװטיל רעד ןיא ראי א --- ינודקומ .א ,רד
 ,108371096 .זז ,סנייא ךוב ,1

 עלעקייכ ,רינשוק

 2 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1915 .בעג}

 ,ןלױּפ-שיסור ,ענליוו ןיא 1915 ןריובעג

 רדסכ טָאה סָאוי ,החּפשמ רעמערָא ןַא ןיא
 ןזיועגסױרַא לא זייוודניק ןופ .טרעגנוהעג

 טקילײטַאב ךיז ,טנעלַאט ןשיטסיטרַא ןַא

 ןזיירק-רעבָאהביל עשידיי רענליוו יד ןיא

 ןשידיי ןופ רָאכ ןיא ןיירַא ךָאנרעד ןוא

 .רעטַאעט

 ןיא ןעמוקעגנָא רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא

 .שאכ-שידק עּפורט-רעטַאעט רעד ןיא עגיר

 טימ עגיר ןיא ןליּפש ןבילברַאפ ןיוש זיא

 -גרילָארטסַאג ןטימ ןעמַאזצ 1929 ןיא ,סעּפורט עשידיי עקיטרָאד יד

 ,ןַאמלרעּפ סקַאמ ןקיד

 -ַאי ןָאזרעּפ טַאװירּפ ַא טימ טַָאהעג הנותח .ק טָאה עגיר ןיא

 ריא ןיא ייז ןבָאה ,עגיר טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ןוא ,שטיוו

 .דניק קירָאי-יײװצ ריא ןופ טנעה יד טקַאהעגּפָא טראוונגעק

 רעד ןיא עיצקַא רעטשרע רעד ןיא ,1941 רעבמעווָאנ 20 םעד

 ןופ ףעש ןופ :נוריפנָא רעכעלנעזרעּפ רעד רעטנוא ,ָאטעג רעגיר

 יד ךרוד ןפורעג "דנַאלטסָא ,| דנַאלטעל ןיא ײצילָאּפ-ץוש רעד

 ןוא טריטסערַא ןעװעג זיא רעכלעוו ,דלאוויַאמ דרַאכיר |סיצַאנ

 "רעד .ק זיא ,רוטַארוקָארּפ רעגרובמַאה רעד ןופ ןרָאװעג טײרפַאב

 .עגיר ןבענ לדלעוו רעלובמור ןיא ןרָאװעג ןסָאש

 .ןָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ ןופ .ע .מ

 ןָאז ,ווָאקַאילַאּפ

 ןסיצצנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 189... .בעג)

 ןשידיי ןיא קיטעט ןעוועג 1940 זיב .דנַאלסור ןיא 189... ןריובעג

 בקעי רַאפ טריגיריד ןוא טרינָאּפמָאק .עינעמור ןיא רעטַאעט

 ,לבמַאס:ַא סלַאט ידיס רַאפ ןעלקַאטקעּפס סגרעבנרעטש

 ."עלהרש ,, עטערעּפָא סרעקורד בייל וצ קיזומ יד ןבירשעג טָאה .ּפ

 רעלדיפ רעקיטכערּפ ַא ןעוועג זיא .ּפ זַא ,ןָא טיג ץרַאוװש ןאילוי

 םעד ןופ ןוא ןטעלּפוק-רעטַאעט ךס ַא ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעד ןוא

 ."ךלש יצח ,ילש יצח,, יווער

 ןופ רָאטקעריד רעשילַאקיזומ רעד ןרָאװעג רע זיא 1940 רעמוז
 ןופ רָאטיזָאּפײָאק ןוא רָאשזיריד ןוא ָאידַאר רעווענעשעק רעד
 יוענעשעק ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיװַאדלָאמ

 -מָאב 1941 ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו זַא ,רעביא טיג שא עלהיח
 ןרָאיטקַא עשידיי עלַא טצע:עגפיורַא ןעמ טָאה ,ווענעשעק טרידרַאב

 יד .רעטסעינד ןרעביא ןריפוצרעבירַא ייז ןענָאגַאװ ענעפָא ףיוא
 ,ןָאגַאװ ןיא ,געוו ןפיוא .געט יירד עּפַאנק ןרָאפעג ןענייז ןענָאגַאװ

 זַא ,ןעיירש ןעמונעג טָאה םלוע רעד .ןברָאטשעג גנילצולּפ .ּפ זיא

 ןייז ןוא שַא רעליּפשיוש רעד ןענייז ,חיר רעטכעלש ַא ךיז טליפ סע
 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גוצ רעד ואוו ,ץַאלּפ ַא יב ןעגנַאגעגּפָארַא ןוז
 -עגסיוא ,יינש ןקידנגיל ןטימ ןשַאװעגּפָא םיא ,תמ םעד ןעמונעגּפָארַא
 לָאז סָאד .ןבָארגַאב טרָאד םיא ןוא ןסלער יד ייב בורג ַא ןבָארג
 .וָאשיבױק טָאטש רעד ןופ טייוו טינ ןייז

 רעד ןיא ןברָאטשעג זיא .ּפ זַא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי
 .סופיט ףיוא עיצַאוקַאווע
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 רעט ַאעט ןשידיי

 ווענעשעק ןריּפוקָא ןכָאנ סיצַאנ יד ןבָאה ,ןרעּפלַא רעקיזומ ןטיול
 ,ןסָאשרעד םיא
 ןרעּפלַא ןופ .ע .מ ןוא ׁשֵא עלהיח ,ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 בייל ,רעקורד

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1902 רעבמעטּפעס 23 ןריובְצג}

 ןיא 1902 רעבמעטּפעס 22 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עניווָאקוב ,ץיווָאנרעשט

 -ילעַארזיא רעד ןיא טנרעלעג .רעדיינש

 רעד ןיא ןוא לושסקלָאפ רעשטייד-שיט

 רעד תעב .לושילַאער רעציווַאנרעשט

 ןיא טרידוטש המחלמ-טלעו דעטשרע

 -יױרט ןוא ױנרַא ,גַארּפ) עיקַאװָאלסָאכעשט
 בילוצ טקידנערַאפ טינ רעבָא ,(וינעט

 ןרַאפ .ןעלטימ עלעירעטַאמ ןיא לגנ:ַאמ

 ןעמוקעגקירוצ .,המחלמ רעד ןופ ףוס =

 -נָא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ,םייהַא

 ערעווש יײלרעלַא קידנעוט ,עינעמור רעביא ןעלגָאװמורַא ןביוהעג

 .שידיי ןביירש ןוא ןענעייל ,ןדער טנרעלעגסיוא ךיז ןיילַא .ןטעברַא

 -שטערק ַא ןיא יסַאי ןיא לרעטַאעט שידיי ַא ןיא ןרילפוס ןביוהעגנָא

 בילוצ רָאי ַא טריטסערַא ןעוועג .קירב רעטיור רעד ףיוא עמ

 ,טסערַא ןופ גנוײרפַאב רעד ךָאנ .ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ

 "גנַאגפױא , ,'רעטעלב רעציווָאנרעשט , ןיא ןביירש ןביוהעגנָא

 -רַאפ ןיא סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא (טעגיס שָארַאמרַאמ)
 .עינעמור סיורג ןופ ןטנגעג ענעדייש

 רעסַאי ןיא זיא 1926 ןיא ךָאנ ֹוַא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי -

 עסעיּפ ס',ד ןרָאװעג טריפעגפיוא רבחמ ןופ ר'א "?ַארוטלוק , לַאז

 טליּפשעג ןענייז ןלָאר-טּפיוה ייוצ יד רעכלעוו ןיא ,"רעדירב ,
 .רבחמ םעד ןוא םיא ןופ ןרָאװעגו

 -עגפיוא .עדרעוו לומָאּפ רעסַאי ןיא זיא 1928 ילוי 4 םעד
 עמַארד עקיטקַא-יירד ס'.ד רענפעט ףלָאדַא ךרוד ןרָאװעג טריפ
 ."רוד רעטצעל רעד ,

 רעבָאטקָא 6 םעד ןוא עיצקעסמַארד ַא ןופ רעריפנָא ןַא טרעוו .ד

 םעד ךרוד טריפעגפיוא "ַארוטלוק , לַאז רעסַאי ןיא טרעו 9

 זיב שטנעמ ןופ, ןייז 'שידיי גנוי , זײרקמַארד ןקיג:עהּפָאמוא

 לנוטעברַאַאב ַא ,רעדליב 8 ןיא ויאורּפ רעשיטַאמַארד ַא ,"ןועגש

 . .עיפַארגָאיב סעָאגנַאוװיא ןופ

 ןוא רעלפוס סלַא רעטַאעט ןשידיי ןיא טרישזַאגנַא .ה טרעוו ָאד

 ןופ קיזומ) "רעטכָאט סרָאדנערַא םעד , עטערעּפָא יד ןָא טביירש רע

 1920 לירּפַא 3 םעד טריפעגפיוא טרעוו עכלעוו ,(טנעמַאזירּפ .ש

 ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא טָאה ,רעטַאעט-טָאטש רעציויַאנרעשט ןיא

 -ןוא יד, נ"א עשרַאװ ןיא טליּפשעג ךָאנרעד טרעו ןוא ,עי:עמור
 ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא עטערעּפָא יד ."עמשטערק עשירַאג

 .(ווָאקַאילָאּפ ןָאז .י ןופ קיזומ) "עלהרש , נ'א

 זיג ןוא טנעמַאזירּפ .ש ךרוד טרעוו 1922 טסוגױא 26 תטד

 עטערעּפָא עקיטקַא-יירד ס'.ד ץיווָאנרעשט ןיא טריפעגפיוא ןעדייה

 רעטעּפש טרעוו סָאװ ,(טנעמַאזירּפ .ש ןופ קיזומ) "לזמ סעקייל,

 ."פביל ןופ דיל ַא , עא טליּפשעג

 רענפעט ףלָאדַא ,גינעק הניד טימ זיא 1924 טסוגױא 2 םעד

 תב סרעדיינש םעד , ס'.ד ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיורק ןמלז ןוא

 ןעגיוא ןופ קיזומ) ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק עשילַאקיומ ַא ."עקדיחי
 .(רעגניז עשָאי
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 דנַאב םישודפ

 יָאק רעשילַאקיװמ רעד וצ רעדיל יד ןבירשעג ךיוא טָאה .ד

 .(.זיומנעכריק ַא יו םערָא,) "ערעירַאק טכַאמ לזייר , עידעמ

 ייישרעד "רעטעלב רעציווָאנרעשט , גַאלרַאפ ןיא זיא 1934 ןיא

 רעד ןופ ןָאקיסקעל  ןיא .ןזז 48) רעדיל 27 .רעקורד בייל :ןענ

 ענייז , :טגָאזעג רעדיל יד ןגעוו טרעוו "רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ
 ךרוד ייז ןיא ךיז טסייר לָאמלייט ,עשיגעלע-שיריל בורל ,רעדיל

 ."עטָאנ עשילעבער ַא

 ןשידיי ןגעוו סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא ןבירשעג ךיוא טָאה .ד

 שינעמור ףיוא ןוא עינעמור ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רעטַאעט

 ."לוטנעװַא , גנוטייצ רעד ןיא
 ."?ןטסַאק רָאילפוס ןופ , ךוב ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ד

 :ךוב ןגעוו טביירש ץרַאװש ןַאילוי

 ןופ שינעטכידעג עמַאס ןיא טקעטשעג טָאה רבחמ רעד

 -עטקַארַאכ וצ ױזַא טביולרעד זיאיס ביוא ,ײלגנָאזעזד-רעטַאעט;

 -ַאעט-ץניווָארּפ עשידיי עקידנרעדנַאו ,עקילָאמַא סָאד ןריזיר

 -ַאטס :םינינע-רעטַאעט עכעלקיטייױו רע טרירַאב סיוועג .רעט

 בצמ סעד ,יןרָאטקעריד רעדָא "ןרָאסערּפמיא עקיריג ,םזיר

 .ןלַאז רעטַאעט יד ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ,רָאיטקַא ןשידיי םנופ

 וו .א .א ,ןעגנוגנידַאב-ליפש ןוא טעברַא

 רעקורד בייל רעלעטשטפירש רעד לייוו ,עטוג רשפא תונוכ יד

 ַא וצ גנבערטש ןוא קנַאדעג םעד ןעניד וצ ןעוועג ןסיוא זיא

 סָאװ .יד ןָא רע טפיירג רַאפרעד .רעטַאעט שירַארעטיל ,רעסעב

 ןרָאיטקַא יד ןופ ץנַארָאנגיא יד ,תושפנ עבָארג יד ,ןעווענַאגַאלַאב

 ןלעּפ סע .טעטיוויטקעיבוס טימ טקעמש ץלַא ...רעבָא ,םלוע ןוא

 ."טייקטרעטיברַאפ ,תוליכר וליפַא טינ

 -שַאט ןיא עיצַאוקַאװע רעד ןיא ןברָאטשעג .ד זיא ָארַאק .יא טיול

 / .ןשטייד יד ןופ קידנפולטנַא ,טנעק
 ַאליװעס ,רעלקעס .מ רעליּפשיוש יד ןופ ןעגנורעלקרעד טול

 ןיא טעברַאעג םיא טימ ןבָאה עכלעוו ,לעפיר אנאס ןוא רָאטסַאּפ

 סע יװ דלַאב זיא ,רעטַאעט הכולמ ןשידיי רעציװָאנרעשט

 ןרָאיטקַא יד ןוא ,המחלמ-טלעוו עטייוצ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 רעטייוו ןליּפש וצ .ה .ד ,ץַאלּפ ןפיוא טריזיליבָאמ ןרָאװעג ןענייז

 טרָאד זיא ןוא טנָארפ םוצ ןדלָאמעג ךיז .ד טָאה ,רעטַאעט ןיא

 .ןשטייד יד טימ ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא
 .ץראווש ןאילוי ןופ .ע .ש .ע .ש

 רעטייװצ ,1958 ,קרָאי וינ ,"יטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל;
 .545 .ז ,דנַאב

 ביל ,ןַאמױרט
 ןזָאדרָאגו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1887 .גיוא 16 .בעג)

 -ָאגָאר ןיא 1887 טסוגיױא 16 ןריובעג

 דניק סלַא .טחוש ַא -- רעטָאפ .עטיל ,ַאװ
 הוצמ-רב זיב ןיא ,רעטָאפ םייב טנרעלעג

 סלײמַאר ןיא רעטעּפש .,ןעדייז םייב --

 ענווָאק ןיא זיולק ַא ןיא ,ענליוו ןיא הבישי

 .ענליוו ןיא ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג ףוסל ןוא

 עקירעמַא ןייק קעװַא וויזירּפ ןבילוצ

 ענעדיישרַאפ ןַאט טוװאורּפעג טרָאד ןוא

 ,דנַאלסור ןייק קירוצ געוו ןפיוא .תוכאלמ

 טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא טלעטשעגּפָא ךיז
 -טניירפ רעטעברַא' ןיא רעבָאהביל טימ ןליּפש ןביוהעגנָא 1907 ןיא
 ,גרובנעדלָאג לעוימעס ןופ ר'א 'בולק
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 "ָארּפ ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ,רעבָאהביל א יװ טליּפשעג 1911 זיב

 ןעמַאזוצ רעטַאעט 'ןָאיליװַאּפ' ןיא טליּפשעג .רָאיטקַא רעלענָאיסעפ

 ,ץניװָארּפ רעשילגנע רעד רעביא ךָאנרעד ,רעלדַא .ּפ בקעי טימ

 ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעג ,1914 ןיא ,זיא רע זיב ,ץייווש ןוא דנַאלשטייד

 -רַאפ ןיוש טרָאד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד בילוצ ,זיא רע ואוו

 .רָאיטקַא רעשידיי סלַא ןבילב
 ּפמעק ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד סיצַאנ יד ךרוד רע זיא 1941 ןיא

 "עגמוא ןוא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ ואוו ץעגרע טרָאד ןופ ,יסנַארד

 .ןרָאװעג טכַארב

 -ירטקַא עשידיי ַא ןעוועג ךיוא זיא עכלעוו ,(ץַאק) הנח ,יורפ ןייז

 ןעמ זַא ,קנַארק ױזַא ןרָאװעג עידעגַארט סנַאמ ריא בילוצ זיא ,עס

 םעד טָאה יז .זירַאּפ ןיא לָאטיּפש ַא ןיא ןעמענקעװַא טזומעג יז טָאה

 רעטעּפש םישדח עכעלטע זיא ןוא ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טינ ּפַאלק

 ןרָאװעג טעשטומעג רָאי 5 זיא ,טרעבלַא ,ןוז רעייז .ןברָאטשעג טרָאד

 טבעלעגרעביא רעבָא טָאה ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשטייד יד ןיא

 .עילימַאפ ןייז טימ זירַאּפ ןיא טניוװ ןוא רעקינייּפ ענייז
 .ס ןוא רעלסערב ףלָאװ ,טרָאּפָאּפַאר שרעה ,וָאקַאילָאּפ אטוינַא ןופ .ע .ש

 | .ןַאמלרעּפ
 .892 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1931 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 םאדא ,במאד
 (סיצאנ יד ןופ ןברק}

 ןַא ןיא ,ןלױּפ ,קצָאלּפ ןיא ןריובעג

 רעטסטלע ןייז .עילימַאפ רעטרילימיסַא

 טריפעג טָאה רעכלעוו ,סוילוי ,רעדורב

 ,עידוטס עשיפַארגָאטָאפ ַא קצָאלּפ ןיא

 ןיא לײטּפָא ןַא ןענעפע וצ ןסָאלשַאב טָאה

 טרָאד גנוריפנָא יד טָאה ןוא ןיניטסָאג

 .רעדורב ןרעגניי ןייז ןבעגעגרעביא

 .ד טָאה ,שיטנַאמָאר ןוא גנוי קידנעייז

 סע טָאה ןוא לטעטש סָאד ןעמוקַאב ביל

 .םייה ןייז רַאפ טכַאמעג

 :ערעירַאק ןייז ןופ בייהנָא םעד רעביא ױזַא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 רעסיורג רעד וצ רעבָא ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ענדָאמ ױװ

 טָאה ןיניטסָאג ןיא טעברַא-רוטלוק ןוא-סגנורעלקפיוא רעשידיי |

 רעשידיי רעקידנדער-שיליופ ַא ןגָארטעגייב סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 שידיי ןייק טעמכ ןוא קצָאלּפ ןופ ןעמוקעג זיא סָאֹו ,ןַאמרעגנוי

 רע) רעטַאעט םוצ גנַארד ןקידלַאווג ַא קידנליפ .טנעקעג טשינ

 ,(קצָאלּפ ןיא רעטַאעט ןשיליופ ןיא טליפשעג רעירפ ןיוש טָאה

 יד .זיירק ןשיטָאמַארד ַא טרָאד ןדנירג וצ ןסָאלשַאב רע טָאה

 בקעי .עיצידַארט-רעטַאעט טַאהעג ןױש טָאה טנגוי רעניניטסָאג

 -ימַארד רעצניווָארּפ יד ןופ ןרענָאיפ יד ןופ רענייא ,ץילסייוו

 טימ טייצ ערעגנעל ַא טרָאד טריפעגנָא רעירפ ןיוש טָאה ,ןזיירק

 טקיטיינעג ךיז טָאה טנגוי רעניניטסָאג יד .טעברַא רעקיזָאד רעד

 קַאמשעג ןבױהעגנָא טָאה במָאד .זיירק-ימַארד ןקידנעטש ַא ןיא

 .ךַארּפש עשידיי יד ןענרעל וצ

 ינַאגרָא קעטָאילביב רעניניטסָאג רעד ייב זיא 1915 רָאי ןיא

 רעד ןרָאװעג זיא במָאד םַאדַא ןוא זיירק-ימַארד רעד ןרָאוװעג טריז

 -ביל-רעטַאעט עפורג רעד ןופ רעליּפש-טּפיוה ןוא רעסישזער

 ,טריפעגפיוא ייז טימ טָאה רע סָאװ ,עסעיּפ עטשרע יד .רעבָאה

 טָאה רע סָאוו ,ילווייט ןוא שטנעמ ,טָאגי סנידרָאג בקעי ןעוועג זיא

 מָאה במָאד .שיליופ ףױא קצָאלּפ ןיא טליּפשעג טַאהעג ןױש

 -דנירטס טריפעגפיוא ךיא טָאה רע .יקיזמ לאירואי טליפשעג
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 ,ןיקי סַאמויד .א ,יגנוי-םפרָאדי סנירבָאק ןָאעל ,ירעטָאפי סגרעב
 טָאה במָאד .איא ירעטנַאקַאבמואי סנידרָאג ,ןדייי סווָאקירישט .

 ןוא ,יהטיחששי סנידרָאג ןריפפיוא ךיוא טלָאוװעג עּפורג רעד טימ

 ךיז טָאה רע .יטרָאּפָאּפַאר לאלצ ירי ןליּפש טלָאזעג טָאה רע

 .ירבע רעד טימ ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ןפוא םושב רעבָא

 -עג ףוס לכ ףופ ןוא רעטרעוו עשיערבעה יד טיירדרַאפ טָאה רע

 ןעקע רעסיױרג ַא ןעוועג רעבָא זיא רע .ןרינגיזער ןופרעד טזומ

 טעברַאעג ךס ַא רע טָאה ,םעיציבמַא עסיורג טימ שטנעמ ַא ןוא

 יד ןרידוטש ֹוצ ןבױהעגנָא ןוא ,שידיי ןייז רעביא ,ךיז רעביא

 -ַאב קרַאטש ןרָאוװעג זיא רע רעכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל עשידיי

 ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ ,ךוב שידיי ןייק ןעוועג טשינ .טנוואה

 רעסייה ַא ןרָאוװעג זיא טנַאלימיסַא-סקע רעקיזָאד רעד .טנעיילעג

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעגנעהנָא

 ןגױצַאב ױזַא טקנופ ךיז רע טָאה שטנעמ רעטנעגילעטניא סלֲא

 ןעוועג םיא זיא ידנושי ףירגַאב רעד .טעברַא רעטַאעט ןייז וצ

 -טרעוו ןוא עשירַארעטיל זיולב טריפעגפיוא טָאה רע .דמערפ

 .סעסעיּפ עלופ

 גנוקיטלַאטשעג רעד וצ ןגָארטעגייב ךס ַא טָאה במָאד סַאדַא

 -טסָאג ןיא ןגעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןצנַאג םנופ

 רעטַאעט םוצ .ןטיבעג עלַא ףיוא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ינ

 הסנכה עצנַאג יד .גנַאגוצ ןשיטסילַאעדיא ןַא טַאהעג רע טָאה

 עקיטעטליווו רַאפ טמיטשַאב ןעוועג ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד ןופ

 ךיוא זיירק-ימַארד רעניניטסָאג ןטימ טָאה במָאד םאדא. .קעווצ

 רעד טימ) ףעיורפ יד טימ ירבַאגי סיקסניפ דוד טריפעגפיוא

 ריא ןיא ךוזַאב ףיא ןעמוקעג זיא עכלעוו ,הנשוש ןירעליּפשיוש

 טפָא ךיוא טגעלפ ןיניטסָאג ןופ זיירק-ימַארד רעד .(טָאטש-םייה

 ,קצָאלּפ ,ענטוק ,ןיבמָאג ןייק ןעגנולעטשרָאפ יד טימ ןרָאפסױרַא

 ןעמונעגפיוא רעבָאהביל-רעטַאעט עּפורג יד זיא סוטעמוא ןוא

 רעניישש רָאי רָאב ַא ךָאנ- .טייקמערַאו רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג

 ןיניטסָאג ןופ ןעמוקעג במָאד סַאדַא זיא טעברַא רעכעלצונ ןוא

 ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- םורַא טייצ ַא ןיא ןוא עשרַאוו ןייק

 ןָא טלָאמעד ןופ .רעטַאעט ןשיטַאמַארד סַאקסנימַאק (סחרג רתסא

 וליפא .טייקיטעט עשירָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ סבמָאד ךיז טריטַאד

 טייצ ןופ רע טגעלפ ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיוש קידנעייז

 -ימַארד םעד ןפלעהסיױורַא ןוא ןיניטסָאג ןייק ןעמוק טייצ וצ

 ןעוועג זיא רע ןכלעוו וצ ןוא טעדנירגעג טָאה רע ןכלעוו ,זיירק

 ."ןדנובעגוצ יױזַא

 :וָאקרוט טנומגיז טביירש "טקיוו , טימ גנודניברַאפ ןייז ןגעוו

 רע טַאעט ןשיריי ןופ ןַָאקיססעל

 ןיא ןרישזַאגנַא וצ םיא ןגיױוװוַאב ךימ טָאה סָאד .עשרַאוו ןייק שזַא
 .קיטכיר רַאפ ץיוװעגסױורַא ךיז ןבָאה ןעגנַאלק יד .עּפורט רעודנוא

 -קַא ןטנעגילעטניא ,ןקידנצנעלג ַא ןעֹווקַאב םיא ןיא ןבָאה רימ
 -ַאפשיא יו ,תולעמ עשינעצס עכעלטינשכרוד-טשינ טימ רָאיט
 עטנכייצעגסיוא וליפא ןוא םיטש עקיטכעמ ,טייקכעלרעסיוא עטנַאז
 ַא טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןרָאטַאמַא ייב טייקנטלעז ַא ,קינכעט
 סעיצ'טעּפער יד ןגעלפ .טליופעגוצ ךיז לטיב ַא ןוא ןורכז ןרעווש
 ןופ ערעימערּפ יד ךיז טרעטנענרעד טָא ןא ,םעז בילוצ ןדייל
 ןוא ,קיניוונסיױא ףױא ןלָאר ערעייז ןיוש ןענעק עלַא .ײןגרַאק;
 םעד קידתונמחרבמוא טיצעצ ןוא רעלפוס ןפיוא טרַאוו במָאד ןייא
 טלפייווצרַאפ ןעוועג טושּפ ןענייז רימ .גנולעטסטרָאפ רעד ןופ סטיר
 -וצסיוא ךיז טיא ףיוא ןקריוו וצ ױזַא יװ טסואוועג טשינ ןוא
 ךיז געמ עמ זַא ,ןרעכיזרַאפ ץלַא טגעלפ רע .טסקעט סעד ןענרעל
 טסעינ גנולעטוערָאפ יד טעוװ םיא בילוצ זַא ,ןזָאלרַאפ םיא ףיוא
 טרָאמ טמוק ןוא קעווַא ךיז רע טצעז יטכַאנ יד טָא זַא ..ןדייל

 "טכַאנ יד, דָארג ךיא ןיב ..עיציטעפער רעד וצ ירעקיטרַאפ ַאי
 ןבמָאד ףערט ןוא לַאקָאל-טכַאנ ַא ןיא ןַײרַא ןהעש עטעפש ןיא
 ןיז רעסיױא ..טפַאשלעזעג רעקידנפוליגב ַא ןיא ןעגנערברַאפ
 .לַאקָאל םעד ןוָאלרַאפ דימו ףכית םיא ךיא טייה גנוגערפיוא רַאפ
 ץיק טשינ ָאד טנעז ריאג ןלעטשנגעקטנַא רימ ךיז טוואורפ רע
 גניוצ ךיא ."שטנעמ רענעסקַאוװרעד ַא ןיב ךיא ....רעסישזער
 רע בױא זַא ,םיא ןרָאװ ןוא ,םייה ַא ןייג וצ חכ טימ שממ םיא
 ,לָאר יד ןענעק טשינ עיציטעפער רעקידנגרָאמ רעד וצ טעװ
 ַא ..רעטַאעט ןיא זדנוא ייב ןָאט וצ סָאװ טשינ רעמ רע טָאה
 4 לָאר ןייז ןליּפע טעוװ רעטייווצ

 ןַא טימ עיציטעפער רעד וצ ןעמוקעג במָאד זיא סנגרָאמוצ
 םוצ טשינ ןעוועג זיא ןײלַא רע רעבָא .לָאר רעטנרעלעגסיוא
 ןופ רע טָאה יװַא .םיא ןופ טפלעה ַא ןרָאװעג שממ :ןענעקרעד
 רע טָאה ןרילרַאפ וצ סָאװ ןופ ןוא ,גָאוװ ןרָאלרַאפ גָאט וצ גָאט
 טשינ ךיוב ןטעפ ןייז ןופ זיא ענליוו ןופ ןרָאּפסױרַא םוצ .טַאהעג
 טייהניוועג יד ןעמוקעגוצ רעבָא םיא זיאיס .רכז ןייק ןבילברַאפ
 ךיז טָאה םעד קנַאד ַא .ןלָאר ענייז קינייוונסױא ןופ ןענרעל וצ ךיז
 ןרָאװעג במָאז םַאדַא זיא טייצ רעד טימ .טרעסעברַאּפ ןורכז ןייז
 רעטרינילּפיצסיד ,רעטריטנעלַאט-ךיוה ַא ,"טקיוג ןופ לידז ַא
 לָאמ ןייא טשינ .רבח רעקיצרַאה ןוא רָאיטקַא רעלערוטלוק ןוא
 יד ןקנַאדרַאפ וצ רימ טָאה רע זַא ,ןענַאמרעד ךָאנרעד רע טגעלפ
 ."ןלָאר ןענרעל ןופ יטסנוקי
 טנומגיז ןוא ,"ו"ל , םליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ד

 -לבמַאסנַא ןרַאּפ דוסי םעד ןריזינַאגרָא ןעמונעג ןבָאה רימ...,
 .עשרַאוו ןיא ןצעזַאב ךיז טפנוקוצ רעד ןיא לָאז סָאװ ,רעטַאעט
 -ָאיסעּפָארּפ םעד ץוחמ טכוזעג ןשטנעמ עקיסַאּפ יד ןבָאה רימ
 יד ןיא ,ןלוש עשיטַאמַארד עשיליוּפ יד ןיא -- רעטַאעט ןלענ
 ךיז טָאה םורַא יױזַא .ץניווָארפ רעד ןופ ןזיירק-מַארד ערעסעב
 ןיא ,"טקיווא ןקידרעטעּפש םנופ עפורג עטשרע יד ןפַאשעג
 םאדא ,דלעפנעמולב ַאנַאיד ,סַאנָאי רעדורב ןיימ ןופ דנַאטשַאב
 -סינימדַא סלַא ןוא טילבלעדנַאמ בקעי ,סױבטלַא ַאינָאס ,במָאד
 ."ןרעּפלַאה םהרבא רָאטַארט

 :דָאזיּפע ןקידנגלָאפ רעביא רע טיג דָאנרעד ןוא

 יָאטָאּפ ַא ןעוועג זיא ,במָאד טַאדַא ,רָאיטקַא רעיינ רעזדנוא
 יישזער ןוא רָאטַאמַא רעטנַאקַאב ַא ןוא לטעטש ןיא ךיז ייב ףַארג
 ןעגנַאלק .קצָאלּפ-ענטוק טנגעג רעד ןיא ןזײרקמַארד ןופ רעס

 ןעגנַאגרעד ןענייז ןלָאר ענעּפַאשעו ןוא וטייקיעפ ענייז ןגעוו

 טריפעגסיוא ןרָאװעג ןענייז ןלָאר יד , :םעד ןגעוו טקרעמַאב ווָאקרוט
 ,במָאד םַאדַא ןוא ןַאמּפיל השמ יװ ןרָאיטקַא עטינעג עכלעזַא ןופ
 ןביילק סָאװ ,הבישי רעד ןופ םירבח ייווצ טליּפשעג ייז ןבָאה עדייב
 ,ףכ-תעיקת ןענעגעזעג םייב ךיז ןביג ןוא ןבָאה וצ הנותח םייהַא ריז
 ַא ןטייווצ םייב ןוא ןוז ַא ןרעוו ןריובעג טעװ םענייא ייב ביוא זַא

 ןיא יו טקילפנָאק רעכעלנע ןַא .ןייז ךדשמ ךיז ייז ןלעװ ,רעטכָאט
 -עגנוי יװ ןלָאר ערעייז ןָא ןבייה ןטסיטרַא עדייב ."קוביד , סיקסִנַא
 רעייז ,רעגייטש-סנבעל רעייז ךיז טרעדנע ןרָאי ןופ ךשמב ןוא טייל
 עכעלרעסיוא עקיזָאד יד .ןעזסיוא רעייז ךיוא אלימב ןוא גנוטלַאה

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןפוא ןטפַאהרעטסיײמ ַא ףיוא ןענייז ןעגנורעדנע
 | ."רערימירג ןשילוּפ ַא ךרוד

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
 -- רָאי וצ רָאי ןופ ןסקַאװעג שירעליּפשיוש זיא במָאד ...,

 .רעטַאעט ןשידיי סניא טרָא םענעעזעגנָא ןַא רַאג ןעמונרַאפ
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 דנַאב -םישוד}צ

 עוויטַאטנעזערּפער עקידנצנעלג ַא טַאהעֶג טָאה במָאד סַאדַא..
 ַא .םינפ ךעלקירדסיוא ןא .סקואוולטימ ןופ -- שטָאכ ,רוגיפ
 רעבָא .םיטש עקידנגנילק-קיטכערפ ַא .עיצקיד ערַאברעדנואוו
 רעיוא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .טנעקעג טשינ רע טָאה ןעגניז
 רע טָאה ,ןעגניז וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןעוו .קיחמ רַאפ
 רעווש ךיוא םיא זיא סע ..ןָאט ןיא ןפערט טנַאקעג טשינ לָאנניק
 ,ןבעגוצ ןעמ זומ חבש םוצ רעבָא ,לָאר ַא ןענרעל וצ ןעמוקעגנָא
 ףוס לכ ףוס יז ןוא לָארַא 8 טנרעלעג טכַאנ ןוא גָאט טָאה רע וַא
 -רַאפמוא ,עקידנצנעלג ייר ַא ןפַאשעג טָאה במָאד .טשרעהַאב
 -עג 7י סוועעדדנַא ןיא ,לשמל ,יװ ,ןעגנוטסייל-עניב עכעלסעג
 המלש ,(עצנחוי יר) יוויזירפי סמירפס רכומ עלעדנעמ ,יענעגנאה
 ירצואי סיקסניפ דוד ,(רעגיצנַאד השמ יר) יעלעקרעסי סרעגניטע
 רעטלַא) יסַאד-רטָאנ ןופ רעיצ-ןקאלגי סָאגוה רָאטקיװ ,(עקדוי)
 עייני סעלרעפ עשוהי ,(ענעק) יףלעווי סנַאלָאר ןַאמָאר ,(רענייגיצ

 סנַאנוָאב סקַאװ ,ירָאטקָאד ןיליירפי סָאּפעט יש:עי ,יןשטנעמ |
 -ײטַאל ןופ גנוטעברַאַאב סנָאזרעדָארב השמ ,ױלעמַאה לקילגי
 עכלעוו ןיא ,ערעדנַא ךס ַא ןוא 'ץעפוהעי ןופ לדנייש הרשי סרענ
 ןעוועג זיא במָאז סַאדַא .הגרדמ רעכיוה ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא רע
 טיול ,ןָאטעגנָא קיטכיצ ,טנַאגעלע לָאמ עלַא .טנַאדעּפ רעסיורג ַא
 ןטלַאהעג ךיז ןוא ןרינַאמ עטוג ןסעוַאב .עדָאמ רעטסעיינ רעד
 ,רעטלכיימשעצ ַא ןעועג דימת .טַארקָאטסירַא רעתמא ןא יװ
 ,טניירפ ךס ַא טַאהעג טָאה רע .רָאמוה רַאפ שוח ןסיורג ַא טַאהעג
 טפָא טגעלפ רע סָאװ ,סָאד ןעוועג לחומ וליפא םיא ןבָאה עכלעוו
 י...תוישעמ ענעדיישרַאּפ ןלייצרעד םייב ןייז םזגמ

 טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע-עניב ןטצעל ןייז ןגעוו ןוא

 ;וָאקרוט סַאנָאי

 ,םױבטלַא ַאינָאמ ךיז טָאה ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ יד ןעווי

 זיב ,ץ'ישרעדנואוו רעייז ןוא במָאד סַאדַא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 -רַאעג ןוא גרעבמעל ןיא ןענופעג ,ַאזיל רעטכָאט רענעטָארעג רָאג

 -רַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .. .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי םניא טעב

 רעטייוצ רעד טימ ןעוועג במָאד סַאדַא זיא ,גרעבמעל ןעמונ

 ןיוזע טָאה רע .ענווָאר ןיא רעטַאעט-הכולמ םנופ עפורט טפלעה

 עכלעוו) רעטכָאט ןוא יורפ ןייז וצ ןעמוקוצקירוצ ןזיווַאב טשינ

 ,במָאד סַאדַא ...(סיצַאנ יד ךרוד ןרָאוװעג טכַארבעגמוא ךיוא ןענייז

 -עזעוועג םנופ עפורט רעד טימ קעווַא ענווָאר ןופ זיא רעכלעוו

 זיא ,דנַאלסור ןייק ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעגרעבמעל טענ

 רע ואוו ,ןַאכַארטסַא ןייק 1943 רָאי ןיא ןרָאװעג לגלוגמ ףוסל

 .רעטַאעט שיסור טליפשעג טָאה

 לרעטכעט ןוא ױרפ רעטבילעג סייה ןייז טימ גנודיישעצ יד

 -ביל ענעטלעז א .טייהרעקידעבעל ןסעגעגפיוא שממ םיא טָאה

 .החפשמ רעקיזָאד רעד ןיא טשרעהעג טָאה עינָאמרַאה ןוא טּפַאש

 דןקַאב טָאה -מָאד סַאדַא רעטנוזעג-שיזיפ ,רעטיובעג-טסעפ רעד

 יד ןעגנַאגרעד םיא וצ זיאיס ןעוו ןוא ,טײקנַארק-ץרַאה ַא ןעמ

 רע טָאה ,עטסרעייט ןוא עטסנעַאנ ענייז ןופ םוקמוא ןגעוו העידי

 ךיז טָאה םעד טימ .עקַאטַא ץרַאה ַא טימ ןבעל ןייז טקידנערַאפ

 החפועמ רעד ןופ לטיּפַאק עצרוק וצ רעבָא ,ענייש סָאד טקידנערַאפ

 .ײבמָאד

 -ָארוא ןַא ןופ ןברָאטשעג רָאג .ד זיא ,טעדלעמ ןאמלעמ ריאמ יו

 ,טייהקנַארק רעשיגָאל

 -= א

 .ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 ,1932 ,39 'נ , "ט"לבטיל , ,עיבַארַאסעב רעביא ןרעדנַאװ ןיימ , -- במָאד םאדַא
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 ,ייווצ דנַאב ,3 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וװָאקרוט סַאנָאי

 ,146-156 ,90 ,83 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טגומגיז
 - ,220 ,205 ,197 ,162 ,156 ,92 ,84 ,64 ,60-61 ,55 .וז

 .עלעשרעה
 {שטיוועלינַאד שרעהו

 סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1882 .נַאי 20 .בעג)

 ,ענּפיל ןיא 1882 רַאונַאי 30 ןריובעג
 ַא -- רעטָאפ ןלױּפ ,טנגעג רעקצָאלּפ
 -רעד ,רדח ןיא טנרעלעג .רעביײרש-דלַאװ
 ןוא םידומל עכעלטלעוו --- ןיײלַא ךָאנ

 וצ ןדיי רַאפ טָאברַאפ ןבילוצ .ןכַארּפש

 רעטָאפ ןטימ טזומעג ,רעפרעד ןיא ןעניווװו
 "עג טייהרעגנוי .עשרַאװ ןיא ןצעזַאב ךיז
 וצ ןענַאטשעגוצ ןוא רעטעברַא ןַא ןרָאװ
 -עּפש .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד
 טָאה רע ואוו ,שזדָאל ןיא טבעלעג רעט

 ַא ןיא טעברַאעג טריטסערַא לָאמ עכעלטע ןעוועג .יירעבעוו-שוילּפ

 ןיא טבעלעג 1910 זיב 1908 ןופ .שזדָאל ןופ ןפיולטַ:ַא טזומעג ןיא

 ואו ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד ןוא .ץייווש ,עווענעשז

 רע ואוו ,שילַאק ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ וויטַארטסינימדַא זיא רע

 ןופ ךָארבסױא םייב .קירבַאפ-ןציּפש ַא ןיא רעטעברַא ןַא טרעוו

 .רעד םוצ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 סע ואוו ןופ ,שילַאק ןיא הטיחש רעייז תעב ןשטייד יד ךרוד ןסיש

 ..שזדָאל ןייק ןפױלטנַא וצ םיא טגנילעג

 ןוא רעדיל ןביירש ןבױהעגנָא ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ךָאנ

 -עד טניז ןוא 1904 טריטויבעד .ןצרּפ ךרוד ןרָאװעג טקיטומרעד

 רעד ןיא טקורד רע עכלעוו ,רעדיל עקילָאצנוא ןבירשעג טלָאמ

 -עילעפ ,ךעלהשעמ עכעלמיטסקלָאפ ךיוא יוװ ,עקידָאירעּפ רעשידיי

 .עיזעָאּפ-טלעװ רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא סעקסערָאמוה .,ןע:ָאט

 -מַאז רעדיל עלעניגירָא עניילק יירד ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה .ה
 ,ןעגנול

 -מַאטס ןופ זיור יד , עטערעּפָא סנַאמלַאק טצעזרעביא טָאה .ה

 רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא טשרעוצ זיא סָאװ) "לוב

 סיקצָארעיס ןַאמרעה ןוא רעלדַא סוילוי ךרוד רעטַאעט-"ַאלַאקס,

 ןא טכעלטנפערַאפ ןוא (סעּפורט ערעדנַא ךרוד ךָאנרעד ןוא ,עּפורט

 ,עשרַאװ) "לעט םלעהליו, סרעליש ךירדירפ ןופ גנוצעזרעביא

 רעד ןיא ענליוו ןיא ןענישרעד ךיוא רָאי ןבלעז ןיא זיא סָאווװו ,2

 ,(ןירעּפלייח קלַאפ ןופ גנוצע ,רעבי};

 ,תוישעמ-סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי טלמַאזעג טָאה .ה

 טכעלטנפערַאפ ייז ןופ לייט ַא ןוא ןטרַא-סנדער ןוא ךעלטרעווכיילג

 ןוא "ןדיי זנוא ייב , גנולמַאז רעד ןיא ,ןעגנולמַאז סיקצולירּפ חנ ןיא

 ןרעו רעדיל ס',ה ןופ לָאצ עסיורג ַא ."ךוב"ןַאמהעל לאומש , ןיא

 ַא דיומ ַא זיא עקשאר ,) ןעגנופַאשד סקלָאפ עמינָאנַא יו ןעגנוזעג

 ,(א .א "סרעלעק ןיא ךירק ,סמעדיוב ףיוא ייג, ,"עליווו

 ;ױזַא םיא טרעדליש יקצישָאדַאר .ה .י טניירפ רעטנעָאנ ןייז

 רעטכיד רעד ,וודַאבורט רעשזדָאל רעד -- יעלעשרעהי ...;

 ןעגנוי רעשזדָאל עשידיי יד ןופ רעגניזַאב רעד ,ןסַאמ יד ןופ

 -סקלָאפ ןויטיינירפ ןופ רעטכיד רעד ,טולַאב ןייז ןופ ,ןדיומ ןוא

 עמערָא יד ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאו ,רעקיּפע רעד ,שטנעמ

 רע .ןסַָאמ-רעבעוו ענשַאּפערָאה יד ןשיוצ ןופ ,ךעלסעג-טולַאב

 ןעגנוזַאב ןוא טרעגנוהעג ,ייז טימ ןטילעג ,ייז טימ טבעלעג טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאטיסקעל

 רעד ןיא ,רעטכיד-סקלָאפ רעד .ןדייל ערעײז ןוא דיירפ רעייז
 עסיורג ענייז ןעמוקַאב ןיוש טָאה טרָאװ עשידיי סָאד ןעוו טייצ
 -םקלָאפ ענייז טימ רע טָאה טייצ רענעי ןיא ..: .רעטסײמ-טרָאװ
 רעד ןיא ץנַאלג ןשילַאווינרַאק ַא טכַארבעגנײרַא רעדיל עכעלמיט
 -עג רע זיא לָאמליײט שטָאכ .ןלױפ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי

 ךָאד רע זיא ,טײקלַאנַאב רעוויאנ ַא וצ ןרָאװעג טלכיורטש -
 רעקיצנייא רעד ,טיבעג םעד ףױוא רעקיצנייא רעד ןבילבעג
 דובכ םיא ןוא טבילעג ןבָאה ןסַאמ יד ןכלעוו ,רעטכיד-סקלָאּפ

 ביל טָאה טײצ רענעי ןופ ץנעגילעטניא יד וליּפַא .טלייטעגוצ -
 יעלעשרעהי זיא .טנעקרענָא םיא ןוא ןענעייל וצ םיא טַאהעג
 -ייצ ןיא ,םוטעמוא ?לױּפ ץנַאג רעביא רעלוּפָאּפ ןעוועג עקַאט
 רע .ןרָאװעג טקורדעג רעדיל ענייז ןענייז ןלַאנרושז ןוא ןעגנוט
 -נא עשירַארעטיל ףיוא רעטכיד עטסבושח יד טימ סױרַא טערט
 םיא טָאה קלָאּכ סָאד .םױרג זיא גלָאפרעד ןייז .ןעגנומענרעט
 ,טַאהעג טשינ ךָאד ןופרעד רע טָאה הסנופ ןייק רעבָא ,ביל
 -גַאב רעטסיירטעג ןייז זיא תולד רעד .טײקמערָא ןיא רע טבעל
 רעשזדָאל ןיא קנַאב ַא ףױא ןציז םיא ןעמ טפע-ט טּפָא .רעטייל
 -ןסָאריּפַאּפ ףיא ךעלדיל ענייז ןביירשרַאפ ןוא ןטרָאג-עילָאק
 טשינ רע טָאה ריּפַאּפ-ביירש ןפיוק וצ טלעג ןייק לייוו ,ריּפַאּפ
 טָאה ןעמ זַא ,תויתוא עקינבָארד רע טגעלפ ןביירש .טגָאמרַאפ
 ןענעיילרעביא ןענָאק וצ ידכ זָאלג-רעסערגרַאפ ַא ןבָאה טזומעג
 טשינ ךיז טגָאלקַאב ,טביירש ןוא טרעגנוה רע .ענעגירשעג סָאד
 רעבָא .ןופרעד טסייו ןעמ שטָאכ ,עילָאד ןייז ףיוא םענייק רַאפ
 רע טסע ,עגַאל ןייז ןופ ןסייוו יױעמייה-רעטעברַאי רעשזדָאל יד
 סױרַא טערט ןוא ךעלדיל טביירש ,ןכיק ערעייז ןופ ןטייצלָאמ
 ."ןטנווָא עשירַארעטיל ערעייז ףיוא

 יקצישָאדַאר .ה .י טביירש לרוג ןקידרעטייוו ןייז ןגעוו

 רעבָא ךיז ןבָאה עסערּפ רעשזדָאל רעד ןיא ןעגנוגנידַאב ידי
 רע ואוו ,עשרַאוו ןייק ןרָאפעגּפָא זיא עלעשרעה ןוא ,טרעדנעעג
 רעשידיי רעקיטרָאד רעד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ךעלסיבוצ זיא

 ,רעביירש עשידיי ייב רעביירשרעביא סלַא רעמ ןֹוא ,עסערפ
 הנותח רע טָאה ןַאד .שטיווָאלַאגעס .ז רעטכיד םייב סרעדנוזַאב

 .עשרַאוװ ןבענ .ויָאקירדנעה לטעטש םעניילק ןיא ךיז טצעזַאב ןוא
 -עג זיא רע ןָאטעג ןייש ַא לזמ סָאד טָאה טייצ רעצרוק ַא רַאפ

 טרענרעד ךיז ןוא גתטייצ רעוועשרַאוו ַא ןיא רָאטקערָאק ַא ןרָאװ
 -קילג יד רע טרילרַאּפ טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .טעברַא רעד ןופ
 ריט ןייז ייב רעדיװ ךיז טלעטש תולז רעד ןוא הסנרפ עכעל
 טָאה ָאד .לרוג ןרעטיב ןייז ףיוא עקַאט ךיז רע טגָאלקַאב .קעווַא
 רענייק רָאנ ,רהענרעד וצ דניק ַא טימ בייו ַא רעבָא ןוש רע
 טרעיורט רעמ ךָאנ .עגַאל ערעטצניפ ןייז ףיוא סוא טשינ ךיז טקוק

 ,רעדיל עטקור-עג-טשינ יד טימ ךעלכיב עלופ יד ףױא רע
 :רע טרעטיב .ךעלטעלב עלעג ןױש יד ןופ ּפָארַא ןענייוו סָאװ
 טקישעגוצ טרעוו סָאװ ,טלעג ןטימ רעכיב סױרַא ןביג ערעדנַאי
 רָאנ ,דנָאפ-ספליה ַא סלַא ןיירָאפ-רעביירש רענַאקירעמַא ןופ
 ןעווא :טביירש רע ןוא ,יטקַאהרַאפ ןריט עלַא ןענייז רימ רַאפ
 ןיימ --- (עמעָאּפ ןייז "געט-לגָאוװ, עניימ ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא
 יֵלָאּפ ןעוועג טקישרַאפ זיא רע תעב) שילַאק ןיא גנובעלרעביא
 ,ןטּפירקסונַאמירעדיל ןגיוב קיסיירד יד ףיוא קוק ךיא ןעוו ,(שיט

 סע ןסע ןבלימ יד ןוא דָאלפוש ןיא רימ ייב ךיז ןרעגלָאװ סָאװ

 רעלפש ךָאנ .המשנ רעד ףױא רערעטיב ךָאנ רימ טרעוו ,ףױא
 -פיוא ךיא בָאה סָאװ ןיײלַא ךיז גערפ ךיא ןוא רימ ייב ךיא רעו
 | | ."?ןָאטעג
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 ןטטשאונ אטאטאא

 "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוװַאר ךלמ

 בָאה ,רָאי ףעצי עגני יד ןיא ןזעוועג ךָאנ ןיב ךיא זַאא
 ןכעלמיטסקלָאּפ םעד -- ןעלעשרעה ןופ דליב ַא ןעזעג לָאמַא ךיא
 טימ ,ןַאמ ןגתי סענייש ַא ןופ דליב ַא ןזעוועג זיא סע .רעטכיד
 ןקידקיטימכַאנ-תבש ַא ןופ דלעה ַא שממ ,ּפָאק ןטימ ןיא טנירש ַא
 -עג ךיא בָאה דליב םעד טול .ריצַאּפש-לדלעוו ןקידלטעטש
 רעד .רעכיוה ַא ןוא רעקנַאלש ַא רעייז זיא עלעשרעה זַא ,טניימ
 ףיוא זיא רע -- וליפַא געוו ןטימניא טשינ לָאמסָאד זיא תמא
 עלעכיב ןיילק א ןיא רעדיל ענייז טביירש עלעשרעה .טייז רענעי
 ענייז לָאמעלַא טגָארט ןוא טפירש םענבירד ַא רעייז טימ ,ןײרַא
 ַא יו םיוא ןעעז יז .ךיז טימ םערָאפ רענע-ירשעג ַא ןיא קרעוו
 -נעב יד טױל טרירעמונ ךיוא ןענייז ייז .קעטָאילביב-רוטַאינימ
 ,ןעצ זיב ,ךיז טכַאד ,ןעייג ייז .רעד

 ןופ ןליפַא טיג רע .רעצלָאטש ַא רעיײז זיא עלעשרעה...
 סָאװ ,רעטכיד ערעדנַא יו טשינ זיא רע .שטַאּפ ַא טייצ וצ טייצ
 -- טשינ טָארד רע .טשינ ןביג ןוא שטעפ טימ לָאמעלַא ןעָארד
 לייו ,קירוצ ןעצ ןעמוקַאב וצ ןייא טלעטש רע שטָאכ ,טיג רָאנ
 -וצפיוא ביל רעייז טָאה עלעשרעה .טעלטַא ןייק טשינ זיא רע
 ןיא גנולצולפ ךיז רע טלדנַאוורַאּפ טלָאמעד .ןטנויָא ףיוא ןטערט
 ענעביוהעגפיוא ַאזַא טימ ןוא סָאטַאּפ ַאזַא טימ טזעל רע בייל ַא
 ךיא ,טושפ ךיז טקערשרעד םוקילבוּפ עצנַאג סָאד זַא ,עמיטש
 ןענייז עלעדלעוו ןיא תבשי :סױרַא ךליה ַא טיג רע .ןגעלָאק יד
 דלַאװ רעד ןוא דלַאוװ ַא שזַא טרעוו עלעדלעוו ןופ זַא ,ױעגנַאגעג

 ,ןרעטיצ ןָא טבייה

 ַא טקישעגוצ ץיױװע רעד ןופ ןעלעשרעה לָאמַא בָאה ךיא
 ןופ ןעגנוצעזרעביא רָאּפ ַא ןעוועג ןענייז סע ןכלעוו ןיא ךוב
 םשור םוש ןייק םיא ףיא טָאה סע שטייד ףיא רעדיל ענייז
 רעד רַאפ טקנַאדַאב טשינ רימ טָאה רע ןוא טכַאמעג טשינ
 רעד ןופ לייט-סטרעדנוה ַא זיולב ךָאד זיא טע .טייקמַאזקרעמפיוא
 -רעטסומ ןעמַאזגיובמוא ןייז טױל ,םיא טמוק סָאװ ,גנונעקרענָא
 ,"ךיז ןיא ןביולג ןטפַאה

 :טביירש ליזיימ ןמחנ

 -ילבעג ,עלעשרעה ַא ,ןעמָאנ ןייז יו עקַאט ןעוועג זיא רע א

 ןוא ןטילעגנַָא גונעג ךיז טָאה רע םגה ,שידניק-ביל יױזַא ןב

 -יטילָאּפ ַא יו טריטסערַא ןסעזעג ,ץייױוש רעד ןיא ןעוועג וליפַא

 רע .רעדיִל-סקלָאּפ טלמַאזעג ןוא ןבירשעג ,ירעכערברַאפי רעש

 טַאהעג ָאד .עקצַאמָאלט ןופ רעניוווַאב רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא

 טימ טבעלעגסיוא ךיז ָאד ןוא גנוקיטפעשַאב ןייז ,םייה ןייז

 ביל סיא ןבָאה ,ךיז טיײטשרַאפ ,עלַא .ןדַײל ןוא ןדיירפ ענייז

 -עטניא יוו ליפטגטימ ןוא דילטימ רעמ םיא וצ טָאהעג ,טַאהעג

 טפָא ךיז ,לגניי-קיש ַא ליפ ייב ןעוועג זיא רע .גנויצַאב ןוא סער

 ַא ןעועג רע 'יא ךות ןיא רעבָא ,טגָאלקעג ןוא טעשטשעיפעג

 טַאהעג ןוא ןבירשעג וצרעד טָאה סָאװ ,יגיווש עשטנָאבי ןימ

 ןטײקכַאוװע ןוא סעיציבמַא עקינײיא ךיוא

 ןגָארקעג ,טכַאמעג הנותח םיא טָאה ןיירַאפ-ןטַארעטיל רעד

 ןוא ,רעיטשסיוא לסיב ַא םיא ןבעגעג ,םיא רַאפ ןדנ לסיב ַא

 ןוא תוישעמ עקיטומטוג ןעגנַאגעגמורַא ןענייז סעלַא סעד ןגעוו

 "ייטש רעד יוװ ,ןוא ,טלייצרעדרעביא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטָאדקענַא

 "שעג זיא רע ,טרעפעפעגוצ ןוא ןצלאזעגוצ לָאמ סעדעי ,רעג

 ןציזנייא טנַאקעג טשינ ,ךעלשיט ענעדיישרַאפ יד םורָא ןענַאט

 טַאהעג טָאה סָאװ ,טרָאוװ ַא טשימעגניירַא ןטלעז ,טרָא ןייא ףיוא

 יי
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 שור}ק

 ןוא ךוזַאב ןייז וגעוו ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל .םימעט ןביז עלַא
 -ןייא רעיײז סָאװ ,גרעב-ךּפלַא יד ןגעוו ,ץיױװש רעד ןיא ןבעל
 יַאב ַא טַאהעג טָאה רע .םיא ןופ ןָאטעגּפָא טשינ ךיז טָאה קורד
 לקיטש ַא ןעוועג ,עטקידיילַאב ןוא עכַאווש רַאפ טעטעיפ רעדנוז
 ,ייטרַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעקיגנעהּפָאמואי רעד ןופ רעגנעהנָא
 ןטרָאד ךיוא טריפעגסיוא .ךַאוװש ןוא ןיילק ןעוועג זיא סָאװ
 .ןתוחילש עטושּפ עקינייא

 ןעלעשרעה רַאפ טנדרָאעגנייא טָאה ןעמ סָאװ ,טעקנַאב רעד
 זיא סע... ןרעֶיו וצ ןבירשַאב טרעוו זיא ,ןיירַאפ -ןטַארעטיל ןיא
 רענעדײשַאב ,רעליטש ,רעניילק רעד יװ ,קידריױוקרעמ ןעוועג
 -ןייפ יד ייב ןאביוא ןסעזעג ךיז זיא ,לגניי-קיש סָאד ,עלעשרעה
 יז ,רעביירש ענעעזעגנָא יד -- םיא םורָא ןוא ןשיט עטקעדעג
 -עג רע טָאה ךאנרעד .ןביירש ןייז ןוא םיא ןגעוו טדערעג ןבָאה
 עוויטימירפ .עוויַאנ ,ןטפעה עקיד רָאג ,עקיד ענייז ןופ טנעייל
 סָאװ ,הנותח עמערָא ןימ ַא ןעוועג זיא סע ,ךעלדיל ןוא רעדיל
 רעמערָא ןַא רַאפ רעזייה עשיריבג עכייר-רָאג ןיא טעווַארּפ ןעמ
 ןוא טעקנַאב רעקידנריר רַאיס .עצינלזמילש ַא ,ךעבענ ,המותי
 ןױש עלעשרעה זיא ןגרָאמ ףוא ןוא !גתרעייפ עקידקיטייו
 זיא רע םגה ,?גניי-קיש סָאד ,רוחב-םערָא רעד ןעוועג רעדיוו
 עזעידניק סָאד רעבָא ,קיצפופ רעביא שטנעמ ַא ןעועג ןױש
 ."ָאטעגּפָא טשינ םיא ןופ ךיז טָאה עשלגניי ןוא

 "ןטַארעטיל ןיא הנותח ס',ה ױזַא טרעדליש ןעזָאר .י .רעב ןוא
 ;ןיירַאפ

 '13 עקצַאמָאלטי .הנותח סעלעשרעה .הנותח ַא זיא טָא ןואי
 ןוא עטסמַאזנייא עריא ןופ םענייא ןופ הנותח יד טציא טעווַארּפ

 -עג ןיילַא םיא ןופ .רוד-ץרפ םוצ רעהעג עלעשרעה .עטסטנלע

 טלדנַאוורַאפ לַאז הנותח ַא ןיא יעקצַאמָאלטי זיא .הכימס ןגירק

 רעטיירגעגוצ ַא טימ ,םירָאמזעלק טימ לַאזהנותח ַא ,רָאװעג

 ןַײז וצ ףוַאד סע יוװ ץלַא ,יקנַאשעג-השרדי טימ .הדועס

 עטסעב ןוא עטסנעש סָאד זיא הנותח רעד וצ ןעמוקעג ןוא

 רע .שטיוָאלַאגעס זיא ןתוחמ-טּפיוה :טגָאמרַאפ עשרַאו סָאװ

 ללה יר זיא רעריפרעטּווא רעטיױוצ רעד ןוא רעריפרעטנוא זיא

 ,םידוביכ עלַא טימ לַאז ןיא טריפעגניירַא טרעוו הלכ יד .ןילטייצ

 -סיימ-עינָאמערעצ זיא שטיוָאלַאגעס ןילַא .ענירעסייק ַא יװ

 ,טסע ןעמ ןשיט עטקעדעג ייב טציז ןעמ .טליפש קיזומ יד .רעט

 חמ:עמ זיא ןעמ ,חמשמ ךיז זיא ןעמ ןוא טגניז ןעמ ,טקנירט ןעמ !

 .הלכ-ןתח

 רעביא טבעל ןוא ןָאנבױא שיט םיב טציז עלעשרעה

 ןפיוא קילב ַא רע טּפַאכ דיירפ ןוא קילג ןייז ןיא ןוא ,דיירפ ,קילג

 טערטרָאּפ ןפיוא לבייוו ןגניי םעד ךָא טזיױו רע- .טערטרָאּפ-ץרּפ

 ַא טערטרָאּפ ןפיוא טקוק לבו עגני* סָאד .סעפע ריא טגָאז ןוא
 ןוא טערקסיד ּפָארַא ריא וצ טלכיימש- ץרפ ןוא עטפילברַאּפ

 לָאז ,ךעלרעדניק ,לזמ טימ ןייז ךייא לָאז ,ָאי ,ָאיי :ןעלרעטָאפ

 ,ןײרַא גָאט ןעיורג ןזיב ,טכַאנ עצנַאג ַא 8 ןּוא-.יןדיי-ייב-תוחמש ןייזי

 ..ףןייוו .ןקנורטעג ,טעילוהעג יעקצַאמָאלטי טָאה

 ערעטיירב- ַא טיג 13 עקצַאמָאלט, ךוב ןייז ןיא שטיװָאלַאגעס יז

 ,ה ןופ גנורעדליש

 ַא ןוא רעטכיד-סקלָאפ ַא ,שעטיוועילינַאד : : עלעשרעה..

 ַא וא רעזייב ַא ,רעקירדינ ַא- ,גוטכיד-סקלָאפ ןופ רעלמַאז

 דניק-טסעק עתמא סָאד ןעוועג זיא רע .םענייניא רעקידכעבענ
 ןיירַאפ רעד .טלעג טגרָאבעג םיא טָאה ןיירַאפ רעד .ןיירַאפ ןופ
 -ער יד ןיא םיא רַאפ .רוטקערָאק לסיב א טלעוּפעגסיוא טָאה
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 ד 3 ַאב סי

 למערק ַא ,טכַאמעג הנותח םיא טָאה ןיירַאפ רעד .סעיצקַאד

 ןייק רעבָא ,עשרַאוװ ןופ טָאטשרָאפ ַא ,ווָאקירדנעה ןיא טנפעעג

 טלָאװ ששטיוועילינַאד עלעשרעה ןעוו .טַאהעג טשינ רע טָאה הסנרפ

 סיורג ןייק .יעלעשרעהי ןעוועג טשינ רע טלָאװ ,הסנרפ טַאהעג

 שרעדנַא .טַאהעג טשינ רע טָאה ןבעל-ןעילימַאפ ןייז ןיא תחנ

 ןופ לַאקָאל ןיא טכענ ןוא געט עצנַאג ןסעזעגּפָא טשינ רע טלָאװ

 רעזדנוא ןיא ןיירַא לָאמנייא זיא רע יו ,קנעדעג ךיא .ןיירַאּפ

 רַאטערקעס רעד .ןעמוקעג רע זיא רַאטערקעס םוצ ,עירָאלעצנַאק

 ןרָאפ חמ ךיא .סעטָאלז ןעצ רימ טיגי .שטיווַאר ךלמ ןעוועג זיא

 ,טגָאז רעדעפיילב ידי :רעדעפיילב ַא טזייווַאב שטיוװַאר .יסייה ַא

 רע ןוא טלפירוצרַאפ זיא עלעשרעה .ָאטשינ זיא טלעג ןייק זַא

 לָאז יז ,ביױו ןיימ וצ ןד רָאפ ָאטי :ןשטיװַאר וצ ןָא ךיז טפור

 ןרעזדנוא לַאקֲאל םעד טָאה עלעשרעה רעד טָא י.ןּפיינק ךיד

 -עילינַאד עלעשרעה רעניילק רעד... .ןץָאלרַאפ טשינ יו טעמכ

 -טיּפ טימ ןביירש ןוא לקניוו ַא ןיא ןקוררַאפ ךיז טגעלפ שטיוו

 .ןוויטָאמ-סקלָאפ ענייז עלעכיב ןיילק ַא ןיא ןבַאטשכוב עקניש
 -ָארב ,שטיװַאר ,רעגניז רעביירש יד ןציזיס תעב לָאמנייא ןואו

 וצ יײז וצ טמוק ..ןעיזעָאּפ-טלעװ ןגעוו טדערימ ןוא ןָאזרעד

 ךייא ליוו ךיאי רעדיל עלעכיב ןייז טימ עלעשרעה רעניילק רעד

 ןילק ַא ןיוש טנעיל רע ןוא ליװ רע .ילדיל יינ ַא ןענעייל

 .ךעלהרוש ענילק עלעכיב ןילק ַא ופ טנעײל 'עלעשרעה
 יױוצ ,לדיל ןייא טנעייל רע ,ךעלהרוש עטועּפ עכעלמיטסקלָאפ

 רעטכיד ףניפ .ןצפופ ייב ,ןעצ ייב ןיוש טלַאה רע .יירד ,ךעלדיל

 דיל ןייא טקַאה רע ליױו ,ןרעהסיוא םיא ןזומ ייז .סיוא םיא ןרעה

 .רערעהוצ יד ,קיטומסיורג גונעג ןענייז ייז ןטייוצ םעד ךָאנ

 עכיױה ןגעוו ךעופשעג רעיײז רעבָא ,רעביא טשינ םיא ןסייר ייז

 .ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןיוש זיא רוטַארעטיל ערעכעה ןוא

 טלעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה שטיוועילינַאד עלעשרעה ןעוו.

 ןייז וצ ,ןוָאקירדנעה ןייז ןיא ןרָאפ וצ טַאהעג אּרומ טָאה רע ןוא

 ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא| עדוב רעד ןיא ןקיטכענ רע טגעלפ בייוו

 רעגעלעג רעד ןוא ,|13 עקצַאמָאלט ףיוא םייה-רעביירש יד

 דיל עניילק יד טָא.. ןלוטש עכעלטע ףיוא ןעוועג עקַאט זיא

 סָאד רע טָאה ,ןבירשעג טָאה שטיוועילינַאד עלעשרעה סָאװ ,ךעל

 ןופ ,טײקמערָא ןיא ,ךעלטעטש עשידיי יד ןיא טלבירגעגסיוא ייז

 .."לביטש-םעדיוב ןופ ,רעלעק

 עג לָאמַא טָאה .ד יװ ענעצס ַא . ךיוא טרעהליש שטיװָאלַאגעס

 וי :'ןביילגסיוא' ךיז טוואורּפ
 -ןטַארעטיל ןופ לָאז ןיא ןעמוקעגניירַא ; זיא שטיווָאלַאגעס }

 טרעדנה עכעלטע יד טלעטשעגסיוא ןעֶזעֶג ןוא גָאטיײב ןיירַאפ

 גנילצולּפ .טנוװָא ןיא גנוזעלרָאפ ַא וצ םלוע ןרַאפ טיירגעגוצ:ןלוטש

 :|לוק ןפיוא רעוו טדער לַאז ןסיורג ןַיא זַא ,טרעהרעד רע טָאה

 ךיז בָאה ךיא .שטיוועילינַאד עלעשרעה ןעוועג זיא סָאדי

 עלעשרעה :טרעהעגוצ ךיז ןוא קילב ַא טּפַאכעג ,טעבנגעגרעטנוא -
 טלָאוועג טָאה רע ףלוטש עקידייל יד וצ עדער ַא ןטלַאהעג טָאה

 ,ןעמַאזקע טכַאמעג טָאה רע .רָאטַארָא ןַא ןופ םעט םעד ןליֿפרעד

 רעקידנעטש ןופ רעטקינייפעגסיוא רעד ,רעקירדינ רעד ,ּרע

 ןעלעשרעה ןבעו וצ ןלַאפעגנייא ןעוו סע טלָאװ ןעמעוו ...טיונ |

 -ָאד יִד ךיז רע טָאה .ךעלטנפע ןטערטוצסױרַא טייקכעלגעמ יד
 יד ,לּוטש עקידייל יד ןוא ,ןעמונעג ןילַא טייקכעלגעמ עקיז

 סירג טימ טרעהעגסיוא םיא ןבָאה ,עטלעטששעגסיוא-שירטעמיס -|

 .טייקמַאזרעמפיוא
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 ןופ ןָאקיססעל

 רע .טייקמערָא ןגעװ טדערעג טָאה שטיוועילינַאד עלעשרעה

 .טנערדעג ןוא עדַארטסע רעניילק רעזדנוא ףיוא ןענַאטשעג זיא

 -עג ןוא ןלוטש יד וצ טזָאלעגּפָארַא ןטלַאהעג רע טָאה ןגיוא יד

 :טדערעג ,טדער

 זיא טייקמערָא ,טייקכייר רעד רַאפ רעכייר זיא טײקמערַא --

 ןצופַאב וצ ידכ רעדליב ענייש טלָאמ טײקמערָא יד .שירעפעש

 רעייז ןקעדרַאט וצ ידכ רעדליב יד ןפיוק עכייר יד .תולד םעד

 ןופ ןעמוק רעדיל-סקלָאפ עלַא .טגניז טײקמערָא יד ..טייקטסוּפ

 קידנעטש זיא ?לָאפ .טיונ ןיא קידנעטש זיא קלָאּפ ןוא קלָאפ

 ןוא לַאזטרעצנַאק ןיא ןעייג עכייר יד .טרַאנעגּפָא ןוא טריפרַאפ

 ,טעינרָאג יז ןבָאה ןיילַא ,גנַאזעג רַאפ ןדליג עכעלטע ןלָאצַאב

 ..ןפיוק ןזמ ײז

 רָאג ןעוועג זיא סָאד .רעטשַארעביא ןָא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ,רערעדנַא ןַא ןפוועג זיא לוק רעד וליפַא ,עלעשרעה רעדנַא ןַא

 ,טייז רעד ןיא רעטקורעגּפָא רעד ,רע ..,.רענייז סקואוו רֶעד וליפַא

 -עגסיוא טציא טָאה רע .תונמחר טַאהעג ןבָאה עלַא ןכלעוו ףיוא

 ..רענדער ענעריווװעעג ערעזדנֹוא עלַא יװ רעגרע טשינ ןעז

 טסעינ בָאה ךיא ןוא ןגױא יד ןביוהעגפיוא רע טָאה גנילצולּפ

 טנעגעגַאב ךיז ןבָאה ןקילב ערעזדנוא .טלַאהַאב וצ ךיז ץזיױוַאב

 .טייקמערָא ןגעוו עיצקעל ןייז ןסירעגרעביא טָאה עלעשרעה ןוא

 ןלוטע עקידייל טרעדנוה 'ירד .טרעטשעג םיא טָאה שטנעמ ןייא

 ןוא עדַארטסע ועד ןופ ּפָארַא זיא רע .ןפלָאהעגוצ םיא ןבָאה

 -רעה  .":עירָאנ לסיב ַא ןכַאמ טשינ ךיז טזָאל ןעמ, :טמורבעגוצ

 ."רענדער רעזימא ןַא ךָאד טזיב וד -- םיא וצ ךיא גָאז -- עלעש

 ןפיוא דלַאב ןוא ."ךיא ןיב ןצבק רעתמא ןָא ....רענדער ,רענדער;

 טָאה רע .עלעשרעה רעדיוו ,ןרָאװעג ןיילק רעדיױוװ רע זיא טרָא

 א ,לבלעוועג ןייז ןיא ,ווָאקירדנעה ןיא זַא ,טלייצרעד ךיילג רימ

 ָאטשינ ,ץלַאז ןייק ָאטשינ ,ּפיורג ןייק ָאטשינ .קידייל ןוא טסוּפ

 ,טגָאזעגוצ ץלַא םיא בָאה ךיא .עירָאקיצ ןייק ָאטשינ ,ףייז ןייק

 -עס ךָאד זיא רע ,ןעטיוװַאר טימ רעביא דער, :ךיז טעב רע ןוא

 ןייז טעו טשינ בױא ,טלעג לסיב ַא ןפַאש רימ ןעמ לָאז ,רַאטערק -

 ךימ טעוו בייו סָאד; ,"?עלעושרעה ,ןייז טעוװו סָאווי ."טכעלש

 ...ןפרַאװסױרַא

 .ה ןופ טייקיזָאלפליה | יד ױזַא טריזירעטקַארַאכ שטיװָאלַאגעס

 סנַארט ןייז ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו ,גרעבמָאנ .ד .ה םיא טָאה לָאמַא

 :ןצנַאט דיוא לָאז רֶע זַא ,ןדיירוצ ןעמונעג ,ןצנַאט ןופ

 זיולב ךיז טסעוו וד ,ריד טימ ןייז טעוװ סָאו ,עלעשרעה --

 !ץנַאט ןוא םענ ?ןצנַאט ערעדנַא יו ןקוקוצ

 לע טםעז ופ - טגערפעג עלעשרעה טָאה -- הסנרפ ןוא --

 ?הסנרּפ ןבָאה ךיא

 :טיַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה גרעבמָאנ

 .-.ןבָאה טשינ ייס יו יס וטסעוו הסנרפ --

 טעוו סָאװ ,שטנעמ ַאזַא ןעוועג זיא שטיוועילינַאד עלעשרעה
 טנַאקעג טשינרָאג ךיז טָאה ןעמ .הסנרּפ ןייק ןבָאה טשינ לָאמנייק
 לָאז רע ןרָאװעג ןריובעג רע זיא םעד ףיוא .שרעדנַא ןלעטשרָאפ

 .טסואוועג ךיוא סָאד טָאה ןילַא רע ןוא ,הסנרפ ןייק ןבָאה טשינ
 רע טָאה לָאמנייא .הסנרפ ןָא ןבעל ןייז ןבעלּפָא ףרַאדַאב רע
 זיא .(עידיי ףייא ילעט םלעהליווי עּפורט ַא רַאפ טצעזעגרעביא
 טָאה ,ןרָאװעג טנערברַאפ רעטַאעט סָאד ערעימערפ רעד רַאפ
 -עגסיורַא ןוא ןדליג רָאּפ ַא וצ ךיז ןגָאלשרעד ןוא טנַאלּפעג רע
 ןכָאוװ ייױוצ רעבָא ,םרָאפ-ךוב ַא ןיא עמַארד סרעליש ןבעגעג

 -ירוצ ַא סע טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא ךוב ןייז יו םעד רַאפ -
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 רעטַאעט ןשי ךיי

 טא עלעגעוו טנַאה ַא ןיוצעג רע טָאה .ןבעגעגסױרַא ןוש רעט

 טָאה ,ריּפַאּֿפ ףיוא ןפיוקרַאפ םוצ ילעט םלעהליווי ןייז טריפעג

 ,רוטַארעטיל עלַאגעלמוא טריפ רע זַא ,טקיטכעדרַאפ ייצילַאּפ
 ."טריטסערַא םיא ןעמ טָאה

 זיא רע יװ ,ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןופ הדירי יד קידנרעדליש א

 טנכײצרַאפ ,רעכוזַאב עקידנעטש ענייז ןופ טקידיײלעגסיוא ןרָא

 טימ טַאהעג לָאמַא טרָאד טָאה רע סָאװ ,סעומש ַא טטיוחטלאגעס

 ;:ברַאטלמיה לשרעה ,רעכוזַאב םענעבילברַאפ קיצנייא ןַא

 יד ףיױא .לושזמ ךס ַא ןענַאטשעג ןענייז ריוואלק ןבענג

 ?ןַארַאפ ךָאנ טרָאד זיא רעוו -- .טרירעג סעפע ךיז טָאה ןלטש

 ןֿטרָאד טפָאלש רע ,עלעשרעה ,גנילביל ןייד ,רעװ --

 רע ןוא טכַאמעג התתח םיא טָאה ןיירַאפ רעד ..לשטנעמיס

 | .ןלוטוע יד ףיוא רעדיוו טפָאלש

 טזָאל טלעג ןָא עא ,טלעג ןייק טַאהעג טשינ יאדוא טָאה --

 .ןײירַא טשינ בייױויס םיא

 םיא טָאה טנטצעל .טסניימ וד יוװ ,רעגרע ךָאנ םיא זיאיס --

 רימ רַאפ -עירפ ָאד טָאה רע .ןפיינק ןעמונעג ךיוא רעגיוװע יד

 ."ץרַאה רעטיב ןייז טדערעגסיוא

 :טביירש ךַאברעיױא לחר

 טימ ,שורג ןרַאּב ןברָאטשעג ,ןעקנַאד וצ טָאג ,זיא עלעשרעה;

 ,רעגעלעג סענעגייא ןייז ףיוא ,ענעגייא ןשיווצ ,טיוט םענעגייא ןַא

 טָאה ןוא רבק ןועדנוזַאב ,םענעגייא ןַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה רע

 רע זיא ןברָאטעעג .הױל ענעגייא ןַא ןבָאה וצ ןעװעג הכזז

 -ירדנעה ןופ ןדיי יד ןבירטעגסױרַא טָאה ןעמ ןעוו .רעגנוה ןופ

 יורפ ןייז טימ ,החּפשמ ןייז טימ םענייא ןיא עלעשרעה זיא ,ווָאק

 םענייא ףיוא ןרָאוװעג לגלוגמ ,רעגיוװע רעד טימ ,רעטכָאט ןוא

 ןייק בָאה ךיא ביוא ,ןטקנוּפ םיטילּפ עטמירַאב-קירעיורט יד ןופ

 רעשירַארעטיל רעד קנַאד ַא .סעקוועלַאנ יד ףױא ,טשינ תועט

 ברקמ ,ךעלגעמ .טיױו יו ,ןעלעשרעה ןעמ טָאה עיצקעטָארּפ

 -נוזַאב ַא החפושמ רעד טימ םיא רַאפ טלייטעגסיוא ןוא ןעוועג

 -עג ... .הסנרפ ןופ עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא סע .לביטש רעד
 ןשטנעמ 45 ַא ןופ החפעמ עקיזָאד יד טציא טָאה טפרַאד
 טָאה רעכלעוו ןיירַאפךטַארעטיל ַא ןופ הסנרפ עצנַאג יד ןעיצ
 .טריטסיזקע טשינ לעמרָאפ ךעלטנגייא ןיוש

 .ךיק-טסילַאנרו:טז ןוא ןטַארעטיל -- ַא זױלב ַא זיא ןעוועג
 רעבָא ןבָאה טלעפעג ,טלעפעג טשינ טָאה ןליוו רעטוג ןייק ..!
 יז וא טקעלקעג טשינ טָאה ףליה יד .ןעלטימ עקירעהעג יד
 יענעקורטי יד טשינ ,סעקפוז יד טשינ ןקעלק טנָאקעג טשינ טָאה
 -עטיל רעד ןופ תואולה ןוא עציטש-טלעג יד טשינ ,ןטקודָארּפ
 ביױו ןייז ןשיוצ -- עלעשרעה זיא ױזַא ןוא .עסַאק רעשירַאר
 ןבָאה יז .ןעגנַאגעגסױא -- רעגיווש ןוא בייוו ןשיווצ ,דניק ןוא
 ןטָארטעגסױרַא טציא זיא רע רעבָא ,ןקי טעזנָא טנָאקעג טשינ ךיז
 יז לכ םדוק טָאה רע .החּפשמ רעד ןופ שאר רעתמא רעד יװ

 ױזַא זיא סָאװ .סָאד לױמ ןופ ןעמענּפָא ךיז ,ןקיטעזנָא טפרַאדעג

 .רערָאנש ןייק ןעוועג טשינ זיא עלעשרעה .קיניײװ וצ ןעוועג ךיוא
 וצ ךיז ,טצעזעגנָא טשינ םענייק ףױא טַאװירּפ ךיז טָאה רע
 ,סָאד ןָאטעג טסָארּפ ןוא טועפ טָאה רע .טדנעוועג טשינ םענייק
 :טסָארּפ טשינ ןוא טושפ טשינ טכַאמעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ

 ןרָאװעג רעגניי יינספיוא ,טרעגָאמעגּפָא ןרָאװעג ,רעגנוה ןטילעג

 ַא וו ןעזעגסיוא טציא ןייֵש טָאה רע .רָאי 20 ַא טימ רשפא

 ,עלעגניי ןיילק
 יב טָאה רעגנוה רעד יװ ענעצס ַא טרעדליש ךַאברעיױא לחרְו

 -ױזַא יד תעב ,לָאמנייא זַא ,הגרדמ ַאְוַא וצ טכיירגרעד ןעלעשרעה
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 דנַאב -סםישודדצ
 ןטושאטסאָא

 ץלַא טּפַאכעגסיױא רע טָאה ,'ןתודועס שולש עשירַארעטיל' ענעפורעג
 .ןןסעגעגפיוא סע ןוא ןָאק עשילא רעכוזַאב םעד ןופ רעלעט ןופ

 -וצנייא הנוכ ןיימ ןויפוצסיוא ןזיווַאב בָאה ךיא רעדייא .,

 ןסעּפָא ךיק ןיימ ןיא גָאט ןדעי ןעמוק לָאז רע שלעשרעה ןדָאל

 ,טשינ ןיוש טבעל עלעשרעה זַא ,ןרָאװעג ריווועג ךיא ןיב ,פוז ַא

 ןופ בײהנָא ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןברָאטשעג םיצולּפ זיא רע זַא

 טלעוו רענעי ףױא קעווַא זיא עלעשרעה .רעטנױו-ָאטעג ןטשערע

 ןעועג קסעתמ ךיז טָאה ןַאמריק ףסוי .עטשרע יד ןופ רענייא

 םעד ףיוא ןרָאוװעג ןבָארגַאב זיא עלעשרעה  ּהױל ןיז טימ

 -יֵל רעד ןיא טרָאד ןָאק ,ליו סע רעוו ןוא ,ימלע תיב רעשנעג

 טלעטשעג םיא טָאה ןעמ יצ .רבק ןייז ןכוזּפָא עעלַא רעשירַארעט

 ."טשינ ךיא קנעדעג הבצמ ַא

 רעשזדָאל , ,רודַאבורט רעשזדָאל רעד ,,עלעשרעה , --- יקצישאדאר .ה .י

 ,1197121 .וז ,1943 ,קרָאיו ינ ,'ךוב

 ,7ד-דפ .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלינ

 ,105 ,20'13 .זז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,"13 עקצַאמָאלט , --- שטיװָאלַאגעס .ז

2, 160'164, 172, 173, 201, 208, 209, 2297231, 236, 240, 245-246, 

 ,53 .ז ,1950 ,סערייא סָאנעוב ,'13 עקצַאמָאלט , --- ןעזָאר .י רטב

 ,264265 .וז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,/ןבעל ַא לָאמַא ןעװעג , --- ליזיימ ןמחנ

 רעזדנוא , ,(שטיװעילינַאד) עלעשרעה ןופ געט עטצעל יד -- ךאברעיוא לכאר

 ,1951 ,2 1 ,סערייא סָאנעוב ,/שזדָאל

 ימענ ,ןַאטַאנ

 | לַאטנעוועל }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 רעבָאטקָא 15 .בעג}

 "-ַאנ ןיא 1891 רעבָאטקָא 15 ןריובעג

 -- רעטָאפ .ןלױּפ ,.בוג .שרַאוװ ,קסנימָאװ

 "עג .לקירבַאפ-קירטש ַא ןופ רעציזַאב

 ייב שידיי ןוא ,לוש-טַאװירּפ ַא ןיא טנרעל

 ןיא דילגטימ רעוויטקַא סלַא .ן'ציבר ַא

 -ימע סלַא ןרָאפעג טפָא 'דנוב םעניילק'
 -ָאנ ןיא רעטעּפש ןוא ,עשרַאװ ןייק רַאס
 -רעבָאהביל ןיא טקילײטַאב ךיז קסנימָאװ

 "ַארָאד' סנייטשרעפילש ןופ ןעגנוריפפיוא

 תבוטל 'ַאינודלָאק' ןוא (רבחמ ןופ ר'א)
 גנויירפַאב רעד ךָאנ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ָאד .ךוק-רעטעברַא ןַא
 .עשרַאװ ןייק קעװַא

 -וקַאי ַאשָאל עסירעטקַא רעד טימ טפַאשטנַאקַאב רעד ךרוד
 -רעדנַאװ ַא ןיא עקטסירָאכ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא שטיווָאב
 ןטערטרַאפ ןכָאנ ,דלַאב ןוא ,ָאלָאק ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט
 טרָאד ,'ַאטַאנָאס רעציירק' סנידרָאג ןיא !עליצ' סלַא עסירעטקַא ןַא
 ,ןלוּפ רעביא טרעדנַאװעגמורַא רָאי 2 ,ןלָאר ןליּפש ןבילברַאפ ןיוש
 סלַא ןיירַא רעדיוו טערט יז ואוו ,שזדָאל ןיא ןעמוקעג 1910 ןיא ןוא
 .רעביא טייצ עצרוק ַא .'עּפורט עטקינייארַאפ' רעד ןיא עקטסירָאכ
 קירוצ ,ןיקסמוש ךרוד ,ךָאנרעד ןוא ,טייקיטעטי-עניב יד ןסירעג
 ואוו ,ןָאזשיפ ייב רעטעּפש ,ןייסבַאס וצ סעדָא ןיא ןטָארטעגנײרַא
 ןלָאר עניילק ןיא לָאמליײט קידנטערטפיוא ,רָאכ ןיא רָאי 4 זיא יז
 טָאה ָאד ןלָאר ענעיעגנָא ןיא עסירעטקַא סלַא רָאי 5 ךָאנרעד ןוא
 החמש רָאיטקַא ןרעלוּפָאּפ רעטעּפש ןוא רעלפוס ןטימ הנותח יז
 ,ןאטאנ
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 רעקסיורבָאב ןיא ,ץעענַאּפמָאק ייב עגיר ןיא ךָאנרעד טליּפש .נ
 -לעצ ןוא ץעענַאּפמָאק ייב עשרַאװ ןיא ,רעטַאעט-הכולמ ןשיטעיוָאס
 (ץעענַאּפמָאק .ריד) !רעטַאעט סעשיליופ' רעשזדָאל ןיא ,רעטסיימ
 סענַאהָאי' סנַאמרעדוז ןיא 'אענעקציוו לָאר יד טריאערק יז ואוו
 ףיוא ןיוש טערט יז ואוו ,ןיוו ןיא םישדח עקינייא ךָאנרעד ,'ןרעייפ
 -סקלָאפ עשידיי עיירפ' רעניוו ןיא יז טליּפש רעטעּפש .ןַאטַאנ נ'א

 ןיא ןוא ,ןַאמטײרב-ַאקסװעינַאק עּפורט-ןטערעּפָא רעד ןיא ,עניב
 טליּפשעג יז טָאה גנַאל טייצ ַא .(אזאמ .ריד) 'עּפורט רענליוו' רעד
 ףסוי טימ ןעמַאזצ טריפעגנָא טָאה ןַאמ ריא סָאװ ,עּפורט רעד ןיא
 -רעטקַארַאכ עקידנצנעלג סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה יז ואוו ,ןע מַאק
 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי ןטצעל ןיא .ןירעליּפשיוש

 סווָאקרוט טנומגיז ןיא טליּפשעג ההּפשמ רעצנַאג ריא טימ יז טָאה
 ,'טקיוו

 ןרָאװעג ךיוא ןענייז ,ןַאטַאנ עשימ ןוא ַאדיא ,רעדניק ערעייז
 טליּפשעג ךיוא טָאה ,גרובזניג בקעי ,ןַאמ סַאדיא .ןרָאיטקַא עשידיי

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 דָאזיּפע ַאזַא יקסווערָאמ םהרבא טלייצרעד תונורכז ענייז ןיא
 :ריא ןגעוו

 "ןויסנא ןיא .עסירעטקַא עקיטכערפ ַא ןעוועג זיא לָאטנעוועל,
 טקַא רעטצעל רעד .ײעמַאמ, יד טליּפשעג יז טָאה (רעגערפ ןופ)
 ןוא עניב רעד ףױא טייטש עמַאמ יד יו םעד ןופ ןָא ךיז טביײיה
 ,דיחיןב ריא ןופ ןעירשעגיױו עקרַאטש יד ףױא טריגַאער
 ..רעלכייפשש ןקיייברעד ןיא ןקינייפ םינילת סצרּפ םעד ןכלעוו

 ,טנעה יד טכערב ,עמַאמ יד טפור -- !לדוד ןיימ ,לדוד --
 עסירטקַא ןַא ןעוועג זיא לַאטנעוװעל יד .שואי ןופ רָאה יד טסייר
 -טילַאער גנערטש ןופ :ךיז טײטשרַאפ ,קנופ טימ ,ץרַאה טימ
 ,1 דנצנעלג טליּפשעג ענעצס ריא טָאה יז ןוא .רעגייטש ןשיט
 ַא טלָאװעג ךיז טָאה ןןַאמרעה דוד| רעסישזעו םעד רעבָא

 -עגסיוא ,םלוע םוצ ליּפָארּפ ןיא -- "ףעלעירַאב ןטרעווילגרַאפ;
 ַא קידנגנילש ,ןוא עיניל רעשיטסַאלּפ ַא וא טנעה יד טיירפש
 ןַאמרעה ךיז טגָאלש י"!לדיוו-ד. :טקיטוערַאּפ ,גנַאלק ןָא ,רערט
 .טשינרָאג ךיז טמוקַאביס ןֹוא גנַאלנכָאװ

 ןיוזע עסירטקַא יד זַא ,השעמ ַא ךיז טכַאמ לקַאטקעפס ןפיוא
 ואוו ןירַא טייג (ַארעטעצ טע ענילָאניוק ןיא) טקַא םוצ ןָאטעגנָא
 סעד ףיא טבייה רעטעברַא-עניב רעד .ןיײגנײרַא ףרַאד שטנעמ ַא
 ןסילוק יד ןופ .ָאטשינ רענייק זיא עניב רעד ףױא ןוא גנַאהרָאפ
 טעוו עשז סָאװ ..יירד ,יױוצ ,טונימ ַא .ןצכערק סלדוד ךיז ןרעה
 ?ןייז

 ,דלַאווג ,לַאטנעוװעל ; ןבארעדרַאג יד רעביא םורַא טפיול ןעמ
 ."ןביוהעגפיוא גנַאל ןױש זיא גנַאהרָאפ רעד .?ריא טנעז ואוװו

 ,דלַאװג עטקיטשרַאפ יד דחוימ םוקמ ןופ יז טרעהרעד
 םוצ ,עניב רערעטצניפ רעד רעביא קידנפיול ,םיוק טזייווַאב
 -ירק יד ןכַאמ וצ טכער וצ ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא טירטפיוא
 ,טנעה יד קידנכערב ,עניב רעד ףױא סױרַא טילפ ןוא ,ענילַאנ
 ,ןיורק ןיימ !לדוד ןיימ ,לדוד, :רעמָאי ַא טימ רָאה יד קידנסייר
 יד רעטניה קעװַא וא טקידנערַאפ טָאה יז זַא ."ףבעל ןיימ
 -עגסיואג :םיטש סרעסישזער םעד טרעהרעד יז טָאהןסילוק
 "!גולעטשרָאפ עדעי ןָאט ריא טלָאז ױזַא !טּפַאוװלברַאפ !טנכייצ
 :װָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ריא ןגעוו

 יד ךיִז טָאה ,עשרַאו ןייק ןירַא ןענייז ןשטייד יד וע
 ןבָאה טרָאד .דנַאברַאפנטַאר ןייק טזָאלעגקעװַא ןַאטַאנ החּפשמ
 ןעוו.. .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעגרעבמעל ןיא טליפשעג ייז

) 
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 ,ןַאמ ריא} זיא ,גרעבמעל וצ טרעטנענרעד ךיז ןנָאה ןשטייד יד
 (רעטַאעט ןופ רעריפנָא רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוונ ןַאטַאנ |החמש
 ןענייז םיִא טימ .(ילָאוװ ענווָאר ןיא ןעוועג עפורט רעד טימ
 ןַאטַאנ עשימ ןוז רעד ןוא גרעבזניג בקעי םעדייא ןייז ןעוועג
 טשינ ןױש ןבָאה ַאדיא רעטכַאט רעד טימ ימענ יורפ סנַאטַאנ

 -רַאפ טרָאד ןענייז ייז וא גרעבמעל ןופ ןפױלטנַא וצ ןזיוװַאב
 ַא רַאפ .דניק ןריובעג-יינ טגרעבזניג ןוא סַאדיא טימ ןבילב
 ,עשרַאוו ןייק ךיז ןגָארטוצרעבירַא ןעגנולעג ייז זיא טלעג ךס
 שידי טליּפשעג טָאה ןעמ ,טסואוורעד ךיז ןבָאה יי יו ,ואוו
 ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ןענייז ןַאטַאנ ַאדיא ןוא ימענ .רעטַאעט
 ףױא רעטַאעט-יַאלַאקסי רענעזעוועג) יָאזַארָאדלעי רעוועשרַאוװ
 -רעד סיורג טימ ןטָארטעגפיוא ןענייז ייז ואוו ,(סַאג ענלעשזד
 ,גלָאפ

 רעוועשרַאוו ןיא יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 סייח רָאיטקַא ןופ יּפָאשי ןיא ןטָארטעגנײירַא ייז ןענייז ,ָאטעג

 -קַא ערעדנַא טימ ןעמַאזצ טעברַאעג ןבָאה יז ואוו ,רעלדנַאס

 -רַאפ ןשטייד יד ןבָאה יעיצקַאי רעטשרע רעד ייב דלַאב .ןרָאיט

 טימ .עקנילבערט ןייק ןרעמַאק-זַאג יד ןיא ןַאטַאנ ַאדיא טפעלש

 .ילקינייא ריא טימ ןַאטַאנ ימענ קעווַא ןיהַא זיא רעטעּפש טייצ ַא

 ןיא זיא ,דנַאלסור רעביא טרעדנַאװעגמורַא טָאה ןַאטַאנ החמש

 -עּפש םישדח עכעלטע ,טרָאד ןוא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ 6

 רעייז .בוטש ןיא גרובזניג בקעי םעדייא ןייז ייב ןברָאטשעג ,רעט

 רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפש ןוא ,טעװעטַארעג ךיז טָאה ,עשימ ,ןוז

 ,לארשי תנידמ ןיא

 ,1397 .ז ,דנַאב רעטייווצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,2097215 ,זז
 ,296 .ז ,דנַאב רעטרעפ ,1963 ,עשרַאװ ,"קירוצ ןוא ןיהא , --- יקסוועראמ םהרבא

 החמש ,לעטסָאפ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1896 .נַאי 16 .בעג}

 ,עשרַאװ ןיא 1896 רַאונַאי 16 ןריובעג

 "עג .ןרעטלע עשידיסח רעייז ייב ,ןלױּפ

 ,לוש ןייק טכוזַאב טינ .רדח ַא ןיא טנרעל

 עטַאװירּפ ײב סעיצקעל ןעמונעג רָאנ

 .רערעל

 ,.פ טלייצרעד עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 וצ טכַארבעג םיא טָאה 'הוח' לדיל סָאד זַא

 -סנבעל ןט-16 ןייז זיב .עניב רעשידיי רעד

 סָאװ טסואוועג טינ וליפֲא רע טָאה רָאי

 "עג רָאנ טָאה רע .רעטַאעט טניימ סע

 ןוא תונותח ףיוא 'ןליּפש' ןגעלפ סָאװ .'סרעלעטשרַאפ' ןופ טסואוו

 -ַאעט רעװָאנַארומ ןיא טעשזדנָאלברַאפ רע טָאה לָאמַא רעבָא ,ןתירב

 טָאה סָאד ןוא ,'הוח' טעלּפוק םעד ןעגניז טרעהעג טרָאד ןוא רעט

 וצ טלעג ןייק יו ױזַא רעבָא .ןעור טזָאלעג טשינ רעמ ןיוש םיא

 ןקרַאטש ַא ןיא ,רע זיא ,טַאהעג טשינ רע טָאה טעליב ַא ןפיוק

 ךיז טָאה רֶע זיב ,העש 8 ןסיורד ןיא ןענַאטשעגּפָא ,גָאט-רעטניוו

 -עבנגניירַא ךיז ןלעוו םייב רָאנ ,גנולעטשרָאפ רעד ףיוא טרַאװרעד

 ןופ טנַאיצילָאּפ ַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג רע זיא ,רעטַאעט ןיא ןענ

 ןעגנַאגעגמײהַא טינ רעבָא זיא רע .ןפָאלטנַא םיוק זיא רע ןכלעוו

 טונימ עכעלטע זיב ,רעטַאעט םורַא טײרדעגמורַא רעטייוו ךיז רָאנ

 טּפַאכעגניירַא טרָאפ ךיז רע טָאה גנולעטשרָאפ רעד ןופ ףוס ןרָאפ
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 זיא קורדנייא רעד .'קחצי תדקע' ןופ ףוס םעד ןעז וצ ןזיװַאב ןוא

 -רדסכ ַא ןרָאװעג רע זיא ,ןָא טלָאמעד ןופ זַא ,רעקרַאטש ַאזַא ןעוועג

 רע טָאה גנורערַאפ עטסערג ןייז .רעכוזַאב-רעטַאעט רעקיד

 רעד ןיא ןַאמרעש ףעזָאי רעקימָאק ןקידנרילָארטסַאג ןרַאפ ןעמוקַאב
 ןרעוו וצ ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא .'טלעוו רענעי ןופ טסַאג ַא' עסעיּפ
 | .רָאיטקַא ןַא

 :עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא .פ טלייצרעד םעד ןגעוו

 עּפורט עניילק ַא טעדנירגעג עשורַאוו ןיא ךיז טָאה 1917 ןיאי

 ַא טָאהעג טרָאד טָאה טניירפ ַא רעניימ ןוא ,טנַאטעליד ןופ

 ןיא ןעמונעגטימ לָאמַא ךימ רע טָאה ,רעסַאו-עדָאס ןופ טעפוב

 ןעמ זַא ,השעמ א טכַאמעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןײרַא רעטַאעט םעד

 ךימ טָאה ןעמ .ןעגניז ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג ןרָאיטקַא יד טָאה

 ןבָאה םיצל הרבח יד .עבָארעדרַאג ןיא ייז וצ ןפורעגניירַא דלַאב

 טכַאמעג טָאה רענייא רעדעי .טלעטשעגמורַא רימ םורַא ךיז

 ןסייהעג ךימ טָאה ייז ןופ רענייא זיב ,ץיוו ןרעדנַא ןַא רימ רעביא

 טעינ גנַאל ךימ בָאה ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .ןעגניז סעּפע

 .יהוחי לדיל-סגנילביל ןיימ ןעגניז ןבױהעגנָא ןוא ןטעב טזָאלעג

 -רָאג בָאהיכ זַא ,ןעגניז ןיימ ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ױזַא ןיב ךיא

 -גנַאל רענייא ייב רענייא ךיז ןבָאה הרבח יד יו טקרעמעג טשינ

 -עג ךימ בָאה ךיא ןעוו ןוא .עבָארעדרַאג ןופ טקורעגסױרַא סַאז

 .טנעוו עקידייל יד רַאפ ןעגנוזעג ןוא ןענַאטשעג ךיא ןיב ,טּפַאכ

 ןיא טסַאג רעטפָא ןַא ןרָאװעג ןיוש ךיא ןיב ןָא טלָאמעד ןופ

 רענייא ךיז טָאה לָאמנייא זיב ,ןרָאיטקַא יד ןופ עבָארעדרַאג רעד

 -טימ ןלעוו טלָאװ ךיא יצ ,רימ וצ ןפורעגנָא רעליּפשיוש יד ןופ

 זַא ,טניימעג ךיא בָאה בייהנֶא ןיא .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליּפש

 רע זַא ,טקרעמעג בָאה ךיא ןעוו רָאנ ,קחח רימ ןופ טכַאמ רע

 השעמ תעשב ןוא טמיטשעגוצ ךיילג ךיא בָאה ,טסנרע סע טניימ

 טָאה רע ...ןשוק םיא ןוא זדלַאה ןייז םורַא ןלַאפמורַא טלָאוועג

 יסחוימ עלעצרעהי עסעיּפ רעד ןופ עלעכיב ַא ןבעגעגטימ ןַאד רימ

 .ןכדוע םעד לאכימ ןופ לָאר יד ןענרעלסיוא ךיז ןסייהעג רימ ןוא

 ןעמ ןוא ןעמוקעג ךיא ןיב ,לָאר יד טנרעלעגסיוא בָאה ךיא ןעוו

 טיור ןרעװ געלפ ךיא .רימ רעביא טלציוועג רעדיו ךיז טָאה

 ןבעגעגּפָא טסנרע רימ טימ ךיז ןעמ טָאה ףוס םוצ רָאנ ,טיױט ןוא

 .ןכדש לאכימי קיטש םעד ןיא טליּפשעגטימ עקַאט בָאה ךיא ןוא

 יד טיול ,טוג ױזַא ןעוװעג טשינ ןיב ךיא סָאו ,קידנקוק טשינ

 רימ ןעמ טָאה ,טירטפיוא ןטשרע ןיא ,םירבח עניימ ןופ גנוניימ

 לָאמ סָאד ןוא ,ןרידוטשוצנייא עלָאר עטייױוצ ַא ןבעגעג ךָאד

 ןיוזש ךיא ןיב עלָאר רעד ןיא .יסכח דימלתי ןיא ףזמל חמצי

 ןיא דילגטימ ַא ןבילבעג ןיב ךיא ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג ןעמעלַא

 ."םישדח יירד ןעוועגּפָא ןיב ךיא ואוו ,עפורג-ןטנַאטעליד רעד

 טרישזַאגנַא ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא יװ ,.פ זיא טרָאד ןופ

 זיא טרָאד ןופ ןוא ,ןגרעבלּפע ייב רעטַאעט-'םועזילע' ןיא ןרָאװעג

 דוד , טליּפשעג טָאה רע ואוו ,'סונעוו , ןיא רעבירַא 1918 ןיא רע

 טרָאפ ךָאנרעד .'עטסיוו רעד ןיא דוד' עטערעּפָא רעד ןיא "ישי ןב

 רעביא שטיװָאבוקַאי ַאננַא ןופ עפורט רעד טימ רָאי 2 .םורַא רע

 ןייז ןיא סייררעביא ןַא טמוק ָאד .דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור .,ןלױּפ

 -רַאּפ ,גיצּפייל ןיא קידנעייז ,1925 זיב 1921 ןופ .ערעירַאק-עניב

 טייג ,טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ קידנליּפש ,לדנַאה טימ ךיז רע טמענ

 ייב 1926-21 טליּפש ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ קירוצ רעדיוװ רעבָא

 ןיא ,ןָאד:ָאל ןיא רעלסעק ףעזָאי ייב --- 28"1927 .ןיוו ןיא גנערטש

 ןיא רעטַאעט שידיי טליּפש ןוא עקירפַא םורד ןייק רע טרָאפ 8

 ךיוא ,ןיו ןיא רעדיוו 1930 ןיא ,ןָאטּפיעק ןיא ןוא גרובסענַאהָאי
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 דג ַאב יםישודל

 ןיא -- 1931 ,סולפדלָאג ןופ ד'א דַאבנעירַאמ ןוא דַאבסלרַאק ןיא

 ןיא 1932:23 ןיא ,םיא ייב ןוא ,לַאטנעמולב ןַאטיײנ ייב ןָאדנָאל
 1935 ןיא ןוא זירַאּפ ןיא טנַאזירּפ ימייה טימ ,1934 ןיא ,עיגלעב

 .(ץנַאקוב סירָאב -- עיצקעריד) ענווָאק ןיא

 טבײרשַאב "ןענַאװַארַאק רעטַאעט , ךוב ןייז ןיא ףרָאדנערַאה .י .ש

 :פ טימ דָאזיּפע ןטנַאסערעטניא ןַא

 עכעלטע טָאה.. לעטסָאפ החחמוש רעקימָאק רעשידיי רעד,

 -ַאעט-עדנַארעוו ןשידיי רעדאבנירַאמ םעד ןיא טרילַארטסַאג לָאמ

 רעד .ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ןוא "רענטייל לעטַאה  ןיא רעט

 ,ךעלדיל ענייז ןעגניז ןרעה וצ טַאהעג ביל רעיײז םיא טָאה םלוע

 .קַאמעעג ןוא םעט ךס ַא טָאהעג ןבָאה סָאװ

 -ידיי ַא ןעוועג זיא רערערַאפ עקרַאטש סלעטסָאפ ןופ רענייא

 טעוַארּפעג טָאה רעכלעוו ,עקירעמַא ופ "קינטיײרלַא; רעש

 ,טעפעשטעגוצ םיא וצ ךיז טָאה רע ןוא דַאבנעירַאמ ןיא עיצַארוק

 "סעלעוורַאמ, זיא רע זַא ןטנעמילּפמָאק טימ טגלָאפרַאפ שממ

 םיא טעוו רע ןוא ,ײרָאטקע דוגָ; ַא זיא רע זַא ,ןטנכייצעגסיוא|}

 .עקירעמַא ןייק ןעמוק ןפלעהרַאפ

 טמירַאב ךיז "קינטיירלַא רעד טָאה -- |טסיױווד} ָאנוי --

 ענעטנַאילירב ייווצ יד טסעז וד .ריבג ַא ןיב ךיא -- ןלעטסָאפ רַאפ

 טרעוו ַא ןבָאה ייז ?רעגניפ עניימ ףיוא גָארט ךיא סָאװ ,ןעגניר

 200 ןטעברַא קירבַאפ ןיא רימ ייב .רַאלָאד טנזיױט ףניפ ןופ

 ַא ךָאװ עדעי |תוריכש}| "סעשזדיעוו; סיוא לָאצ ךיא .ןשטנעמ
 ."רַאלָאד טנזיוט 20 ןופ עמוס

 םוצ ןוא ,טרָאװ סעדעי טביילגעג ,ךעלריטַאנ ,םיא טָאה לעטסָאפ

 ןבעגעג רע טָאה ,סיפענעב ַא טַאהעג טָאה רע ןעוו ,ןָאזעס ןופ ףוס

 ןפיוקרַאפ וצ ןטעליב עטסעב יד ןופ 10 ריבג רענַאקירעמַא םעד

 .פ ,טסעג 9 ךָאנ טימ ןעמוקעג זיא דיי רעד .טניירפ ענייז ןשיווצ

 ןרָאװעג ןטעברַאפ .פ זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .טסירגַאב ייז טָאה

 סָאװ ןטנעמילּפמָאק טימ ןפרָאװַאב םיא טָאה'מ .טערַאבַאק ַא ןיא

 ןייו ןקנורטעג טָאה'מ .עקירעמַא ןיא ןבָאה טעװ רע גלָאפרעד ערַאפ

 ןעמ טָאה ןטעליב יד רַאפ רעבָא ,טצנַאטעג טָאה'מ .רעינַאּפײ;ַאש ןוא

 טגעלפ רעגייטש רעד יװ ,הנתמ ןייק ךיוא ןוא טלָאצַאב טינ םיא

 םיא טָאה ריבג רעד ,ןבעגעג טינ םיא ןעמ טָאה ,ןסיפע:עב ייב ןייז

 .פ ןעוו .ןענעגעזעג וצ םיא טימ ךיז ןַאב רעד וצ סנגרָאמוצ ןטעברַאפ

 רע טָאה ,קעשט םעד טינ רע טגירק טרָאד ךיוא זַא ,ןעזעג סָאה

 רעד םיא טָאה ףיורעד .ןטעליב יד רַאפ טלעג ןפיוא טגערפעג טושּפ

 .עקירעמַא ןופ קעשט ַא ןקישוצ םיא טעװ רע זַא ,טרעפטנעעג "ריבג,
 ..ןעמוקעג טינ לָאמניק זיא קעשט רעד

 -עשרַאװ ןיא טליּפשעג .פ טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ ץרוק
 .רעטַאעט-ַאלַאקס' רעוו

 -קַארַאכ רעטנכייצעגסיוא סלַא ןעמָאנ ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה .פ

 ייב ןוא םלוע םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ןוא רעליּפשיוש-רעט

 .עסערּפ רעד

 תעיקת' ףעמליפ עשידיי יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .פ

 ןָאקיּפ ילַאמ טימ 'לדיפ ןטימ לדיי' ,('ןחדב' לָאר) םיוב .י ןופ 'ףכ
 .ןָאקיּפ ילַאמ טימ 'עלעמַאמ' ןוא ('הירא/ לָאר)

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 טָאה ,עשרַאו ןיא גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא רעניימ ךָאני

 -לָאפ טימ רימ וצ טדנעוועג ךיז לעטסָאפ החמש רָאיטקַא רעד

 ךייא יב ןליפשש טלָאװעג לָאמַא טלָאװ ךיאי :רעטרעוו עקידנג

 ןוא ,"ץַאיַאּפי ַא זױולב ןיב ךיא זַא ,טשינ טניימ .רעטַאעט ןיא

 ןעוועג זיא סָאד ...יןטיּפש טשינ רעטַאעט רעסעב ןייק ןעק

 ,רעטרעוו ענייז טכַארבעג ןויכב בָאה ךיא ... .גירק ןרַאפ ץרוק
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 ךיז ןיב ךיא .ןעמונעג טשינ טסנרע ייז ךיא בָאה טלָאמעד לייװ

 ףױא ןעזעג טשינ ןלעטסָאפ ָאטעג ןזיב בָאה ךיא :הדותמו הדומ -

 ןוא ערעיײט עניימ ערעדנַא ךס ַא בָאה ךיא יו טקנוּפ ,עניב רעד

 ךיא .ןעזעג טשינ עניב רעד ףיוא לָאמניײק ... .םירבח עביל

 בָאה ןוא רעטַאעט-דנווע ןופ רעבָאהביל ןייק ןעועג טשינ ןיב

 עכלעזַא ףיוא ןציזװצסיוא טייצ ןוא דלודעג ןייק טַאהעג טשינ

 בָאהיכ סָאװ ,םעד טימ טקידניזעג בָאה ךיא ... .םעקיײרעכַאמ

 ערעזדנוא ןרעה וצ ןא ןעז וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ

 רעד ןיא ןקנורטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעלַאט-עניב רעסיורג

 ,עטָאלב-דנוש

 -שיגַארט רעד ךיוא טרעהעג טָאה ןטנעלַאט עקיזָאד יד וצ |

 ךיא בָאה ָאטעג ןיא טשרע .לעטסָאפ החמש רבח רענעמוקעגמוא

 סָאו ,םענייא ןדעי ןופ טרעוו םעד טצַאשעגּפָא ןוא טנעקרעד

 ,הביבס רעקידנכערפשטנַא ,גנודליב רעקירעהעג ַא ייב ,טלַאװ

 ןענישַאב ןוא ןצנַאלג טנָאקעג ןטייקכעלגעמ ןוא ןעגנוגנידַאב

 ַא ןעמוק טפרַאדעג טָאה וצרעד ... רעטערב-עניב ערעזדנוא

 יד ןענעקרעד וצ ידכ ,ןדיי רַאפ ַאטעג ַא ,טלעוו רעד ףיוא רעלטיה

 זיא סע .ןטסיטרַא-דנווש עטריטנעטַאּפ עכלעזַא ןופ ןטייקכעלגעמ

 ,לעטסָאפ החמוע ךרוד טריפעגסיוא ,דיל ַא ןרעה וצ ןעוועג גונעג

 ןיא ,רע טָאה טייקפיט ַא רַאפ סָאװ טימ ,טייקרעטיב לפיוו טימ

 ענייז .ָאטעג ןיא לרוג רעזדנוא ןעגנוזַאב ,םרָאפ רעשיריטַאס ַא

 -- רעקימָאק-רעטקַארַאכ ַא ןעוועג זיא רע -- רעדיל עכעליירפ

 -עוטקַא רעדעי ןייז ןרערט טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענייז

 -טכַאמ יד ןופ טקזוחעגּפָא ןוא ןסימשעג טָאה טעלפוק רעל

 -ותטלַאטשנַארַאפ ענעדיישרַאפ ףיױא ןטירטפיוא ענייז .רעבָאה

 .םלוע םעד ןגינגרַאפ טפַאשרַאפ רָאנ טשינ ןבָאה ָאטעג ןיא ןעג

 -עגּפָא ןוא טלגיּפשעגּפָא ,םרָאפ רעשיריטַאשס ַא ןיא ,ךיוא רָאנ

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,ילטעטששי ןיא ןשינעטלעהרַאפ יד ןופ טקזח

 סָאוו ןוא ןריקיטירק וצ סָאװ ,ןכַאלוצּפָא סָאוװו ןופ ןוא .ָאטעג ןפור

 םעד ןיא חילש ןרעסעב ןייק .טלעפעג טשינ טָאה ןעלדַאט וצ

 החמש ןופ ןָאזרעּפ יד יו ןעניפעג טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה טרפ

 .לעטסָאפ

 לפייווצ ךיא .גנודליב ןָא שטנעמ ַא !עוועג זיא לעטסָאפ החמש

 זיא רע רעבָא ,גנודליב ערַאטנעמעלע טַאהעג וליפַא טָאה רע יצ

 רעכעלנייועגרעסיוא ןוא טנעלַאט סירג טימ טשטנעבעג ןעוועג

 ,ןרָאיטקַא סקלָאפ עשידיי יד וצ טרעהעג טָאה רע .עיצױטניא

 רע ,ןטלַאטשעג עקיטכערפ ןפַאשעג ןויטױטניא ןבָאה סָאװ

 ןוא רַאבלטיממוא .ןעוועג ;עיצקיד ערַאברעדנואוו ַא טַאהעג טָאה

 | .ײױח ךס ַא טגָאמרַאפ

 טביירש ,ָאטעג רעד ןיא טליּפשעג טָאה .פ סָאװ ,לָאר רעד ןגעוו

 /+"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ןענייז ָאטעג ןיא ןעוו ןלעטסָאפ ןעשעג זיא הלוע עסיורג-ַא;

 רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא זיא רע זַא ,ןגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא

 ןגנַאלק יד ןבעל סָאד טרעטיברַאפ םיא טָאה סָאד .ָאּפַאטסעג

 טעברַאעג עקַאט טָאה ָאטעג ןיא סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז ןבָאה

 סָאד רעבָא ,לעטסָאפ ןעמָאנ ןטימ טנעגַאָאּפַאטסעג רעשידיי ַא

 ןגָארטעג טָאה רע תויה .דנַאלשטייד ןופ לוממ ַא ןעוועג זיא

 רעטבילַאב ןוא רערעלוּפָאּפ רעד סָאװ ,ןעמָאנ ןקיבלעו םעד

 ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנַאגעג ץלַא סע זיא ,רָאיטקַא רעשידיי

 ,סַאנסיוא ןָא ,עלַא ןעועג רעווש ךָאד ויא סע .ןלעטסָאפ החמש

 טנעגַא-ָאּפַאטסעג רעד זַא ןרעלקוצפיוא ןוא ןכַאמ וצ טסואווַאב

 תוכיע םוש ןייק לעטסָאפ החמוש רעזדנוא טימ טָאה לעטסָאפ
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 ןוֿפ ןָאקיססעל

 טָאה ןוא ,המיגפ םוש ןָא ,ןרָאיטקַא עשידיי ערעזדנוא עלַא

 .אנוש ןטסַאהרַאפ םעד ןפלָאהעגטימ טשינ לָאמנייק

 רָאיטקַא רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא לעטסָאפ החמש

 ןכעלטכישעג בילוצ ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא זומ סָאד ןוא --

 ,ןשטייד יד ךרוד עשרַאװ ןעמענרַאפ ןכָאנ ,ןיא סָאװ -- תמא

 ."ףטרעצנַאק טימ ןטָארטעגפיוא

 ןיא העש:יײצילָאּפ יד יו תויה זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט ןוא

 טלָאמעד ןופ ןוא טנװָא ןיא 7 ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ָאטעג

 יד ןבָאה ,סַאג ןיא ןייג טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה סגָאטרַאפ 5 זיב

 זיוה ןבלעז ןופ םינכש ייב ןעמוקפיונוצ ןביוהעגנָא ךיז רעניווונייא

 טרָאד ןיוש ןבָאה רעזייה ערעדנַא ןופ םינכש יד ןוא לטרעק ַא ףיוא

 ןרָאװעג ןריובעג זיא טלָאמעד .גָאטרַאפ זיב ןביילברַאפ טזומעג

 ןיא סייררעביא ןַא ןעגנערבוצניירַא לסיבַא ידכ זַא ,קנַאדעג רעד

 םעד לָאז סָאװ ,רָאיטקַא ןשידיי ַא ןטעברַאפ ןעמ לָאז ,ליּפש-ןטרָאק

 ןיא ןטעברַאפ 1939 ףוס ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,,ךעליירפ ןכַאמ' ,םלוע

 ןבָאה עלַא .לעטסָאפ החמש רָאיטקַא םעד 8 עטסָארּפ ףיוא זיוה

 רעטעּפש .רַָארָאנָאה ןייז טקעדעג טימרעד ןוא טרעייטשעגייב ךיז

 טָאה סָאװ ,טעפוב ַא טריזינַאגרָא ךיוא רעצעלּפ יד ןיא ןעמ טָאה

 "וצ ,לָאצּפָא ןסיוועג ַא רַאפ ,וליפַא ןוא ,הויר םענייש ַא טכַארבעג

 "ייב רעקיזָאד רעד .טסעג יד ייב םישובלמ יד ןטיה וצ ןעמונעג

 זיא'ס ןוא רעזייה ערעדנַא ןיא ןרָאװעג ןָאטעגכָאנ דלַאב זיא ליּפש

 :טזומעג ןיוש טָאה ןעמ זַא ,ױזַא ,.פ ףיוא שינעּפַאכסױא ןַא ןרָאװעג
 דלַאב ךיוא ןענייז סע ןוא ,ןרָאיטקַא ערעדנַא וצ ןעמוקנָא ךיוא

 -ַאב ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,סָאירַאסערּפמיא' ןעמואוושעגפיורַא

 טפָא ןגעלפ ןשטייד יד .ןרָאיטקַא ןוא רעזייה ףיוא ןעגנולעטש

 טַאהעג ןבָאה טסעג יד סָאװ ,ץלַא ןעמענוצ ןוא ,רעזייה יד ןלַאפַאב

 -ץוּפָא טשינ ךיז 'סעיזערּפמיא' יד ןבָאה ךָאד רעבָא ,ךיז טימ

 .טרעסערגרַאפ ךָאנ ךיז ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,טלעטש

 -נגייא עשישטייד יד טָאה 1940 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 ןעמוקַאב 13 עקצַאמָאלט ףיוא 'רענטרעג עפַאק' .וועג ןופ ןירעמיט

 ןוא ,ןטירטסױרַא עשיטסיטרַא ףיוא שינביולרעד ַא טכַאמ רעד ןופ

 טַאהעג ןוא ,ןרָאװעג טרישזַאגנַא .פ טרָאד זיא טטשרע יד ןשיווצ

 -עגפיוא טרָאד זיא ןרָאיטקַא עּפורג יד ,גלַאפרעד יטסערג םעד

 ןירַא ןשטייד יד ןגעלפ טפָא רעייז .סיידרעביא ןָא םישדח 3 ןטָארט

 טעברַא רעד וצ טסעג עלַא ןריפקעװַא 'סנגרָאמירפ' יד תעב ןוא

 ,ןײרַא ָאּפַאטסעג רעד ןיא -- גנולעטשרַאפ-גָאטימכָאנ יד תעב ןוא

 .ןעמענוצ ץלַא ןוא גנוכוזרעטנוא ןָא -- ןריפכרוד טרָא ןפיוא רעדָא

 -רעביא ןעוועג לָאמעלַא 12 עקצַאמָאלט ףיוא לַאקָאל סָאד זיא ךָאד

 יד שטָאב ,ןטעליב רַאפ ןגָאלשפעג טושּפ טרָאר ךיז טָאה'מ ןיא לופ

 .עניילק ןייק ןעוועג טינ דָארג ןענייז ןזיירּפ

 קנַאד ַא ,זיא -- ווָאקרוט סַאנָאי טביירש -- לעטסָאפ החמש;
 -ערּפמיא-טכַאנ יד ףיוא ןוא עפַאק ןיא ןעגנוטערטסױרַא עלַא יד
 זיא רע ןוא ןדיי רעװעשרַאוו יד ןופ גנילביל רעד ןרָאוועג ,סעז
 ,רעטייוצ רעד וצ עיזערפמיא ןייא ןופ ןרָאװעג ןסירעצ שממ
 רעטַאעט עשידיי עטשרע סָאד טנפעעג ָאטעג ןיא ךיז טָאהיס ןעוו
 טרָאד לעטסָאּפ החמש זיא ,(רעטַאעט-יַאלַאקסי .וועג) יָאדַארָאדלעי
 -י -י .ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב

 ילעזַאזַא ייני רעטַאעט ןַייז טנפעעג טָאה רעלדנַאס םַײח ןעוו-

 עדייבעג רעד ןיא ,(סָאג-זיא רעד ןבענ) 72 עיּפילָאװָאנ ףינא .-
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןבילוצ ,טחמעג ךיז טָאה סָאװו ,זױהטעבעג-טסיטּפַאב םנפ
 רע טָאה ,טרָאד ןופ ןעלקעּפסיורַא ,ָאטעג ַא עשרַאוו ןיא ןריפנייא
 לעטסָאפ .ןלעטסָאפ החמש טרָאד טרישזַאגנַא עטשרע יד ןופ
 ןבענ ,ןוא ילעזַאזַא ייני ןיא ָאדַארָאדלעי ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא
 סָאו .רעטַאעט ןקיטרָאד םנופ ירַאטסי רעד ןרָאװעג ,ןגרעבמַאס
 ןיא ןפַאשעג טָאה לעטסָאפ עיצַאערק ערַאברעדנואוו ַא רַאפ
 -יצנייא רעד ןעוועג עקַאט זיא רע !יתימלושי ןיא יגנַאטיגניצי
 -יתימלושי רעטלפירקרַאפ רעד ןופ טניײשעגטױרַא טָאה סָאװ ,רעק
 ,טליּפשעג טָאה לעטסָאפ סָאװ ,לָאר רעדעי ןיא .גנולעטשרָאפ
 .רָאיטקַא-סקלָאפ ןקיטולבלופ ,ןקיטפַאז םעד ןעזעג ןעמ טָאה

 טָאה ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא יגנולדיזסיואי רעד ןופ בייהנָא ןטימ

 -ַאב וצ ידכ ."ורפ ןיז -- ךָאנרעד ,ןוז ןייז ןרָאלרַאפ לעטסַאפ

 -עג לעטסָאפ החמש ךיז טָאה יעטרַאק-טכערסנבעלי ַא ןעמוק

 טָאה ןוא (טַאטשרַאוו) יּפָאשי ַא ןיא טעברַא רעד וצ טלעטש

 יד ,ןרענטוק ,טגרעבמַאס טימ שמַאװצ ,ןרעלרנַאס 'יב טעברַאעג

 טרעטשעג טשינ םיא טָאה סָאד .לעקַאפ ַארָאד ןוא סנַאמרעדיײיז

 יֵמֲאֵק ןיױה יד ןופ סעזערפמיא-טכַאנ ףיוא ןטערטוצפיוא ךיוא

 ןעועג זיא יהשמי טעלּפוק רענעגנוזעג סלעטסָאפ החמש .ןטטעט

 :םוטעמוא טרעהעג םיא טָאה ןעמ זַא .ָאטעג ןיא רעלוּפָאּפ ױזַא

 ןליפַא ןוא טעברַא רעד ייב ,יּפָאשי ןיא ,עפַאק ןיא ,סַאג רעד ףיוא

 .הסיפת רעשידיי רעד -- ןיא

 טּפָאהעג ןוא ןטסימיטּפָאי יד וצ טרעהעג ךיוא טָאה לעטסָאּפ
 ךיז ידכ ןָאטעג טשינרָאג טָאה רע .המחלמ יד ןבעלוצרעביא
 טָאה בגא .טיז רעשילױפ רעד ףױא ןטלַאהַאבוצסױא ץעגרע
 ןיק טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,סָאד טרעטשעג סעד ןיא םיא

 .שיליוּפ טרָאװ

 -ענוצלײטנָא ןרָאװעג ןעגנואווצעג ךיוא זיא לעטסָאפ החמש

 ??טימ ןיא עיזַאי םליפי-עדנַאגַאּפָארּפ ןשישטייד םעד ןיא ןעמ

 .טיוט ןופ גנוָארד רעטנוא ,ץרַאה רעווש ַא טימ ןוא ,יעּפָאריײא

 עלַא ןעװ טײצ רעד ןיא ,יקַאמ ךעליירפי זזומעג ,ףַָארטש

 .טניױועג םיא ןיא ןבָאה םישוח

 "יד רעד תעב ןעמוקעגמוא ךיוא זיא רע .רָאיטקַא רעשידיי ַא
 .עיצַאּפוקָא רעטישט

 ןעוועג ךיױא ןיא רעכלעוו ,רעדורב ַא טַאהעג טָאה לעטסָאפ

 רעטנכערעגסיוא רעירפ רעד טימ ןעמַאװצ ךיז קידנטלַאה

 -לעז סעד ייז טימ טכַאמעגכרוד לעטסָאפ טָאה ,ןטסיטרַא עפורג

 ןייק -- וָאטַאינָאּפ רעביא ,ןסנעבעט וצ יּפָאשי ןופ געװ וקיב
 טימ ,ןרָאיטקַא -םירבח עקירביא ענייז יװ טקופ .קענַאדיַאמ

 ןעמַאװצ ,רעדורב ַא יו טבעלעג טָאה לעטסָאפ החמ:ע עכלעוו

 -כרוד ןעמַאװצ ןוא גלָאפרעד ןטנידרַאפ םעד טלײטעג ײז טימ

 רעבמעווָאנ ןטיפ םעד רע זיא ,טייצ עלופרַאמשַאק ַא טכַאמעג

 ,רענעמ ןוא ןעירפ עשידיײי טנזיױט 18 ךָאנ טימ ןעמַאוצ ,23

 "סלַאוװ רעניוו ןופ ןגנַאלק יד רעטנוא ,קענַאדיַאמ ןיא ןעמוקעגמוא

 0 ."קיזומ

 ,"טסָאּפ יד, ,?ענהיב רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ױזַא יװ --- לעטסאפ .החמש
 .1928 רַאונַאי 6 ,ןָאדנַאל

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ ,. -- ּוָאקרוט סַאנָאי

 . .:61'55 .וז ,סנייא - |

 ,148:150 .וז ,1955 ,ןָאדנָאל ,' ןענַאװַארַאק רעטַאעט, -- ףרַאדנערַאה .י .ש
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 רנַאב -םישוד?ס

 |יקסוטלַא}

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 189... .בעג|}

 ךָאנ .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 189... ןריובעג

 -עד סלַא טנַאקַאב ןעוועג לוש רעד ןיא

 רָאי-לוש ןטצעל ןיא ןוא ,עקרָאטַאמַאלק

 'דוד' סלַא טקילײטַאב ךיז עיזַאנמיג ןיא

 םולש ןופ גנוריפפיוא סנַאמרעה דוד ןיא

 .םָארטש ןטימ' סשַא

 יא טָאה ,עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ

 ןוא טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ םעד טכוזַאב

 -ַארד רעשיליופ רעד ןיא טנרעלעג דוסב

 ןוא יקצעוועינָארכ ייב לוש רעשיטַאמ

 ךיא ,ןיקצַאווָאלס ןופ זרעפ ןקידנמַאלפ םעד ןייא ךיז ןיא ּפַאז ךיא

 .טרָאוו סיקסנַאיּפסיװ ןופ קיזמ רעשירעלָאמ רעד טימ ןָא ךיז םענ

 .ךעטַאעט ןשילױוּפ ןיא ָאלסױרַא) יסיּפָאּפ-לושי רעד טמוקיס

 -ַארד יד קידנע ךיא .. . .כַאז עקינייא ןיא ףױא טערט ךיא

 שעטיווָארעװלעז רימ טגָאז ךיז ןענגעזעג םייב .לוש עשיטַאמ

 "יופ עטנַאקַאב ַא :ַאקסנימוא}) ַאקסנימוא ןוא ריא ; :(שיליוּפ ןיא)

 (?וע רעשיטַאמַארד רעד ןופ עטרבח ַא סניימ ,ןיטסיטרַא עשיל

 ךימ טעוװ ןריבורּפ סָאד ןעוו ןוא; ?ןריבורפ .ײןריבורפ טנָאק

 ןיא ןָא םוק ךיא ...1919 רָאי ...? יןבעל ץנַאג ןיימ ןטסָאק

 ןָאק ? ןריבורּפי ןעגנַאגעג ןעד ךיא ןיב .עפורט רענליוו רעד

 ַא ?רוואורפ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןגָאז רָאי עקינייא ךָאנ ךיא

 .רעמ וואורפ ןײק טשינ זיא ,ןבעל ןרָאי טסָאק סָאװ ,וואורפ

 ,יןיילַא ןבעל סָאד זיא סָאד

 ריא ןגעוו םיטרּפ עקידנגלָאפ וצ ךָאנ טיג טרעכייו .מ ר"ד

 :רעטַאעט ןשידיי םוצ ןעמוקוצ

 ַאיפָאז װופ עיזַאנמיג רעד ןיא) שידיי ןופ דומיל םעד ..,

 -- םיברוקמ טצרפ .ל .י ןופ רענייא טריפעג טָאה (ַאקצעלַאק

 .שטיוװָארעװלעז ייב ךָאנרעד ןוא קישטרַאנדעב

 "עניב רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ױזַא יוו' גנורעדליש ַא ןיא
 :יז טלייצרעד

 טָאטשנַא שיט א ףױא ײטש ןוא רָאי 9 טלַא ןיב ךיא ...,

 ויימ ןיא ךעלדיימ סַאלק ַא רימ ןגעקטנַא עדַארטסע ןַא ףױא

 (? עבָאב ,טספַאל:ע) 5152 םאּפסושיי :רימָאלקעד ךיא א רעטלע

 ץרַאה סָאד ןוא ,טױט זיא וינעבָאב יד זַא ,םיױו ךיא ןוא גערפ ךיא

 :רעוו עקידרעטיצ יד שזַא ,רעױרט ַאזַא טימ טליפעגנָא רימ זיא

 8 ןץא טלדנַאוװרַאפ המשנ רעשירעדניק רעד ןיא ןרעוו רעט

 ךיא .ןעייגרַאפ ןרָאי ןרערט ןופ עילַאק רעקיברַאפ-ןגיובנגער

 "ווא ןייא טנדרָא רָאי-לוש ןטצעל ןיא .םויזַאנמיג סָאד קידנע

 ןופ רערעל רעקיטלָאמעד ןיימ ןוא רעסישזער רעקיטציא רעזד

 םולש ףיוא טריפ רע .טנווָא ןַא ןַאמרעה דוד ךַארּפש רעשידיי

 .זַאטסקע רערעיוהעגמוא ןַא ןדוד ליּפש ךיא .יסָארטש ןטימי סשַא

 יד ,ךימ ןגָארַמ ןעלגילפ .דרע רעד ףיוא טשינ טערט ךיא

 םיירו ךיא זַא ,קילג ןופ ליפעג ַאזַא ,דיירפ ַאזַא טרַאּפעעצ טסורב

 ךיא יצ ,סקירעיױרט רעדָא סכעליירפ סעּפע ליפש ךיא יצ טשינ

 טמוק .קנַאדעג רעד טמוק ךָאנרעד .. . .טפיוהרעביא ליפש

 -עליש יד טימ טנעיילעג טָאה רע .ַאמרעה דוד רעסישזער רעד

 .סרעטקַאניא סצרפ טרידוטשנייא ןוא רעקיסַאלק עשידיי סניר

 -- עכעלטע ,םנירערעל ןרָאװעג לייט ןענייז זתודימלת עניז

 רעטעּפש טָאה ייז ןשיווצ .סניטסיטרַא -- רָאּפ ַא ,סנירעביירש
 "ןרט רענליווג רעד ןוא !לָאר עששרע טליּפשעג טקסעלרָא םירמ

 -עלטסניק ןיימ טרעיודעג טָאה םישדח ןבלַאהטירד ... .ײעפ

 -- ןשיפַא יד ףוא ןפורעג ךיז טָאה יז יװ -- יגנוטיילי עשיר

 בָאה ,ןטעברַא עטנָאמרעד יד ץוח .עפורט רענליו רעד ןיא

 ןבעל ןטסקיניױועניא טעד ןיא ךדס ?קיטש ַא טריפעגנייא ךיא

 טליּפשעג ןבָאװ סָאװ די טימ טלדנַאהרַאפ ,ויטקעלָאק ןופ

 ,לבמַאסנַא ןיא ןטערטניירַא ןלָאז ייז ,עניב רעשיליוּפ רעד ףױא

 -יטַאמַארד רעשיליוּפ רעד ןופ ןיטנעוװלָאסבַא יד ןגיױצעגוצ ןוא

 יד ייב ןבילברַאפ ןיוש זיא סָאװ ...ַאקסעלרָא םירמ לוש רעש
 ."רענליוו

 'עּפורט רענליווו רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .ָא זיא 1919 ןיא

 םעד ןיא .טייצ עצנַאג יד ןדנוברַאפ ןבילבעג זיא יז רעכלעוו טימ

 רעקיזָאד רעד ןיא טליּפשעג טָאה יז סָאװ ,רַאוטרעּפער ןסיורג

 לָאר רעד ןיא טכַאמעג טמירַאב סרעדנוזַאב ךיז יז טָאה ,עּפורט

 .'קוביד' סיקסינַא ןיא 'האל' ןופ

 -ַאער סלַא עניב יד ?ןייג ואוו ?ןָאט סָאװ ... .קיטירק-טסבלעז

 -ןקערש ַא -- ויטקעּפסערעפ רעטסטיױו רעד ןיא וליפַא ,טעטיל

 .שזַארימ רעקידנעיצוצ יװ רעקידנקערש רעמ ,רעקיד

 קידנכוזַאב ,לװע רעשיטַאמַארד רעד ןיא ליױוװרעד טײיגימ

 סָאװ קידנסיוו טשינ ,טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ םעד קיטייצכיילג
 ןוא יקצעיוָאנָארכ -- לוש ןיא .טייגימ רעבָא ,ןרעוו טעוו ןופרעד
 -וײרַא ןרעטלע יד ןופ תודוס דוסב ןרעל ךיא .קישטרַאנדעב
 (הודיק רעטיױוצ רעד ןוא עיצקעל ןייא ןשיווצ ךיז קידנּפַאכ
 -ערעטניא טשינ -- רָאי עטשרע סָאד .סטכַאנוצ קיטיירפ ןרעה
 רָאי ןייא ןשיווצ .שטיווָארעװלעז -- רָאי עטייוצ סָאד .טנַאס
 ערעווש -- םישדח-רעמוז ייוד עצנַאג יד ,ןטיווצ םעד ןוא
 רעקידנצייר ,רעקידנקָאל ַא רימ רַאפ .סופיטכיב :טײקנַארק
 -מוא רעד קנַאז ַא ןבעל ביילב ךיא ... .ןבעל טסייה סָאװ ,דוס

 -עגמורַא ךימ ןבָאהיס רעכלעוו טימ גרָאז ןוא עביל רעכעלדנע
 טששינ רדנ ַא רימ ביג ךיא .עילימַאפ ןוא ןרעטלע יד טלגניר
 רעד ןופ ןרינגיזער ,רעטלע עניימ יתופרחי ןייק רעמ ןָאטוצנַא
 רָאי-לוע בײהנָא ןיא קעװַא רָאפ ןוא ,עניב רעד ןופ ןוא לוש
 .רדנ םעד ןכָארבעג ... .ןלָאהרע ךיז דנַאל ףיוא םיבורק וצ
 ךיא םוק ,לַאֹש ַא טימ טקעדרַאפ .ּפָאק ןטלָאגעגּפָא ןַא טימ
 -ָארעוװלעז וצ וצ טערט ןוא לוש רעשיטַאמַארד רעד ןיא רעדיוו

 .קרעוו יײר ַא ןיא םיא טימ רידוטש ךיא ... .סעיצקעל סעשטיוו
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 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ןטימ ןעמוקעג רעטַאעט ןשידיי םוצ זיא ַאקסעלרָא םירמי

 טימ ןוא לוש-רעטַאעט רעשיליופ רעטוג רעד ןופ שזַאגַאב ןצנַאג

 ,שידיי ןייק קידוענעק טשינ .רוטלוק רעשיעּפָאריײא רעסיורג ַא

 רעוװעשרַאװ רענעעזעגנָא ןַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז םגה

 יד ייב ןליפש קידנבײהנָא ,יז טָאה ,יקסוטלַא-םייה רעשדיסח

 "טיל םניא לָאר יד ןוא ךַארּפש יד טנרעלעג דלַאב ,ירענליווי

 ריא רַאפ רעדמערפ ַא ןפ טקעלַאיד ַא -- ,טקעלַאיד ןשיו

 טנָאקעג טשינ רעטעּפש ןױש ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ ,הביבס

 .ןדייש
 עּפורג רעטשרע רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ָאקסעלרָא םירמ

 סקַאמ טרעהעג ךןיוא ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,ןטסיטרַא רעוועשרַאוו

 ןא ָאלרַאט קירנעה .ָאלדיש ףסוי ,ַאנירעלעב ַאלעב ,דיוורָאנ

 ,ןַאמרעה דוד ףיברי רעייז ךרוד ןענייז עכלעוו ,רענטרעג בקעי

 סעד ןעמונרַאפ דלַאב טָאה ,ירענליווי יד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 -רָא ןכלעוו ןיא יקובידי רעד ,רעטַאעט ןקיזָאד סםניא ןָאנביוא-

 ןָא ןעגנַאגעג טלָאמעד זיא ,ףהאלי טליּפשעג טָאה ַאקסעל
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 ןוֿפ ןַָאקיססעל

 טפור ןעמ יוװ ,ןעועג.. זיא ןוא ,טייצ רָאי ַא סייררעביא

 ןלױּפ ןיא ירעגָאלשי רעטסערג רעד ,ושל-רעטַאעט ףיוא סע

 לָאר עסיורג עטשרע ריא ןעוועג זיא יקובידי ןיא 'האלי
 ןיא ןוא ריא טימ ךיז טָאה יז ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףױא
 ןוא ,יהאלי ןרָאוװעג זיא ָאקסעלרָא זַא ,טבעלעגנייא ױזַא ריא
 זַא ,ןטפָאהַאב ױזַא ךיז ןבָאה ייז .ָאקסעלרָא ןרָאװעג זיא יהאלי
 ַאקסעלרָא ןדיישוצרעדנַאנופ ןעוועג ךעלגעממוא שממ ייז זיאיס
 זיא סָאד ןוא ,ָאט סיהאלי טימ טדערעג ןבעל ןיא וליּפַא טָאה
 .ךעלריטַאנ ןוא טושפ רָאנ ,ךעלטסניק ןעוועג טשינ ריא יב
 ,ןבעל ןיא ךעלריטַאנ ןוא טושּפ ןעוועג זיא יז יו ױזַא טקנוּפ ןוא
 רעד ףיוא ןעוועג ױזַא ךיוא יז זיא ,ןָאט ןכעלריטַאנמוא ריא ייב
 טשינ ,יז זיא לָאר רעיינ רעדעי ןיא .ןלָאר ערעדנַא ןיא עניב
 יקובידי ןיא יהאלי ןעװעג טרָאפ ,תוטשפ ריא ףױא טקוקעג
 -עּפע עריא ןיא ךיוא זַא ,יטקובידרַאפי ױזַא ןרָאוװעג זיא יז ,.,
 -נַאל .יקובידי רעד טדערעגסױרַא ריא ןופ טָאה ןלָאר עקידרעט
 ךיז טָאה ָאקסעלרָא ןיב טרעיודעג סע טָאה ןרָאי עגנַאל ,עג
 ."טסנעּפועעג-יקובידי ןופ טײרּפַאב

 "קוביד , ןיא ("האל,) אקסעלרָא םירמ ןוא (ןייטש ַאשָאילַא) " ןנח,

 :?ָאטעג עצרַאװש , ןיא ןליּפש ריא ןגעוו טביירש ליזיימ ןמחנ

 -סעלרָא םירמ ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא ָאד זיא ןטסיטרַא יד ןופ;

 -לעטבוס עקיטכיצ טימ סענעצס עלַא יד ךרוד טריפ עכלעוו ,ָאק

 עריא טימ קרַאטש טרינַאּפמיא יז .ליפעג ןטפיטרַאפ טימ ,טייק

 עטסקרַאטש יד ןופ קפס ילב זיא סע .םזיגַארט ןוא ןדייל
 ."עירעלַאג-ןלָאר סָאקסעלרָא ןיא ןטלַאטשעג

 :ליזיימ ןמחג טביירש "קָאליײש , ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 ,טקַא ןטירד ןיא קידונח ,ןייפ ןעוועג זיא ָאקסעלרַא םירמי

 ןפיא יז זיא רעכַאווש רעבָא ,טנַאמלעב ןיא ץַאלַאּפ ןיא ךיז יב

 ,טקַא רעטרעפ רעד זיא םעד בילוצ ןוא ,טקַא ןטרעפ ןיא טכירעג

 ךַאוש סױרַא ,יקָאליישי ןופ ףוס סעד ןעגנערבסיורַא ףרַאד סָאװ

 -עג ןפיוא ןענייז טרעכייוו .מ ךרוד ןעוו ,טרפבו ,שטששוטמ ןוא

 וא רעשידייטזעינ רעד -- ןומה רעד טריפעגנירַא טכיר

 -רעוו עשינָאקַאל ,עצרוק יד ןפַאכפיא ףרַאד סָאװ -- רעשידיי

 -ַאלפפיוא ןוא (עיצרָאּפ ענעוטעגרעביא יד) רעטכיר םנופ רעט

 טימ רעדָא גנומיטששוצ טימ ,סעכ טימ רעדָא לבוי טימ ןרעק

 ,ױרפ עכַאווש ַא זיולב ָאד זיא (ָאקסעלרָא) עיצרַאּפ .טסעטָארּפ
 יו ."טועינ ָאד טגייצרעביא יז /
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 רעט ַאעט ןשידיי

 -יטַאמַארד רעד טביירש "םשה שודיק , ןיא ןליּפש ריא ןגעוו
 :טרעכייו .מ ר"ד רעסישזער ןוא רעריז

 -- עלהמלש ןוא עלהרובד -- טכיל .ד ןוא ָאקסעלרָא .מי

 ."תועינצ ענייר ןוא עביל עטסטרַאצ ,סרעייז טרָאוװ סעדעי

 טביירש "רענליוו יד , ייב "ןויסנ , סרעגערּפ ןיא ןליּפש ריא ןגעוו
 :לעזיימ ןמחנ

 -וואוו ַא ןבעגעג טָאה יז .(יליל) ָאקסעלרָא םירמ לכ םדוק,

 ןוא טכַארּפ רועיש ַא ןָא טימ טלַאטשעג עטקילייהעג רַאברעד

 עסיורג ַא ןיא יז .טײקנטלַאהעגסיױא ןוא טייקלדייא ,טייקנייש

 עשיסַאלק עטוג ןבָאה ףרַאדַאב יז .ןירעקיגַארט ַא ,ןיטסיטרַא

 סָאטַאּפ .עיכיטס ריא זיא סָאד -- ַאעמָאלַאס ןוא תידוהי .ןלָאר

 טקירד ןוא קינייועניא ןופ סױרַא טגָאלש סָאװ ,טפַאשנדיײיל ןוא

 ."רעטרעוו עטדימשעג ןוא ןעגנוגעווַאב עטפייטשרַאפ ןיא סיוא ךיז

 טייהנבעגרעביא ריא ןופ דירטש ַא ףיוא ןָא טזייוו טרעכייוו ר"ד

 "טָאטש ןדײ, סנילטייצ וצ סעבָארּפ יד תעב זַא ,רעטַאעט םוצ

 -רַאפ .ָאקסעלרָא םירמ ,עּפורט ןופ ןיטסיטרַא עטשרע יד , :טָאה

 עטעקַאנ טימ ןוא ןקָאז יד טלקיװעגּפָארַא ,לדיילק סָאד טצרַאש

 רַאפ קידנרעטיצ ,ליד םענרענייטש םעד ףיוא ךיז טקורעג ינק

 ,טרעכיוו ר"ד רעביא טיג רעטייו ."םירבא עלַא טימ טלעק

 טימ השעמ ַא; סעצישוויל ןופ ערעימערּפ רעד ךָאנ געט ייווצ זַא

 -רַאפ רעד םיא טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה

 יד זַא ,ןסיוו טזָאלעג ,אזאמ "עּפורט רענליוו, רעד ןופ רעטלַאװ

 רערעסעב , רעד ןופ רעייטשרָאפ ןופ הצע רעד ףיוא ,טָאה עּפורט

 טימ השעמ יד עסעיּפ רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ,"טפַאשלעזעג

 .רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה טימ "לשכנ, טרעוו סָאװ ,ןיציבר רעד

 ,ןטלַאהעג טָאה ָאקסעלרָא סָאװ סָאד ךיוא טָאה וצרעד ןפלָאהעגוצ

 רעד ןופ לָאר יד רע טלכיורטשעג טינ ןָאק ןיציבר ריא זַא

 ,רעמערק עבש:-תב ןליּפש וצ ןעמונעגרעביא ךָאנרעד טָאה ןיציבר

 ןָא יז טפור רע יו ,רעד ןופ ןליּפשטסַאג יד ןגעוו קידנדייר

 :רעיימ סירָאמ טביירש .ןָאדנָאל ןיא '!עּפורט רענליוו עטירד

 ןופ טפַארק טימ ,ץ'רעליפשיש עניײיש ַא ,ָאקסעלרָא םירמ,!

 ענייפ ןוא גנוטלָאה רענייש ַא טימ ,קורדסיא ןלענָאיצָאמע

 ריא טימ טרינָאמרַאה טינ טָאה ךַארּפשסױא ריא רעבָא ,ןטסעשז

 .יןליּפש
 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ,טרעכייוו לַאכימ ר"ד ,רעסישזער ריא

 יב זיא רעטקַארַאכ ןרעטצניפ סקָאלייש וצ דָאּפיטנַא רעדי

 רע טָאה יז .ַאיצרָאּפ ןופ טלַאטשעג עקיטכיל יד ןריפסקעש |

 -שטנעמ ,המכח ,טייקילעזטייל ןח רועיש ַא ןַא טימ ןעקנַאשַאב

 יד סָאלש רעטנָאמלעב ןיא ךיז ןרעה לױמ ריא ןופ ,טייקכעל

 .םילשמ עטסנעע יד ,דיײר עטסגילק יד ,רעטרעוו עטסלדייא

 וצ חבש רעסיורג רעד סעצָארּפ ןפיוא טגנילק לימ ריא ןיא

 -ברַאה עשלדיימ ןדנוברַאפ טָאה ָאקסעלרָא םירמ .םימחרה חדימ

 -ניא ןפרַאש ַא טיִמ תועינצ עתמא ,טייקנייש עשיאיורפ ,טייק

 ןוא ןסקַאועג יז זיא עיציטעּפער וצ עיציטעּפער ןופ .טקעלעט

 לּפַאטש ןטסכעה סעד טכיירגרעד עבָארּפ-לַארענעג רעד ףיוא טָאה

 -רַאפ יז טָאה ערעימערפ רעד ףױא ןיוש רעבָא .תומילש ןופ

 ןרָאװעג יז זיא רעפמייו סָאװ ןוא ,טייקרעכיז עלופ ריא ןרָאל

 ,הגרדמ רעד ןופ טרעטיױורעד רעמ ץלַא ךיז ,רעקידלקַאוװ סלַא

 .סעבָארּפ יד ףיוא טכיירגרעד טַאהעג טָאה יז סָאװ
 בָאה ,סָאמ רערענעלק ַא ןיא ,תמא -- ךירטש ןקיזָאד סעד

 עלהרובד ריא :"םשה שודק; ןיא ריא ייב ןיוש טקרעמַאב ךיא

 -שירפ יד ןרָאלרַאפ ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו יד ףיוא טַאה

 רימ סע ךיא בָאה טלָאמעד .עטשרע יד ןופ ץנַאלג םעד ןוא טייק

 יי
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 ,םייצ עגנַאל ָאזַא עסעיּפ יד ןליּפע םעד טימ טשטייטעגסיוא

 ,םש א טכַאמעג ןיטסיטרַא רעד ןבָאה ןרָאיטקַא ןוא ןטנעזעצער

 ןירַא ריא ןיא זיא סָאו ,קוביד ןופ ןרעוו רוטפ טשינ ןָאק יז זַא

 ןדעי סָאװ ,ףיױרעד טקוקעג טשינ ,ןרָאי המכ ןיוש טציז ןוא

 תועובשש טימ ןבירטעג קידצ רעלָאּפָארימ רעד םיא טָאה טונוָא

 .רעפיט טכוזעג הביס יד בָאה ךיא :תומרח ןוא

 לנש עשיטַאמַארד עשיליופ יד טקידנעעג טָאה ַאקסעלרַא

 םעד טלענקעג םידימלת יד טימ טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ ַא ןיא

 ןרימַאלקעד שיטעטַאּפ .טנרעלעג ,רָאוטרעּפער ןשיסַאלק ןסיורג

 יז טָאה רעינַאט רעקיזָאד רעד ןופ .ןיקצַאווָאלס ןא ןשטיוועקצימ

 -סורב עפיט ריא ןעײרּפַאב טנַאקעג טשינ (קידנעטש) הימי לכ

 ןָא ןָא .עטסגרע סָאד ןעוועג זיא סָאד טשינ רעבָא .םיטש עקיט

 ריי
 ןיא ן ייפ

 רעטנוא תואת
 "רצמייב-םלוא לד

 "גנאט יאה גנאשט ,

 "ןיירקיה שב

 דנומואלק ןוֿפ

 לָאמנייק .טקידעשעג יז טקעלעטניא רעפרַאש ריא טָאה רעמ ךרע

 -רעד רעשירעלטסניק ריא טימ ןדירפוצ ןעוװעג טשינ יז זיא

 ןוא .רעסעב ךָאנ ןטַאמ טלָאוװעג סע יז טָאה קידנעטש .גנוכיירג

 .רעגרע טכַאמעג סע טָאה -

 ,טניירפ רעיירטעג ַא רָאיטקַא םעד ןייז ןָאק טקעלעטניא רעד

 רעד ןיא .אנוש רעטסרעטיב רעד ןרעוו ךיוא םיא ןָאק רע רעבָא

 ןפיילש םייב ,לָאר ַא ןרידוטשנייא סייב ,סעיציטעּפער יד ןופ טייצ

 יי ַא טקעלעטניא רעקידנרילָארטנַאק רעכַאוװ ַא זיא ןלייפ ןוא
 ןײרַא ןיוש יז זיא ,עקיטרַאפ ַא ?ָאר יד זיא רעבָא .ךַאז ערע
 חומ ןופ הדבוע יד זיא ןַאד ,טסיטרַא ןופ שיילפ ןוא טולב ןיא
 ןוא ערעימערפ רעד ךָאנ ךױא ןעמ ןָאק יאדװַא .טקידנערַאפי

 רעדָא ןייז אלממ סעּפע ןעגנולעטערָאּפ עקידרעטייוו יד ייב וליפַא
 ןעמ רָאט ,טולב ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,ןעמענּפָארַא
 .ןפעושט טשינ

 -רַא ןיטסיטרַא רעד ןופ קילגמוא סָאד ןעוועג זיא סָאד ןוא
 -רַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה יז .עריא תולעמ עלַא ייב ָאקסעלו
 ,טרעטַאמעג יז טָאה חומ ריא .שוח ןשירָאיטקַא ריא ףיוא טזָאל-
 ."טרעטַאמרַאּפ יז טָאה רע זיב

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי
 זיא ָאקסעלרָא טירמ ןעמָאנ רעד ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סעי

 רע .ןדיי עשיליופ יד ןשיווצ עטסרעלוּפָאּפ יד טפ רענייא ןעוועג
 רעד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג זיא

 -- ּפַאטע ןטייוצ ריא ןיא -- ךיז טָאה סָאװ ,יעפורט רענליווי
 ןופ גנוריפפיוא רענעגנולעג רעד טַימ ןעועג םש הנוק יזזַא
 טקנעדעג סע רעוו .ישזער סנַאמרעה דוד ןיא יקובידי סיקסנַא
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 ,עשערַאװ ןיא יעּכורַײ רענליווי רעד ןופ דָאירעּפ ןקידנצנעלג םעד

 יהֲאלי לָאר רעז ןיא ָאקסעלרָא םירמ ןסעגרַאפ טשינ רעכיז טָאה

 .יקובידי ןיא

 -עניב עטנַאסערעטניא עירעלַאג ַא ןפַאשעג טָאה ָאקסעלרָא

 ,ןסיוו ,טייקנייש טימ טלדורּפשעג טָאה יז עכלעוו ןופ ,ןטלַאטשעג

 "ירעליפשיוש ןיימ ןיא רימ זיא ןעוו ןטלעז .רוטלוק ןוא טקַאט

 ןפערט וצ ןעמוקעגסיוא טייקיטעט רעשירעסישזער רעדָא רעש

 ןייז א ךיז רעביא ןטעברַא ליפױזַא לָאז סָאװ ,עסירטקַא ןַא

 .רעטריאערק ריא ךרוד רעד ןיא ןָאטעגניירַא םישוח עריא עלַא טימ

 ערַאברעדנואוו טימ יקנָאשַאב ןעוועג יז זיא םעד ץוח ַא .טלַאטשעג

 "ָאטסירַא ןַא ,טלַאטשעג עשיטעטסעיַאמ ַא ףןעלטימ עכעלרעסיוא

 .טרָאו ןופ ןיז ןטסעב ןיא -- ןיטַארק

 -רַאפ קידנעטש ,ךיִז ןיא טכַאמרַאפ ןעוועג יז זיא קידנעטש

 ,לָאר ַא ןרידופש ןיא ןָאטרַאפ ןעוועעג קידנעטש ןוא טכַארט

 -עק עטסניד עריא עלַא ןיא ןעגנירדוצניירַא ךיז קידנעימַאב

 ,ךעלרעמ

 םירמ זַא ,גָאז לע ךיא ןעוו ,ָאמחג ןייק ןייז טשינ טעו סע

 סָאװ ,ץרעליפשױש עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג זיא ָאקסעלרָא

 ,הצילמ עדעי ןפוועג דמערפ זיא סע רעכלעוו ,טנעקעג בָאה ךיא

 ןזערַאב סָאד ןוא ךעלגנעג ןסילוק-רעטניה עלַא יד ,הפינח עדעי

 םענעגייא ריא ןעגנַאגעג דימת ךיז זיא יז .םירבח ענעגייא יד

 ןעוועג ייברעד ןוא ,יגָאטי סמענעי ןיא ךיז טשימעג טשינ ,געװ

 .טוג וא קיצרַאה ,שירבח

 -רַאפ ןוא ןסיבוַאפ ןייז וצ טנורג גונעג טַאהעג טָאה יז םגה

 ױזַא ריא רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל-טַאוירּפ ריא בילוצ טרעטיב

 ַא טבעלעגרעביא טָאה יז םגה ;טגײלעגפיווצ ךעלקילגמוא

 םייב ךיז ןענעדרָאניײא ןענָאק טשינ ןבילוצ גושיױוטנַא עסיורג

 ןרָאפעג לעיצעפס זיא יז ןיהואוו ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רעטַאעט

 טחמעג רעטעפש ןוא טייצ רָאי ַא טכַארברַאפ טָאה יז ואוו ןוא

 ,ןלױפ ןשיטימעסיטנַא ןקידהמחלמ-רַאפ םעד ןיא ןעמוקקירוצ

 ןסייררעביא לָאמעלַא רַאֿפ לָאמנייא טלָאוװעג טָאה יז ןכלעוו טימ

 לב ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג עלַא יד ףױא טקוקעג טשינ --

 טָאה ,םתוח ןשילַארָאמ ןסיורג ַא ריא ףױא טזָאלעגרעביא קפס

 יטרַאמ יד (בעל ןיא לָאמ סָאד) יטליּפשעגי טשינ לָאמנייק יז

 ןפיוא טגָאלקַאב טשינ ךיז יז טָאה לָאמנייק ,עטהלוועַאב יד ,ןירער

 .יךיִזי וצ געוו ריא ךיז רעגנַאגעג רעטייו רָאנ ,לרוג

 עזטידיי סָאד ויא ,זנַאברַאפנטַאר ןופ ןעמוקקירוצ ריא רָאנ/

 -ָאּפ ךיוה בילוצ אמתסמ) ריא רַאפ ןעוועג ןלױּפ ןיא רעטַאעט
 ןיא לָאמנייק ,טײקצלָאטש ריא יב ,טָאה יז .טכַאמרַאּפ (קיטיל
 ,רעדייל זדנוא ייב ןעוועג ויא סע יװ ,טּפַאלקעג טשינ ףןריטי יד
 טסעינ ריא ןגעוו רענייק עקַאט טָאה .גנונדרָאיגָאט רעד ףיא

 -עג טשינ גנַאל ךָאנ טלָאו יז יצ טסייו רעוו ןוא ,טכַארטעג

 ןענָאמרעד ךיז לָאז רעצעמע זַא ,ןטרַאוו ןוא ןציז ױזַא טפרַאד

 סָאװ סָאד טשינ ןעוו ,ָאקסעלרָא םירמ ןירעליּפשיוװע רעד ןָאו
 ןיא טרישזַאגנַא יז ךיא בָאה גירק( טלעוו רעטייווצ) ןרַאפ ץרוק

 רעדיוו טָאה יִז ואוו ,עשרַאו ןיא ירעטַאעט-לַארעמַאקי ןיימ

 שירעליּפשיװע ךיז טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ןוא טבעלעגפיוא
 ךָאנרעד .גירק ןרַאפ טרַאה ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ןגָאװצסױרַא
 ."עיצַאּפוקַא עשיצַאנ יד ןוא גירק רעד ןעמוקעג זיא

 ןיא| ױזַא ריא טריזירעטקַארַאכ ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק רעד

:;)2 

 רעשיסַאלק-טכע ,רעלַאוװא ,ּפָאקײלעשטיטָאב רעניײש ַא;-

 רעשירעדניק .טימ ןקוק סָאװו ,גיא עלעקנוט-יורב ,ןרעטש

 יי יי
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 רעט ַאעט ןשיריי ןופ ןָאקליסלעל

 יב יו טנעה עקינייב -טנַאפעלע .טפנוקוצ רעד ןיא טײקווַאנ
 .רעגניפ עשיטַארקַאטסירַא עקנַאלש ,סענַאדַאמ-טנַאסענער יד
 ןיא יז טנָאמרעד טּפָא ..שילובָאנמַאס טכייל ךיז טגעווַאב רוגיפ
 רימ יװ ,רמת ,לחר ,הקבר ףטלַאטשעג עשילביב ערעזדנוא
 -ירפ םעד ןופ רעטסיימ יד ייב רעלעמעג יד ףיוא ןעז יז ןגעלפ
 .סנַאסענער

 יז טָאה ,עניב רעשיריי רעד ףױא רָאי ןעצ רעביא ןיױש
 זיא סָאד .ןח ןוא ץייר ןשירעדניק ריא ןרָאלרַאפ טשינ ךָאנ
 ץלַא .החפשמ-רעליּפשיוש רעזדנוא ןופ טלַאטשעג עטסלדייא יד

 -עטסע סָאד רָאנ יז טעז םוטעמוא ,ריא טלעפעג ץלַא ,ןייש זיא
 עלַארטַאעט םוׂש ןייק טשינ ןעיײגרעד ןרעױא עריא וצ .עשיט
 סָאװ טשינרָאג טעמכ יז טעז ,טרירטנעצנָאק דימת .תוליכר
 ַא ,םעלבָארּפ א טרירַאב רעבָא טרעוו .ךיז טוט ריא םורַא
 טבעל ,רעכעלטלעוורַא ןַא רעדָא רעשירַארעטיל ַא ,רעשילַארטַאעט
 ןייז טעוו ,ןגָאז טעװ יז סָאװ ,סָאד ןוא .םולח ןופ יװ ףױא יז
 "ורע ךס ַא טגָאמרַאפ ָאקסעלרָא םירמ .עטסטנַאסערעטניא טָאד

 ןליפַא רָאנ ,ועליפשיוש עשידיי ןשיווצ רָאנ טשינ ןוא ,עיציד
 טימ עסירטקַא ןַא ןפערט ןטלעז ריא טעװ םלועה-תומוא יד ייב

 עטמירַאב-טלעוו יד יז טנָאמרעד טרפ םעד ןיא .טקעלעטניא ַאזַא

 טעבַאזילע ןוא עוד ַארָאנָאעלע ,דרַאנרעב ַארַאס :סנירעליּפשיוש

 סָאו) האנק ןופ ליפעג סָאו דמערפ ירמגל זיא ריא .רענגרעב

 ךיז טיירפ יז .(רָאיטקַא ייב טײרּפשרַאפ רעייז ,רעדייל ,זיא

 ןעמ טדער .גלַאפרעד ןבָאה עטרבח רעדָא רבח ַא סריא ןעוו

 סע זַא ןקנעדעג קידנעטש יז טעוװ ,עסעיפ עיינ ַא ןלעטש ןגעװו

 יז ךיױא ןוא ,עּפורט רעד ןיא סנירעליּפשיוש ןַארַאפ ךָאנ ןענייז

 טעו .לָאר ַא ןליּפש טגנידַאבמוא טשינ יז חֹמ ,ןליפש ןפרַאד

 קידנעטש זיא יז .עטרבח ַא רַאּפ ןטערטּפָא דימת לָאר יד יז

 -טַא ןסילוק-רעטניה יד ןפלעה וצ םירבח עריא ןופ ןדעי טיירג

 .טַאהעג טשינ העּפשה םוש ןייק טציא זיב ריא ףיוא טָאה רעפסָאמ

 ןיא סעּפע טריסַאפ :עגירטניא רעלַארטַאעט רעדעי ןופ טיי זיא יז
 ןגעוו ןיוש טדערימ ,טלעוו-רעטַאעט רעזדנוא ןיא רעדָא עפורט
 -עניב עלַא ופרעד ןיוש ןסייו סע ,ןבָארעדרַאג עלַא ןיא םעד
 -עטש -ןסילוק םוצ זיב רעקינכעטָארטקעלע םעד ןופ רעטעברַא
 ןקוקנָא ךייא טעוװ סָאװ ,עטצעל יד ןייז טעו ָאקסעלרָא -- רעל
 ָאד זיא סָאװג ףגערפ ןוא ,ןגױא עטרעדנואוורַאפ רַאּפ ַא טימ
 ..טסואוועג טשינרָאג בָאה ךיא ?תמא עקַאט סָאד זיא ?ןעשעג
 רעטכעלעג ַא םױרַא טפָא טפור טייקידתומימת ַאזַא ."ךעלגעממוא
 ,טשינ טרעה ןוא טשינ טעז יז ,טקַאפ ַא זיא סע .ןרָאיטקַא יד יב
 -ָאמ יד רעמ טריסערעטניא ריא .ךיז טוט טַאווירפ ןצעמע ייב סָאװ
 -ָאמ ןיא ןעגנומערטש עיינ יד ,רוטַארעטיל עשיעּפָאריײא ענרעד
 .טלעוו ריא זיא סָאד -- רעטַאעט םענרעד

 ןיא טציז יז יו ןריוורעסבָא וצ זיא טנַאסערעטניא רעייז
 ןשירָאיטקַא ןטימ קידנדער) עקרַאמ רעד טל .עבָארעדרַאג
 -רַאפ ןטױל טבָא ,עסירטקַא עטשרע ןַא ךָאד יז וזיא (ושל
 ,ןסיו טשינ לָאמניק ,טשינ יז ןעק סָאװ ,רעד טעוװ ,ךיז ןטלַאה
 ,ריא טליוו .יעּפורט רענליווי רעד ןופ עשרעימערּפ יד זיא סָאד זַא
 ,ךיז טניפעג רָאיטקַא ןַא ואוו ןסיו עניב רעד רעטניה ,לשמל
 ןסיוו ןיוש ריא טעוו לוק ןטױל .ןכוז גנַאל טשינ ריא טכיורב
 ױזַא דימת זיא ָאקסעלרָא ...זיא רע עבָארעדרַאג רעכלעוו ןיא
 יז טעז ןעמ ןוא טשינ יז טרעה ןעמ זַא ,טרירטנעצנַאק ,ליטש
 ןעז ריא טעוװ ,עבָארעדרַאג ןיא ריא וצ ןירַא ריא טמוק טשינ
 טביולק ,עלעגיפוש ריא ןיא ןײרַא טקוק ,טציז יז ןזײשַאב יװ
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 ,רעגניפ עניד ענייפ עריא טימ עקנימש סרענכייל ןופ לטכַאש ןיא
 טרעדנע םינפ עלעדייא סָאד ןוא ,טפימש ןטימ טנכייצ ןוא טציז
 ...קיטרַאפ זיא עקסַאמ יד .קורדסיוא סעד טייצ וצ טייצ ןופ
 ...טרַאו ןוא ןסילוק יד ייב ךיז טלעטש ןוא סױרַא טײג יז
 ריא ןענָאמרעד טשינ לָאמנייק ריא ףרַאד טנעיציּפסניא רעד
 יז .טשינ םענייק טימ יז טדער טירטפיוא ןַא רַאפ .טירטפיוא
 טייג יז זיב עיצַאלּפנעטנַאק רעכעלרעניא טימ טרַאוװ ןוא טייטש
 .עניב רעד ףיױא סיױרַא

 עיגָאלַאכיסּפ ףיט ריא ייב זיא ,טליפש יז סָאװ ,לָאר עדעי
 יז ןָאק ,טפַאש יז סָאװ ,עיצַאערק רעדעי ןגעװ .טכַארטעגכרודַא
 ערעיוהעגמוא יד ןוא עיצידורע ריא .גַארטרָאפ ַא ןטלַאה טסיירד
 -ַאנַא וצ טייקכעלגעמ יד ריא טיג ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא

 ָאקסעלרַא םירמ

 ןיא

 סנילטייצ ןרהא

 "טַאטשגדיײ,

 (ןַאמדירפ .פ ןופ גנוגכייצ)

 -רַא רעיײז יז ז"א ןירעלטסניק סלַא .טלַאטשעג עדעי ןריזיל
 ןוא גָאטײב טקיטפעשַאב יז זיא ערעימערּפ ַא רַאפ .םַאזסטעב
 יז זיב ,עזַארפ ַא ןרזחרעביא לָאמ טרעדנוה ןָאק יז .טכַאנײב
 לָאמנייק זיא יז .טריטנעצקַא קיטכיר זיא ץַאז רעד זַא ,טליפרעד
 ,גלָאפרעד ןטסערג םעד לָאר ַא ןיא יז טָאה .דירפוצ טשינ
 רָאט ןעמ ?רעטייוו ןעמ טוט סָאװ :ןטכַארט וצ ןָא טשרע יז טבייה
 טשינ לָאמנייק זיא רעליפשיוש רעד .ןביײלב ןייטש טשינ ךאד
 ךיז ,סנירעלטסניק עסױרג עלַא יו ,טיטשרַאפ יז !קיטרַאפ
 טקעלּפטנַא .ןגלָאפרעד עסיורג יד ןופ ןרוכשרַאּפ ןזָאל וצ טשינ
 טיירפ ,וטפיוא ןלַארטַאעט סעיינ ַא ,קנַאדעג םעיינ ַא ץעמע ריא
 טָאװ יז טמירט דימת ןוא טרעטסײגַאב טרעוו ,שירעדניק ךיז יז
 ןשידיי םענרעדָאמ םעד רַאפ ןפַאש וצ ןוא ןענרעל וצ רעמ
 | ,"רעטַאעט

 -עטקַארַאכ יקסווערָאמ םהרבא רעסישזער ןוא רעליּפשיוש רעד
 :ױזַא יז טריזיר

 ,טעטילַאודיווװדניא עכיירנברַאפ ַא ןעועג זיא ָאקסעלרָאי
 -ַארעּפמעט רעשינעצס רעקילדורּפש ַא ,טנעגילעטניא ,טעדליבעג
 ןעוועג זיא יז .יובעג ןייש ַא ןוא ןכירטש-רוגיפ עשיסַאלק ,טנעמ
 רעביא טעברַא-ישזער ןיא לַאירעטַאמ רערַאבקנַאדמוא רעייז ַא
 יד ןופ יןעיידיא טיִמ טעוועקיפעגנַא ,טנטערע :תוביס ייווצ
 ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז יז טָאה ,סעירָאעט-רעטַאעט עקיטלָאמעד
 עקידנעמַאלפ עניימ ןוא ,טסנוק ןיא ײדַארגָארטער, ןזָאלסגנונפָאה
 ןוא ןליוומוא ןופ ןקילב ןיא ןסױטשנָא רדסכ ךיז ןגעלפ דייר
 -עגוצ ןענייז רימ ןעוו זייא רעד טָא טָאה טצַאלּפעג .יורטוצמוא
 -רעד טָאה יז ןוא ,יןרעייפ סענַאהָאיא סנַאמרעדוז וצ ןטָארט
 -רַאסימָאק ןופ ענייא ןעוועג זיא ַאקירַאמ ןופ עלָאר יד זַא ,טרעה
 טצעשעג ןעוועג זיא ַאקסוועשזרַאסימָאק .ןלָארניורק סַאקסוועעז
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 רנַאב םישורס

 ריא ןגעוו ןדעד ןוא ,"סכורע ןחלושג עקיטלָאמעד .עלַא טױל -|
 טכַארטַאב ָאקסעלרָא עוויסערגָארּפ ןיימ טָאה ץילב ןוא ןערב טימ --}

 ."טייקנענַאטשעגקירוצ; ןוא יײעיצקַאער יװ

 רעד ןיא טרעטשעג קרַאטש טָאה סָאװ ,הביס עטייוצ יד

 "רענייב יד זיב , רענעסערפעגנייא ריא ןעוועג זיא,ריא טימ טעברַא

 ןשלַאּפא ןופ רענעט עקידוועגניז ןיא עניב רעד ןופ ןדער וצ ןפוא

 ,ורסח ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג טלָאמעד בָאהיכ) "םזיציסַאלק

 ןדער וצ ןפוא םעד ןוא קינכעט רעשיליוּפ רעד ןיא טקעטש סָאװ

 -ָארעוולעז ןטמירַאב ןופ ןירעליש ַא ןעוועג זיא יז .(עניב רעד ןופ

 ריא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ענַאטשרַאפ ךיא בָאה רעטעּפש .שטיוו

 ..יייםומ רענעגייא

 -ַאב ןצנַאגניא |ריא | יז טָאה יַאקירַאמא רעביא טעברַא יד

 -כעט גנוכיירגרעד ַא ריא ייב ןעוועג זיא לָאר יד .םעד ןופ טיירפ

 -ַאּפמיס ריא ןענואוועג ךעלדנע בָאה ךיא .שירעלטסניק ןוא שינ

 ןקידנלַארטש ריא טימ ןפערט ןבױהעגנָא ךימ טָאה יז ןוא עיט

 ַא ןײרַאי ןָאקסעלרָא ןיא זיא ןברָאטשעג זיא יקסנַא זַא .לכיימש

 | ,"יקוביד

 וצ קירוצ יקסווערָאמ רעדיוו ךיז טרעק תונורכז ענייז ןיא ןוא

 :טנכייצרַאפ ןוא
 ןבָאה |ײשטעּפ יד טגירק סָאו רעד. ןיא} ןלָאר-שעיורפ ידי

 "יז רימ . "אלעוסנָאקא -- םיובנריב ןוא ָאקסעלרָא טליּפשעג

 ןסורדרַאפ ןופ ןעמיוש ערעטיש עכלעזַא סעּפע ןבילברַאפ ןענ

 רעסייה ןופ גנומיטש רענײמעגלַא רעד ןיא סָאװ ,םעד בילוצ

 טלעק ַא ןָאט ךיוה ַא טפָא טגעלפ ,ןכָאװ יד רַאפ גנורעטסיײגַאב

 ידינָאעל ןגעװ ,טרעװ ןייז ןגעוו ,קיטש םעד ןגעוװו תוקפס ןופ

 ,ןענייז סָאװ ,רעטַאעט ףיא ןעגנוױשנַא עניימ ןגעוו ,וועערדנַא

 טסעינ יו עדוי ימ ןוא ײשיַאכרַא; ,"טרעטלערַאּפג ,ריא טל

 ךיירפ ןוא טסיירט עתמא ןַא .קיליױװגנַאל ... וא קידנגייצרעביא

 -לטימוא :םיובנריב ןעוועג הרצ רעטכירעגמוא רעד ןיא רימ זיא

 יץנעגילעטניא  ןָא ,דניקסקלָאפ קינטעצָארּפ טרעדנוה ַא ,רַאב

 ןוא טקירדרעד שממ ןָאקסעלרָא ןיא טָאה ךימ סָאו ,ןימ םעד ןופ

 ."ןכָאוװ עכעלרעייפ ענעי ןופ גנומיטשע יד טמסרַאפ

 :יֹוזַא יז טריזירעטקַארַאכ "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא שטיװַאר ךלמ

 רָאנ ןָאק יעקנעינַאּפ עשידיי רעוועשרַאווי' ַא זיא סָאד סָאוװ

 .אפוג עשרַאוו ןיא ןעזעג סעקנעינַאּפ יד טָא טָאה סָאװ ,רעד ןסיוו

 ןיא ןוא ןבעל ןשידיי ןיא ןעמוקעגפיוא פיט רעד זיא 1910 םורַא

 עקנעינַאּפ רעוועשרַאוו ַא ... .טקידנעעג ךיז רע טָאה 1939 רָאי

 -ןייא ךיז טָאה יז רעבָא ,טשינ לפייוצ ןייק .ןייש ןעוועג זיא

 ריא יז טגעלפ סעד ץוח .רענעש זיא יז זַא ,לָאמעלַא טדערעג

 -סָאק ײלרעלַא ןצונַאב קיטייצירפ טימ ןכַאמ עילַאק טײיקנייש

 ,ךעלדנח ןוא ךעלקיטש-דמש יילרעלכ טימ ןוא ןעלטימ עשיטעמ

 רעבָא רַאפרעד ,ןח ןופ ןעוועג טייו רעייז טּפָא רעייז ןענייז סָאװ

 .טועּפ ןוא טסָארּפ דמש וצ וליפַא וא קיטש-דמש וצ רעטנענ

 ןענייז עקנעינַאּפ רע:עידיי רעועשרַאוו ַא ןופ המשנ רעד רעביא

 ,עטילױוּפ יד -- סוזײא-רעקַא יד טימ רעבירַא ןלערוטלוק ריפ
 ןיק ןוא -- עיצַאּפוקָא רעד תעשב עשטייד ,עשידיי ,עשיסור

 ןעמָאז ,זָאלעגרעביא טשינ ןעמָאז עקידעבעל ןייק טָאה ענייא

 טרעדנוהיירד ,רַאפרעד .טייצ רעד טימ ןרעוו ןעמולב ןלָאז סָאװ

 טעמכ ןוא עשרַאוװ ןיא טַאהעג רימ ןבָאה רענעמ-רעביירש עשידיי

 ןופ רוד םעד ןופ ןעמַאטש לָאז סָאװ טשינ ןירעביירש ןייא ןייק
 םירמ .קיניױו רעיײז ךיוא סעסירעטקַא וליפַא .סעקנעינַאּפ יד

 .טקיטעטשַאב לגער יד טָאה סָאוװ ,םַאנסיוא יד ןעוועג זיא ַאקסעלרַא
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 ןופ הביבס רעקידכמע רעד

 ,סעקוועשטיפ עלַא טימ עקנעינַאּפ עשידיי רעוועשרַאוו עתמא ןָא

 שטָאכ ,רנַאשז ןטסעב ןופ עסירטקַא עששידיי ענייפ ַא ךָאד ןוא

 .טסנרע ךס ַא טימ עסירטקַא ןַא ןוא ,טנעלַאט ןטסקרַאטש ןופ טשינ

 -ןגיױוש לָאמעלַא ,ןָאטעגנָא טנַאגַאווַארטסקע לסיבַא לָאמעלַא

 ,םינּפ טנַאקרַאמ ןוא טנַאסערעטניא ןַא ,טפַאשלעזעג ןיא קיד

 -זנָארב ,ןּפיל יד ןיא טסעשז רעשיגַארט ,ןגױא עסיורג וצרעד

 טָאה ,רוגיפ עטוַאצ ַא ללכב ןוא טנעה עניד רעיײז ,רָאה עדנַאלב

 ןיא טסַאּפעגניירַא ןצנַאגניא טשינ סעּפע ָאקסעלרָא םירמ ךיז

 סלַא וליפֲא ,רָאיטקַא עשידיי

 ףיױא יו ױזַא סעּפע ,ענדָאמ .עפורט רענליוו רעד ןופ עסירטקַא

 "מוא ךעלקערש ,עניב רעד ףױא טדערעג יז טָאה ןצלָאטשיגנוצ

 עטצינשעג-שיגַארט סָאד ןענעפע ןצנַאגניא טגעלפ יז .ךעלריטַאנ

 -רעוו עקידכעליײק ןייק טשינ ןופרעד ןעגנערבסױרַא ןוא ליומ

 טוערע יוװ ןעגנולקעג שידיי רעצנַאג ריא טָאה ,סנטשרע .רעט

 עקַאט םע זיא ױזַא ןוא ,קינייונסױא ןופ טנרעלעגסיוא ןטכענ

 -ריטַאנמוא רעקיזָאד רעד וצרעד ךָאנ זיא ,סנטיױוצ ,ןוא ,ןעוועג

 -רַאװ ַא בױא לייו ,שיווטיל ךעלריטַאנמוא ןעוועג שידיי רעכעל

 ,ןרעה ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ ןיוש טָאה עקנעינַאּפ עשידיי רעועש

 -כַאסַאּפ רעקַאמ(טעג ןעוועג רעכיז סע זיא ,שידיי לסיבַא טנעקעג

 סָאקסעלרָא רעבָא ,שידיי רעועשרַאוו רעטיַארב רעקידפעלַא-קיד

 .המשנ סרערעהוצ סעד ןיא ףיט זיב ןעגנולקעג ךָאד טָאה עמיטש

 -עג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,רבמעט םענייפ ַא טַאהעג טָאה יז

 -כָאנ טחמעג ריא ןעמ טָאה קידנליו טשינ .ןסעגרַאפ טנָאק

 .טפַאשביל טימ רעבָא ,ןעמירק

 ןהאל -- ןלָאר-ץנַאלג עריא ןופ ענייא -- טליּפשעעג יז טָאה

 עסשידיי ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא ,יקסינַא ןופ 'קובידי ןיא

 עששיטסימ ַא סעפע רָאנ ,ןײרַא ריא ןיא זיא יקובידי ַא סָאװ ,הלכ

 ןוא םיכאלמ ןשיווצ טבעלעגּפָא ןבעל ריא טָאה סָאװ ,טלַאטשעג

 ...ןדייועגניא עריא ןיא קוביד ַא גנילצולפ

 םירמ ןעזעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ לָאר עטסעב יד

 םעד ןופ ױרפ רעגנוי רעד ןופ לָאר יד ןעוועג זיא ,ָאקסעלרָא

 ןפ ,ירעמיוב םלוא יד רעטנוא הואתי רעד ןיא הואת לעב ןטלַא

 רַאפ ןבירשעג יוװ ןעוועג זיא לָאר יד טָא .ליעניִא ןישזדוי
 .רעוװע ןעוועג זיא ,ריא רַאּפ ןסַאּפוצוצ ןלַאר ןוא .ָאקסעלרָא
 ,ךעלגעווַאב וצ ועוועג טשינ ,טייקניד רעצנַאג ריא ייב ,זיא יז
 טועינ ,טײקטרַאּבשעגניא רעכעלרעניא ןַא סעפע קיטסייג ןוא
 זיא ןטלעז ןוא ,לעפעג טששינ לָאר ַא ריא זיא .טײקידוװעסַאּפוצ
 ןיא טקישעגנייוא קוביד םעד דלַאב יז טָאה ,ןלעפעג לָאר ַא ריא
 רָאנ טליּפשעג יז טָאה .קוביד םוצ לָאר עצנַאג יד ןוא לָאר רעד
 ןירעציז-קרַאמ ַא ןופ לָאר יד ןייז טנַאקעג וליפַא סָאד טָאה ,ןהאל
 .לריוג-ץנַאט ַא רעדָא

 יד .,ןָאדנַאל ןיא ָאקסעלרָא םירמ טנגעגַאב ךיא בָאה לָאמַא
 -עג ןענייז סָאו ,דייס-טסיא רענָאדנַאל רעד ןופ ןדיי עטסַארּפ
 ןשימייה ַא ףיוא ןייז חמשמ לסיבַא ךיז רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעמוק
 ןופ רעטרעוו טקידכעקעריפ יד טימ ןגרָאװעג ךיז ןבָאה ,ןפוא
 ןוא ?סָאד טניימ סָאװ :טקוקעגרעביא ךיז ןוא ָאקסעלרָא סירמ
 -ָאזקע עשידיי יד ןעז וצ ןעמוקעג ןענייז סָאוװ ,ןטנעגילעטניא יד
 ױו ױזַא ןדער סעקשידיי-חרזמ עלַא זַא ,טניימעג ןבָאה ,קיט
 יד טקעלעג שממ ןבָאה ןוא עפורט רענליוו רעד ןופ ָאקסעלרָא
 רעד ןופ ןושל ןקידנגנילק-ענדָאמ םעד ןופ רעגניפ עקיטסיײג
 ,"עסירטקַא
 ,ףוס ןשיגַארט ריא ןוא טייצ-סגירק ןיא ןבעל טרַא ס'.ָא ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש
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 ןופ ןָאסיססעל

 -ַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא טעברַאעג טָאה ָאקסעלרָא טירמ,
 -ַאעט ָאטעג ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו .ףליהניילַא רעל
 ןופ ןטָארטעגּפױא ָאקסעלרָא ךיוא זיא ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רעט
 ,שיליוּפ ןיא ןוא שידיי ןיא ןטנווָא-עיצַאטיצער ףיוא טייצ וצ טייצ
 סע .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא
 ןיא סרעטַאעט ירוצ .רעטַאעט ןליפש וצ ןגיוצעג רעבָא יז טָאה
 רעבָא ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא ןעוועג ןענייז ךַארּפש רעשידיי רעד
 -עג טשינ ןָאקסעלרָא טָאה סָאוו ,רַאוטרעּפער ַא טליפשעג טרָאד
 ,ןקידירפַאב טנַאק

 טָאה סָאװ ,ןָאקסעלרָא :לרוג םנופ זירטרויס ַא -- רעדיוו ןוא

 ,עניב רעשילױוּב רעד ףױא ןליּפש וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טַאװעג

 קידנפרַאװנײרַא ,םידעפ עלַא ריא טימ ןסירעגרעביא ךָאד ןוא

 סא זיא ,ןײרַא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןבעל ןוא בײל טימ ךיז

 ןץא רעטַאעט ַא ןיא ערעירַאק-עניב "יא ןקידנע וצ ןעמוקעג

 ,רערעסעב ַא ןרָאווע;ג ןבעגעג זיא סע ואוו ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד

 לָאז סָאד זַא .טלָאועג טָאה לרוג רעד .רַאטרעּפער רערענייר

 סָאװ ,רעטַאעט ַא ןיא ,ָאטעג ןיא בעל ריא ןופ ףוס טייב ןעשעג

 ןשילױפ א רעביאנגעק ,סַאג אנשעל רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא

 דוד -ןגמ ןטימ ןגעלפ םידמושמ ןדיי ואו ,(ךריקו לאישטשאק

 יז טגעלפ סע ואוו ןוא ,ןייז ללּפתמ ןייג ,רעדנעבמערֶא יד ףיוא

 רעד .רעדופ רמושמ רעד ,חלג רעד טרָאװטסיירט ַא ןגָאז

 ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד טכוזַאב ךיוא טָאה םלוע רעקיבלעז

 ַאננַאי טליפשעג טָאה ָאקסעלרָא ואוו ,ךַארּפש רעשילױוּפ רעד

  טָאה לָאר רעקיזָאד רעד ןיא ."ערוטַאמ, סרָאדָאפ ןיא ײעטַאמ
 טשינ ךיז טָאה יז סָאוו טימ .עיצַאערק ַא ןפַאשעג ָאקסעלרַא

 יז טָאה .סניטסיטרַא עדמערפ עטסעב יד רַאפ ןעמעש וצ טַאהעג

 .גלָאפרעד ןשימרוטש ,ןטנידרַאפ ַא טַאהעג עקַאט

 :טגָאזעג ָאקסעלרָא רימ טָאה לָאמנײא טשינ

 ךעלדנע ידכ ָאטעג ַא ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד --
 .לָאר עקיסַאּפ ַא ךיז רַאפ ןגירק וצ

 -ָאטעג ןטיױוצ ַא ןיא ,גנוריפפיוא רעקידרעטייוו ַא רעניימ ןיא

 טלָאװ סָאװ ,לָאר ַא טיירגעגוצ ָאקסעלרָא רָאפ ךיא בָאה ,רעטַאעט

 ןעד ןָאק סָאװ -- לייו ,טפַאשרַאפ דיירפ רעקיניױו טשינ ריא

 לָאר עקיסַאּפ ,עטוג ַא יו ,רָאיטקַא ןַא ןפַאשרַאּפ דיירפ רעמ ךָאנ

 .ןעמוקעג טשינ ןױש זיא וצרעד רעבָא ?גלָאפרעד רעסיורג ַא ןוא

 לווייט-רעלטיה רעד ןוא ,יגנולדיזסיואי יד ןביוהעגנָא ךיז טָאהיס

 .תונברק ענייז ןעגנילשוצנייא שיטַאמעטסיס ןביוהעגנָא טָאה

 עכלעוו ,ָאקסעלרָא םירמ -- טרעהעג ךיוא טָאה עטשרע יד וצ

 ."עקנילבערט ןופ סנוויוא-דלַאק יד ןיא ןרָאוועג טקישעגקעווַא זיא

 :??ָאטעג ןופ םיבתכ , ןיא ריא ןגעוו טביירש םולבלעגניר לאונמע

 לָאר ריא ןופ טנַאקַאב ,עקטסיטרַא עקיעפ ,ָאקסעלרָא םירמ;

 ןדַאלעגנייא יז זיא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא .יקובידי ןיא

 זיא טעברַא ריא .איסי רעד ןיא טעברַאטימ רעד וצ ןרָאוװעג

 ןבָאה סָאװ ןטנעטעפ ןופ עגַאל יד ןשרָאפסיא ןיא ןענַאטשַאב

 ָאקסעלרָא .עיצוטיטסניא רעד וצ ףליה ןגעוו טדנעוועג ךיז

 -וא עשירעלטסניק ףיוא ןטערטסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ

 סָאװ גלָאפרעד םעד טַאהעג טשינ רעבָא טָאה יז ןעגנומענרעט

 טוואורּפעג טָאה יז .יעפורט רענליוי רעד ןופ ןטייצ יד ץיא

 -עג סםעד טָאהעג טשינ ךיוא רעבָא ,שיליופ ןיא ןטערטסױרַא
 ןפ בולק ןיא ןעגנוטערטסױרַא עריא זיולָב .גלָאפרעד ןקירעה
 עשידיי עטסנרע ןופ רַאוטרעּפער ַא טימ עמלעטשעגנָא-איסי יד
 "ויארַאפ עסיױרג ַא ןפורסױרַא ןגעלפ ,רעביירש עשיליוּפ ןוא
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 טו
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 רעט ַאעט ןשידיי

 | רעטשרע רעד ןיפ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז .גנורי סערעש

 ,ײעיצקַא- עיצַאדיווקיל

 .1928 ,13 'נ ,עשרָאװ ,טל'בטיל ,עשרַאװ ןיא עּפורט רענליװ יד -- ליזיימ .ג

 :רעטַאעט , ,עניב רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ױזַא יװ -- אקסעלרא םירמ
 ,1928 ,2 1 ,עשרַאװ ,גנוטייצ

 ,"צּפורט רענליװ, רעד יב ,קידנענעװ ןופ רחוס רעד, -- ליזימ ןמהנ
 ,1929 ,10 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל ,

 ,19232 ,19 'ג ,טראד ,אקסעלרא םירמ -- ןאק ךענעה
 ,1933 7 'ג ,עשרַאװ ,"טלבטיל, ,"רענליוו , יד ייב "ָאטעג עצרַאװש , -- .מ .ג
 ,313 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,' ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררַאמ
 ,202"200 .זז ,1947 ,לאערטנַאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ
 דנַאב ,1952 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנַאי

 ,50754 .וז ,סנייא
 ,ביבא-לת ,"טייק ענעדלַאג יד; ,ָאטעג ענעגיװשרַאפ ַא --- יקסוװערָאמ םהרבא

1' 29, 1957, | 
 ,39 ,24 .וו ,דנַאב רעטייווצ ,1961 ,ביבא לת ,"תונורכז , -- טרעכייו לאכימ

6, 129, 134, 145, 15354, 161, 163, 171, 302, 
 ,יװצ דנַאב ,1962 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאונמע

 ,202 .ז
 ,1963 ,עשרַאװ ,דנַאב רעטרעפ ,/קירוצ ןוא ןיהַא, --- יקסוװערָאמ םהרבא

 ,71 דו

 לאפר ,(ןַאנרַאמש) יקסנַאנרַאמס

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1904 טסוגיױא 27 .בעג}

 ,עגיר ןיא 1904 טסוגיױא 27 ןריובעג

 "עג .רעלדנעה-ךוש ַא -- רעטָאפ .דנַאלטעל

 -"הרות לידגי, ןיא ןוא םירדח ןיא טנרעל

 "יוא רעגיר ןופ החגשה רעד רעטנוא רדח
 -סקלָאפ ַא טקידנעעג .קַאז רעניבַאררעב
 -יטרָא רעד ןיא ןעגנוזעג לגניי סלַא .לוש

 .ךורב ןזח םייב לושירָאכ רעסיורג רעק

 ערעדנַא טימ ,טפָא ןוא ,יקסווָאזָאר בייל

 -ָאס סלַא ןרָאװעג טצונַאב ,ךעלגניי-רָאכ

 רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאכ ןיא רעגניזדָאל

 .(ץעענַאּפמָאק -- .ריד)
 םעד טליּפש סָאװ ,רעטַאעט-טנגוי ַא טימ טריפעגנָא 1916 ןיא

 ןרָאװעג טרישזַאגנַא --- 1917 .רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ
 ןשיטַאמַארד ןיא --- 1920 ,רעלפוס סלַא סענייא ןופ עּפורט רעד ןיא
 ואוו ,ץעענַאּפמָאק ייב רעדיוװ --- 1922 .וָאלָאקָאס .ל ןופ רעטַאעט

 טימ רעדיוו רעטעּפש ,ַאקסנימַאק לחר רתסא ךיוא טרילָארטסַאג סע

 רעיינ, רעד עגיר ןיא ךיז טעדנירג'ס ןעוו 1926 זיב וװוָאלָאקָאס

 -ַאעט-םיטועמ רעשידיי, רעד רעטעּפש) ."רעטַאעט-הכולמ רעשידיי
 ייר ַא טימ רָאיטקַא ןוא רעלפוס סלַא קיטעט זיא רע ואוו ,(?רעט

 ןופ ןרָאיטקַא עשידיי עקידנרילָארטסַאג עטסנעעזעגנָא יד ןופ
 .עּפָאריײא

 רעד רעביא עּפורט:רעדנַאװ ַא טימ רָאי 4 םורַא ךיוא טרָאפ .מ

 סוילוי רָאיטקַא ןטימ) דנַאלטסע ןוא דנַאלטעל ,עטיל ןופ ץניוװָארּפ

 .עטיל ןיא רעלדַא סוילוי טימ ךָאנרעד ןוא (ווָאקַאר

 עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד טימ טריפעגנָא .ס טָאה 7

 ,(בולקי קילַאיב) "הינודרוג , רעגיר םייב

 יד ןיא טקריוועגטימ טָאה רע ואוו ,עגיר ןיא ןבילברַאפ זיא .ס

 .סעּפורט עקיטרָאד

 ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,,ס זיא ,רעביא טיג ווָאנידַאר הנוי יו

 ױקַא עשטייד יד ךרוד ָאטעג רעגיר רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 י ..1941 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןטנַאּפ

 1 2 טו
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 טוהט עטס סא

 װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש
 "יר ,יקסנאגראמס לאפר רעטַאעט ןעשידיא ןופ רָאילפוס רעד --- ייטיק .מ

 ,1930 לירּפַא 29 ,עגיר ,' ןגרָאמירפ רעג
 ,1930 לירּפַא 30 ,"גָאט רעגיר , ,סיפענעב רעליטש ַא -- ןַאמרעסַאװ .א
 30 ,ןגרָאמירּפ רעגיר, -- יקסנאגראמס לאפר ןופ סיפענעב -- ייטיק .מ

 .1930 לירּפַא
 רעיײנ, ,ןטסיטרַא עשידיא ערעזדנוא ןופ ײרעלַאג ןטערטרָאּפ -- רעבלעז .א

 ,1921 רַאורבעפ 27 ,עגיר ,"קיטיירפ
 ,1933 לירּפַא 25 ,עגיר ,"ןגרָאמירפ רֶעגיר , ,"יירד , ןופ סיפענעב --- ייטיק .מ
 ,1933 לירּפַא 26 ,עגיר ,"גָאט רעגיר , ,ןמוומ ןופ סיפענעב -- ץרעג .מ
 לירּפַא 25 ,עגיר ,/טסָאּפ טנװָא רעגיר , ,יירד ןופ סיפענעב --- ןָאדרָאג .ר

3. 

 ןימינב ,ןייטשּפע

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1899 .צעד 1 .בעגְ}

 ,ענליוו ןיא 1899 רעבמעצעד 1 ןריובעג

 ןופ רעציזַאב -- ןרעטלע .עטיל-שילוּפ

 ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג .טפעשעגדןייוו ַא

 ייב ןרָאװעג ןגיוצרעד ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ
 ןיא טימ םיא טמענ רעכלעוו ,ןעדייז ןייז

 ןיא טנרעל .ע ואוו ,ןישטנעמענ לטעטש

 -קירוצ רָאי 9 ןופ רעטלע ןיא .הבישי
 ןעדייז םייב טנרעלעג ,ענליוו ןייק ןרָאפעג

 א ןופ ןסַאלק 8 טקידנעעג ךָאנרעד ןוא

 .לוש-גנַאפנָא רעשיסור :
 ןיא ךיז ייב שיסור ףיוא !רעטַאעט' טליפשעג 1909 ןיא ךָאנ

 וװָאלוב ףסוי ןרָאיטקַא עקידרעטעּפש יד ,םירבח-לוש ענייז טימ בוטש
 ,ןסעיּפ עטריזיװָארּפמיא ןיא ,{ןעימַאק } ןייטש ַאיסָא ןוא ןיקלובו
 סרעטומ רעד רע טלדנַאװרַאפ המחלמיטלעוו רעטשרע רעד תעב
 .רעירפ יד טימ טרָאד טליּפש ןוא ,'רעטַאעט' ַא ןיא רעלעקדזייוו
 בלַאה ןוא ןייא רע זיא רעטעּפש .טלעג-טירטנייא רַאפ עטנָאמרעד
 -ץיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ייב ןַאב ַא ףיוא רָאטקודנָאק ןעוועג רָאי
 ןיא רעסישזער-ףליהעג סלַא ךיז טקילײטַאבטימ -- 1917 .טכַאמ
 ,"רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד , סווָאמיד ןופ גנוריפפיוא סווָאלוב

 -ַאעט-הכולמ ןשידיי רענליוו ןיא ןטָארטעגניײרַא 1918 רַאורבעפ ןיא

 -ַארָאּפס יד ןיא טקילײטַאב ךיז ףיורעד דלַאב .ארזא ןופ א'א רעט

 ןָאזעס ַא ךָאנרעד ,יקסווערָאמ ,ןייטש א'א ןעגנולעטשרָאפ עשיד

 ל'א ךָאנרעד ,ווָאקרוט ןוא יקסנימַאק טימ --- 1920 .יקסווָאּפ ל ייב

 טעברַאעג ןוא עניב רעד ןופ קעװַא םישדח 6 .ןַאמרעה דוד ןופ
 ןיא רעד יװ ךָאנרעד ךיז רע טקילײטַאב .קירבַאֿפ -רעדעל ַא ןיא
 ,עמַארד רענליו רעד ןיא -- 1923 .סעּפורט עשידיי ענעדײשרַאֿפ
 ייגרוט םעד טכַאמעגטימ טָאה רע ןכלעוו טימ "טקיוו , ןיא --- 1
 ןשידיי רענליוו ןיא קירוצ .ע זיא טייצ עסיוועג ַא .עינעמור רעביא
 "ורט עשידיי ענעדײשרַאֿפ טימ רע טעטלַאװרַאֿפ ךָאנרעד ,רעטַאעט

 .ץניוָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא סעּפ

 :טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 ענייז .רעטַאעט ןופ רָאטקעריד ןעוועג ָאטעג רענליוו ןיא;

 רעטַאעט ןופ טכַאמעג ןבָאה ןטייקיעפ עשירָאטַארטסינימדַא עטוג

 טנָאקעג ךיוא טלָאװ ןעמ סָאװ טימ ,עיצוטיטסניא עקידתמאב ַא

 ןמייצ עיירפ ןיא ןריצלָאטש

 ."(דנַאלטסע) עגַאלק ןיא ןעמוקעגמוא

 ףךיוא זיא ,ןיטסינָאיּפ א ,ַאקסנימַאק-ןייטשּפע ַאינַאֿפ ,יורפ ןייז

 .סיצָאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא
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 דנַאב -םישודפצ

 .אניבור ַארָאד ןופ .ע .ש
 .1587-88 .זז ,דנַאב רעטײװצ ,1924 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל
 ,223 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 םחנמ ,סינפיק

 ןָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןברָאטשעג -- 1878 .בעג}

 .ןילָאװ ,רימָאשוא ןיא 1878 ןריובעג
 טימ טמשעג ,ןדמל ַא -- דיי ַא ,רעטָאפ
 טַאהעג ןוא ן'ח ַא ןעוועג ,תומכח ענייז

 -עשטש ןיא ףיוקרַאפ-טכיל ןפיוא הקזח יד

 -כעלייק ַא ןבילבעג .ק זיא רָאי 8 וצ ,לט

 ייב טעוועדָאהעגפיוא ךיז ןוא םותי רעקיד
 ןופ רעטָאפ) יסייּפ רעדורב ןרעטלע ןייז -

 זיב ,(סינּפיק ןיוועל רעביירש ןשיערבעה

 םידמלמ עטסעב יד ייב טנרעלעג רָאי 4
 -ביילג ןוא הרית-דומלת רעשלהק רעד ןופ

 -תיב רעליבַאנרעשט ןיא ןעגניז רעדורב םעד ןפלָאהעגוצ קיטייצ

 ,עמיטש-טלַא ןייז טימ טמשעג טָאה ,תוחמש ףיוא ןוא שרדמה

 םיא רַאפ ןגעלפ ךלטעטש עקימורַא יד ןופ םינזח יד זַא ,ױזַא

 -רַאפ רָאי 15 וצ .םיארונ-םימי ןפלעהוצ ייז לָאז רע ןלָאצַאב טוג

 ענבלח יד ןכַאמ רעדורב םעד ןפלָאהעגוצ ,םיטש:-רעדניק יד ןרָאל

 ַא ןיא רעדורב ַא םענייז ייב טבעלעג רָאי 17 זיב 16 ןופ .טכיל

 ןוא דרעפ ַא טימ ןרָאפעגמורַא ,ןילָאװ ןיא עינָאלָאק רעשטייד

 -- טכַאמעג ךיז טַאה'ס זַא ןוא ,רעייא ,רעטוּפ ןפיוקפיוא עלעגעוו

 -רענעמ יד קידנעמוקַאב .בלַאק ַא ןופ לעפ יד ןדנושענּפָא ךיוא

 -רָאכ רעד ןיא ררישמ סלַא ןעמוקעגנָא רע זיא ,רָאנעט ַא ,םיטש

 ןוא עשידיי ךיוא ןוא קיזומ טנרעלעג ךיז ןוא רימָאטישז ןיא לוש
 ןזח םייב טסילָאס סלַא ןעגנוזעג ךָאנרעד .םידומל עניײמעגלַא
 !ועשטידרעב ןייק קעװַא טרָאד ןופ .ליהיווז ןיא רעילומ לרעב

 דלַאב רעבָא טייג ,רעזלעב ןסינ ייב טייצ לקיטש ַא טגניז רע ואוו

 ,ןילָאװ רעביא םורַא םיא טימ טרָאפ ןוא רענװָאר עלעדייז וצ רעביא

 קידנענװַאד ,ןלױּפ ןוא עטיל ךיוא ,עיבַארַאסעב .,וועיק ,עילָאדָאּפ

 טייצ רעיירפ רעד ןיא .ןטרעצנָאק עשינזח קידנבעג ןוא םיתבש

 ,רוטַארעטיל-חלכשה ךס ַא טנעיילעג ,שיערבעה ןוא ארמג טנרעלעג

 רעב-:םהרבַא יופ ווירב יד ךרוד קיוומ טרידוטש קיטייצכיילג

 ,םיררושמ יד םירבח ענייז טימ טסיזמוא טנרעלעג ךיוא ,םיובנריב

 רעד .רענלימ השמ רָאטיזָאּפמָאק רעקידרעטעּפש רעד ייז ןשיוצ
 ןופ סױרַא םיא טרַאנ ןַאמסוז לקיציא דימשדלָאג רעוועשטידרעב
 .עשרַאװ ןייק םיא טננערב ןוא עלעּפַאק-םיררושמ רעד

 עירָאטַאװרעסנָאק ןיא ןטָארטעגנײרַא דלַאב .ק זיא עשרַאװ ןיא

 -סנעב והיתתמ רָאטיזָאּפמָאק םייב טַאװירּפ ךיוא ךיז טנרעל ןוא

 ןעמונעגנָא ,דיי רעקיצנייא סלַא ,סרוקנָאק ַא תעב ,1902 ןיא .ןַאמ

 ואוו ,ערעּפָא-סגנוריגער רעװעשרַאװ רעד ןיא טסירָאכ סלַא ןרָאװעג
 | ,רָאי 16 ןעגנוזעג טָאה רע

 1902 ןיא ןביוהעגנָא .ק טָאה טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז

 ליטס ןגעװ "ונתרמז ןונגס, ןעלקיטרַא עירעס ַא טימ 'ץילמה' ןיא
 טרָאד ןבָאה ןעלקיטרַא יד .קיזמ רעשידיי רעד ןופ טרַאנָאט ןוא

 טָאה .ק .ַא א יקסווָאקנימ סחנּפ טימ קימעלָאּפ ַא ןפורעגסױרַא

 ,סעמעט ערעדנַא ףיוא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא 'ץילמה' ןיא

 -קיזומ ןוא עטַאעט ךיוא ,'הפוצה' ןיא ןענָאטעילעפ ןבירשעג
 : .לוק-תב ּפ'א סעיזנעצער

 ַא ?גנוטַײצנַאמַאר' .ףעװעשרַאװ רעד ןיא טריפעגנָא 1907 ןיא

 רעכלעוו ןיא- !םָאבלָא רעשילַאקיזמ' ט'א גנולייטּפָא עקידנעטש

= 
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 "ידיי עטמירַאב ןופ ןעגנוצַאשּפָא ןוא סעיפַארגָאיב ןבעגעג טָאה רע

 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק. .רעקיזומ ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק עש

 ַא ןרָאװעג ךָאנועד ןוא ,/להַארטש רעד' ןוא 'טלעוו-רעטַאעט יד'

 רעשידיי רעװעשרַאװ רעכעלגעט רעד ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש

 ןוא ןעלקיטרַא עשילַאקיומ ענייז ץוח ַא ואוו ,'טנייה'. גנוטייצ

 ןטשרע םעד סלַא ןעמָאנ ַא טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,סעיזנעצער

 רע טָאה ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רעלעטשטפירשיקיזומ ןטסנרע

 ,סקניפס ,רערעדנַאװ-טכַאנ ,םַאנָארטעמ ,לעּפָאטסיפעמ ּפ'א ,ךיוא

 -עזייר .ןענָאטעילעפ קיסעמלגער טכעלטנפערַאפ ,טריּפס לקיציא

 ןעלקיטרַא עשיטסירָאמוה ענייז ןופ .ג"דא סעקסערָאמוה ,רעדליב

 -ַאעט' ,'רַאנ עקעי' סעירעס יד רעלוּפָאּפ ןעוועג סרעדנוזַאב ןענייז

 עירעס עסיורג יד ןוא 'סַאנעצעמ ןַאּפ ןוא 'דרעב' ',תושעמ-רעט

 -נָאק ענייז ףיוא טלמַא:עגנָא טָאה רע עכלעוו ,'תוישעמ רעמלעכ'

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד רעביא סעזייר ןוא ןעיינרוט-טרעצ

 -עג טקורדעגרעביא ןענייז תוישעמ עשיטסירָאמוה ענייז ןופ ליפ

 ןוא רעשטייד רעד ןיא ךיוא ןוא 'גָאט' רעקרָאידוינ ןיא ןרָאװ

 .עסערּפ רעשיזיוצ:ַארפ

 -רוט-טרעצנָאק ענייז ףיוא ןביוהעגנָא ךיוא .ק טָאה 1912 טניז

 -סױרַא טָאה רע עכלעוו ןופ רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןעלמַאז ןעיינ

 -רַאװ ,ןילטיג ג'פ) "רעדילסקלָאפ עשידיא 60, :רעכיב 2 ןבעגעג

 ,עשרַאװ .ןילטיג ג'פ) "רעדילסקלָאפ עשידיי 80, ןוא (1918 ,עש

 יד ןופ ןטָאנ יד ןטלַאהטנַא ךיוא ןבָאה עכלעוו ,רעכיב יד .(5

 טליּפשעג ןוא ןעגניזעג ןלָאז ייז זַא ,טכַאמעג ךעלגעמ ןבָאה ,רעדיל

 ףטרעצנָאק עשימייה ףױא רעדָא רעזייה עטַאוירּפ ןיא ןרעוו

 .סעגַאלפױא עכײלטע ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז רעכיב יד

 סָאד, עירעסירעכיב רעד ןיא ,סערייא סָאנעוב ןיא זיא 1949 ןיא
 הרמז ןופ רעדילסקלָאפ טרעדנוה , ןענישרעד "םוטנדיי עשיליוּפ

 טלמַאזעג .רַאוטרעּפער-טרעצנָאק סעסינּפיק .מ ןוא סדלעפגילעז

 י"ווָאקרוט קרַאמ ןופ טרָאװ-סגנוטיילנייא ,סינּפיק .מ ךרוד

 -טלעוו יד , :סױרַא םרָאפכוב ןיא ןענייז ןטעברַא ערעדנַא ענייז ןופ

 ,עשרַאװ ,'עלַא רַאפ רעכיב ג'פ) "רעקיזומ עשידיא עטמהירעב

 טעברַאַאב ןוא טלמַאזעג ,"תוישעמ רעמעלעכ , ךוב סָאד ןוא (0

 -רַאװ ,רעקוצ ,ש גַאלרַאפ .סינּפיק .מ ךרוד

 ן.זז 1601 ,1921 ,עש

 ךוב םעד וצ ריפניירַא םעד ןיא
 .ק טביירש

 -מַאז רעטעברַאַאב רעקיזָאד ןיימ ןיאי

 םעד ןבעג וצ טימָאב ךיז ךיא בָאה גנול

 -?עוו ,תוישעמ רעמלעכ יד ןופ לָאוװסױא

 ןכעלמיטסקלָאּפ םעד ךיז ףיוא ןגָארט עכ

 ,טייקיטרַאנגײא ןוא רעגייטש ,לפמעטש

 -עכייצ תוישעמ רעמלעכ עטכע עכלעוו טימ

 ."סיוא ךיז ןענ

 ןופ גנונכייצ

 .םױבלעּפַא מ -

 (1 .רעדליב ןוא ןזָאירוק ,"תואלפנו םיסנ, רושָארב ַא ךיוא יו

 ןטימ ץיזעזד רעד (2 ,טעװעטַארעג ךימ טָאה שָאפ (2 .ןקרפ םוקי

 | ,טנוה ןטַאוװעלדוק

 ,"תואלפנו םיסינ , יו רעכיב עכעלטע טיירגעגוצ טַאהעג טָאה .ק
 רעמזעלק עשידיי, ,"םינגנמ ןוא םינזח , ,סעקסערָאמוה גנולמַאז ַא

 -מיס רעשידיי רעד זיב דילסקלָאפ ןוויטימירּפ ןופ , ,"ןליוּפ ןיא

 טעטש רעביא רענוװָאר לדייז טימ עזייר ןיימ , ,"קיוומ רעשינָאפ
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 עשידיי עיינ טרעדנוה , ,"סעקסערָאמוה:רעטַאעט , ,"ךעלטעטש ןוא

 סעדעי ואוו ,תוישעמ טימ רעדיל-סקלָאפ ךוב ַא ,"רעדיל-סקלָאפ

 .דיל ןופ רענעש ךָאו טפָא זיא עכלעוו ,השעמ ַא ךיז םורַא טָאה דיל

 -נָאק ענייז טימ טכַאמעג .ק ךיז טָאה ןטסרעלוּפָאּפ םוצ רעבָא

 ,דלעפגילעז הרמז ,יורפ ןייז טימ ךָאנרעד ןוא ןיילַא רעירפ ,ןטרעצ

 .טלעװ רעשידי רעד ןופ םיבושי ךס ַא רעביא ןוא ןליוּפ רעביא

 טימ ןעגנערבסיורַא ןגעלפ ייז עכלעוו ףיוא ,ןטרעצנָאק יד טָא ףיוא

 -סקלָאפ עשידיי סָאד עביל רעקידלַאװג ַא טימ ןוא טנעלַאט סיורג

 יד ןברָאװרעד ךיז ןבָאה ןוא רעזייה עלופ ןעיצ ייז ןגעלפ ,דיל

 .רערעהוצ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ סערעטניא ןקידלַאװג ןוא עביל

 -עידָארַאּפ יד טסַאפרַאפ ,ןאזשואי .ב טימ ןעמַאזוצ ,ךיוא טָאה .ק

 1921 לירּפַא 3 םעד זיא סָאװ ,"קוביד ןופ חכ םעד טימ , עידעמָאק

 -נעצ' רעװעשרַאװ ןיא גרעבמַאס .א ןופ ר'א ןרָאװעג טריפעגפיוא

 : ..רעטַאעט-לַארט

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 -ערעּפָא ןַא ןרעוו וצ ןעוועג זיא עיציבמַא סעסינפיק םחנמי

 -עג ןױבעג זיא רע ואוו ,ןילָאװ ןיא ךָאנ טָאה רע ןוא רעגניז

 -יוא ןעוועג ןזיא סינּפיק .גנַאזעג ןרידוטש וצ ןבױהעגנָא ,ןרָאװ

 ןעיריל סענייש ַא ןסעזַאב טָאה ,שילַאקיזמ ךעלנייוועגרעס

 טַאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד .קורדסיוא ךס ַא טַאהעג ןוא רָאנעט

 -לעז ַא ןעוועג זיא רע -- ןעגניז ןיא שטיינק ןשידיי ןתמא סעד

 רעסיורג ַא סָאוװ ,תולעמ עלַא ןסעזַאב טָאה סינּפיק .ןגנמ רענעט

 -ָאד םיא ייב טָאה סָאװ ,ךַאז ןייא רעסיוא ,ןבָאה ףרַאד רעגניז

 ַא ,רעקיסקיוועג ןיילק ַא ןעוועג זיא רע :םעלַא רעביא טרינימ

 .גױא ןפיוא עמלעב ַא ןוא םינּפ טלפוטשעג ַא טַאהעג ,רערעגָאמ

 -ּפיק ןגעוו טרידיצעד ןבָאה ןטקעפעד עכעלרעסיוא עקיזָאד יד

 -עג טשינ ןױש רע טָאה רעגניז-ערעּפָא ןייק ;ערעירַאק סעסינ

 םיא זיא סָאװ ,גנַאזעג ןופ ןצנַאגניא ןרינגיזער .ןרעוו טנָאק

 ןבױהעגנָא רע טָאה ;טלָאװעג טשינ רע טָאה ,טולב ןיא ןגעלעג

 זיא רע ואוו ,ערעּפָא רעוועעשרַאו רעד ןופ רָאכ ןיא ןעגניז

 ןופ טסילָאס ןעוועג גנַאל טייצ ַא ךיוא זיא רע .טסילָאס ַא ןעוועג

 טנַאקעג טשינ רעבָא טָאה סָאד .רָאכ-עגָאגַאניס רעוועשרַאוו סעד

 א ןערב ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע ןוא ,עיציבמַא ןייז ןליטש

 וצ ןבױהעגנָא וא רָאלקלָאּפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא טנעמַארעּפמעט

 ןוא .רעדיל-סקלָאפ עשידיי ענעסעגרַאפ ,עטלַא יד ןרירווָאטסער

 ןופ לַאװק רעקיזיר ַא טנפעעג ןסינפיק רַאפ ךיז טָאה ָאד
 סינּפיק .טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ץלַא ןגױצעג טָאה רע ןכלעוו

 ןבעל ןוא בייל טימ ןוא עגָאגַאניס יד ,ערעּפָא יד ןזָאלרַאפ טָאה

 .דיל-סקלָאפ ןשידיי םעד טעמדיוועג ךיז

 ןופ רעקיטירק-קיזומ ןוא טסיצילבופ קיטייצכיילג קידנעייז

 רע טָאה ,יטנייהי ,עשרַאוו ןיא גנוטייצ רעשידיי רעכעלגעט רעד

 םוצ סערעטניא סעד טקעוועג גנוטייצ ןייז ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא

 ענייז וצ ךיז קידנדנעוו ,רצוא ןשידיי ןטלַא םוצ ,דיל-סקלָאפ ןשידיי

 עשידיי ןוא רעדיל-סקלָאפ עטלַא ןקישוצ םיא ןלָאז יז רענעייל

 -וַא טָאה םינּפיק ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ ןלָאז יז ידכ סינוגינ
 -ער םעד רַאפ ןבָאה ןָאק סָאד גנוטיײטַאב ַא רַאפ סָאװ ןזיוועג

 ןענייז ןפור עקיזָאד יד .רצוא-רוטלוק רעזדנוא ןופ סנַאסענ

 עצנַאג ןקישוצ ןסינּפיק טגעלפ ןעמ .גנַאלקּפָא ןָא ןבילבעג טשינ

 ןקע עלַא ןיא ןרָאוװעג ןעגנוזעג ןענייז סָאװ ,רעדיל עטלַא גרעב

 לעיצעּפס זיא רע) ןפיוה עשיאיבר ןופ סינוגינ עטלַא -- דנַאל

 סָאו ,רעדיל :(טלמַאזעג ךיוא טרָאד ייז ןוא םייבר יד וצ ןרָאֿפעג

 יז טָאה סינפיק .ןעגנוזעג ןבָאה סעדייז ןוא סעבָאב ערעזדנוא

 ןרעביא ןרָאפעגינורַא ךיױא זיא רע .רדס ַא טל טריגערגעס
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 ןוא ךעלטעטש טא טעטש עטסנפרָאוורַאפ יד ןיא ,דנַאל ןצנַאג

 "טעמכ ןיוש רעזדנוא ןופ ןלַאירעטַאמ יד טצנעגרעד טרָא ןפיוא

 ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רע .רצוא-סקלָאּפ םענעסעגרַאפ

 יז ןזָאל טשינ ,בעלוצפיוא ןלַאירעטַאמ עלַא יד ליצ-סנבעל

 עקיטפניק יד ןבעגרעביא ןענָאק וצ ךָאנרעד ייז ידכ ןסעגרַאפ

 רע .זייוולייט זילב ןעגנולעג ןסינפיק רעבָא זיא סָאד .תורוד

 .רעדיל-סקלָאּפ עשידיי רעדנעב ייווצ ןבעגוצסורַא ןזיווַאב טָאה

 םעד בילוצ ןוא טױט ןיײז בילוצ ןיוש ןבָאה רעדנעב עקירביא יד

 ,קלָאפ רעזדנוא ףיוא טקורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןברוח ןסױרג

 רערַאבצַאשמוא רעצנַאג רעד .ןעניישרעד רעמ טנַאקעג טשינ

 עשידיי עלַא ןופ ןלַאירעטַאמ עטכעלטנפערַאפ-טשינ ךָאנ ןופ רצוא

 רעד תעב ןרָאװעג טנערברַאּפ ןענייז םינוגינ ןוא רעדיל-סקלָאפ

 .ָאטעג רעוװעשרַאוו ןופ גנוטָארסיױא

 ןעלמַאז ןטימ זיולב טנגוגַאב טשינ ךיז טָאה סינפיק סחממ

 ןרָאװעג זיא רע רָאנ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןענעכייצרַאפ ןוא

 טימ ןעמַאזוצ .טָאה רע .רעשטייטסיוא ןוא רָאטַאגַאּפָארּפ רעייז

 רעטשרע רעד .זלעפגילעז הרמז ןירעגניז-סקלָאפ יד ,יורפ ןייז

 א ןלױּפ ןופ טיבושי עשידיי עלַא רעביא רוט ַא טריזינַאגרָא

 יד טימ םלוע םעד טקיװקרעד םוטעמוא ןוא ,עּפָארײא ץנַאג

 -סוא טָאה רע סָאװ ,גנופַאש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ לרעּפ

 יז ןבָאה רעדיל ךס ַא .דלעפגילעז הרמז טימ ןעמַאזוצ טריפעג

 ַא רַאּפ סָאװ ןבעגוצרעביא רעווש זיאיס .טעוד ןיא ןעגנוזעג

 ןבָאה ןטירטפיוא ערעייז סערעטניא ןוא גנובעלפיוא ,גנוסשירפרעד

 רעשטייטסיוא עטשרע יד ןעוועג ןענייז יז .ןפורעגסױרַא םוטעמוא
 | .ךיל-סקלָאפ ןשידיי סעד ןופ

 עכעלרעסיא יד ןסעזַאב טשינ טָאה סָאװ ,טינפיק םחממ

 שידי ַא טריטערפרעטניא טּפַאהרעטסיײמ רעבָא טָאה ,תולעמ

 המכח ןוא ןח ןשידיי ,ליפעג ךס ַא טימ ןעגנוזעג ,דיל-סקלָאפ

 ןדעי ןיא קידנגײלנײירַא ,(םכח רעסױרג ַא ןעוועג רע זיא ,בגַא

 "עג טריזירטקעלע יװ זיא םלוע רעד זַא ,המשנ ליפ ױזַא דיל

 טָאה רע ןעו ןרָאי עקידרעטעּפש יִד ןיא .ןעגניז ןייז ןופ ןרָאװ :

 ךָאנ רעבָא רע טָאה ,םיפש יד ןרָאלְרַאּפ ,רעטלע ןייז בילוצ |

 טרעהעג םיא טָאה ןעמ זַא ,דיל ַא טשטייטעגסיוא ןייפ ױזַא ץלַא

 "ניא סינפיק ןוש טָאה ןרָאי עטצעל יד .סערעטניא סיורג טימ |

 ןטָארטעגפיױא זיא דלעפגילעז הרמז זיולב ,ןעגנוזעג טשינ ןצנַאג

 .דיל-סקלָאּפ ןשידיי ןופ ןטנווָא ףיוא

 טָאה רע סָאװ ,טעטירַאלוּפָאּפ רעד רעסיוא טָאה סינּפיק םחנמ

 ,דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ גתשטייטסיוא ןייז קנַאד ַא ןברָאוװרעד ךיז

 ,טייקיטעט רעשיטטיצילבופ ןיז ןוא טנעזנעצער- רעטַאעט סלַא

 ָאװ ,ןעלקיטרַא עשיריטַאס עירעפ ןייז טימ ןעוועג סש הנוק ךיז

 ןַאּפי ןעמָאנ ןרעטנוא יטנייהי רעועשרַאו ןיא טקורדעג טָאה רע

 ;טסנוק-עיפַארגָאטָאּפ יד טַאהעג ביל ךױא טָאה רע .יסַאנעצעמ

 "נַא ןשיװצ ,רָאװעג ןוא ,סעמַאנפיוא ערַאברעדנואוו טכַאמעג

 -רָאירינ ןופ טסיּפַארגָאטָאּפ-עסער=פ רעקידנעטש ַא ךיוא ,ערעד

 .יסטרעוורָאפ רעק

 ןשידי סתּפ רעגנעהנָא רעסױרג ַא ןעװעג זיא סינּפִיק -

 "עגסיוא ,רענעבעגעגרעביא סנעמעוו ,רָאיטקַא ןשידיי ןוא רעטַאעט

 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאּפ זיא רע טניירפ רעטוואורּפ

 -רַאּפ וצ םיא טָאה עסירטקַא רעדָא רָאיטקַא-רעגנַאּפנָא ןייא טשינ

 "עג סע טָאה רָאיטקַא רעשידיי רעד ןוא ,ערעירַאק יד ןעקנאד

 .טַאהעג ביל קיטכירפיוא ןסינּפיק טָאה רע .ןצַאשוצּפָא יו טסואוו

 ךיא .רָאי-רעדניק עניימ ןופ דָאזיפע ןַא ךיז ןָאמּרעד ךיא

 טנומגיז רעדורב ןיימ ןוא רָאי 1! ןעוועג טלַא טלָאמעד ןיב
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 דנַאב םישודהדכ

 -נירק ןופ רעליש ןעוועג ןענייז רימ .רָאי 13 עצנַאג ןייק טינ --

 רימ ןבָאה ןטנומגיז טימ ןעמַאװצ .עשרַאו ןיא עיזַאנמיג סיקס

 קעוװַא ןענייז רימ '?ןיהואווי עמַארד ַא ןבירזנעגנָא טלָאמעד

 .עסעיפ רעד !געוו גנוניימ ןייז ןרעה טלָאוװעג ןוא ןסינּפיק וצ

 ןבעגעג ,טייקמערַאוו ליפיוזַא ןזיועגסױרַא זדנוא טָאה סינּפיק

 ירעד םיא ןופ סױרַא ןענייז רימ זַא ,תוצע עטוג ליפױזַא זדנוא

 טינּפיק זדנוא טָאה ,עסעיפ יד ןענעיילרעביא ןכָאנ .טקיטומ

 רעד רַאפ שינעדנעטששרַאפ ךס ַא סױרַא ןזייוו רימ זַא ,טגָאזעג

 -ליפשיווע ףיוא ןגײל ּפָארט -טפיוה םעד ןפרַאד רימ ןוא עניב

 ."ןרָאװעג םיוקמ עקַאט ןענייז זדנוא ןגעוו תואיבנ ענייז .טסנוק

 טקַאטנָאק ןטפָא ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 :טלַאה ,,ק טימ

 -סקלָאפ ןשידיי ןופ גנוריוויטלוק רעד רַאפ ןטסנידרַאפ סייק,

 ןטכַארטַאב טשינ םיא ןָאק ןעמ םגה .רעיוהעגמוא ןענייז דיל

 רעירפ ןיוש ןעמ טָאה גרוברעטעּפ ןיא לייוו ,רענָאיּפ ןייק רַאפ

 ,ךיל-סקלָאּפ ןשידיי ןטימ ןריסערעטניארַאפ וצ ןבױהעגנָא ךיז

 ןרַאפ ליפיױזַא סעקידתושממ ןַאטעגפיוא רעוו ןטלעז טָאה ךָאד

 -רַאפ זיא סָאד סָאװ טימ רָאלקלָאפ ןרַאּפ ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיי

 רעד ףיא טזָאלרַאפ טשינ ךיז טָאה רע לייו ,סינפיק יו ,ןדנוב

 ,ןטרעצנָאק יד ךרוד ,ךעלדנימ רָאנ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעכעלטפירש

 עועידיי ןופ תוצופת לכב טכַארבעג גנַאל -ןרָאי טָאה רע עכלעוו

 ןירענטרַאּפ רעטבַאגַאב-רָאג ןייז טימ רעדָא ןיילַא ,ןסַאמ-סקלָאפ

 ןפוא ןקיניזטסואווַאב ַא ףיוא טכַארבעגקירוצ ,דלעפגילעז הרמז

 -ַאטערּפרעטניא ענייז ךרוד .,דיל-סקלָאפ עשידיי סָאד קלָאפ םוצ

 ,קידונח ױזַא ,ךעלמיטסקלָאפ יוזַא ןבעגרעביא ןייז ךרוד ,סעיצ

 ,ךיל-סקלָאפ עשידיי סָאד טנטָאניקיצרַאה ןוא םיטניא ,שימייה

 וצרעד ןבעגעגוצ ןוא טכַאמעג טבילַאב קידלַאװג סע רע טָאה

 רעכלעוו ףיױא טייקלפשש רעד ןופ ןבױהעגסױרַא סע ,תובישח

 -נָאק ענייז ךרוד ,טריפרעד טָאה רע .טקוקעג ףיורעד טָאה ןעמ

 הכאלמ לעב ןעמערָא ןופ רעזייה ןיא רָאנ טשינ זַא ,ןטרעצ -
 -סקלָאפ םעד ןרעה וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה שטנעמ-סקלָאפ רעדָא

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשידִיי עטנחב יד ןוא ןגינ

 -ילעטניא עשידיי יד ךיוא רָאנ ,ןליפעג-סקלָאפ עלַא יד טקירדעג ||

 ,רעדיל-סקלָאפ יד טָא "ןעמורברעטנוא ןבױהעגנָא טָאה ץנעג
 ןזעי ןופ ןעמַארגָארּפ יד ןיא טגנַאלרַאפ ייז ןרעג רעטעּפש ןוא
 .רעגניז רעשידיי ןופ טרעצנָאק רעֶדָא טרעצנָאק ןשידיי

 רע .רעקיטירק רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא סינפיק
 רעליפשיוש ןשידיי ןופ ןטייז עכַאוװש יד טנעקעג טוג רעייז טָאה
 -עגכרוד ,סעיזנעצער ענייז ןוא ,ללכב רעטַאעט ןשידיי ןופ ןוא
 ןפלָאהעגטימ ךס ַא ןבָאה ,עריטַאס ןוא רָאמוה טימ ןעגנורד
 -טייד  םעד ןופ ןליופ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןקיניירוצסיוא
 -רַאּפ ןבילוצ טניווועגוצ ןעוועג זיא סע ןכלעוו וצ ײםזירעמש
 עזעידיי רעכלעוו טימ "ערואווַארב, יד ןוא שידיי ןליּפש וצ רעוו
 .עירעלַאג יד ןעמונעגי ןבָאה ןרָאיטקַא -

 טָאה רע סָאוו ,טסנידרַאפ ןסירג םעד ךיוא טָאה סינפיק

 ,הביבס רעד ןיא ןוא םעלעכ ןיא ,לעטש ןוא טרָא ןפיוא ,טלמַאזעג

 רע עכלעוו ,"תוסשעמ רעמעלעכ, יד ,קלָאפ ןשיווצ ?לכב רעסיוא

 ןבעגעגסױרַא ייז ךָאנרעד ןוא 'טנייה' ןיא ןקורד רעירפ טגעלפ

 ,ךוב ַא ןיא

 רעקיצרַאה ַא ןֹוא ,רעלטסניק רעסיא ןעוועג זיא סינּפיק
 -טקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ ןקסע רעקיטכיוו ַא ךיוא ,רעלטסניק
 ךָאנ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טעברַא-למַאז ןייז ךרוד רוטלוק
 .ײןרָאװעג ןפָאשעג זיא יָאוייִא רעד רעדייא
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 ןופ ןַאקיסטע ?

 :טביירש קָאז םהרבַא
 זיא רע רעבָא .טינפיק טינ טָאה רָאנעט ןקרַאטש וצ ןייק ... -

 טכע טימ ,חסונ ןעידיי ַא טימ רעגניז ַא ןגנמ-לעב רעסיורג ַא
 רעייז ...ךעלרעטילפ עשידיי שיפיצעפס טימ ,שטיינק ןשידיי
 רעייהעגמוא ןעוועג זיא רַאוטרעּפעד (סדלעפגילעז ןוא סעסינּפיק
 .רעדילסקלָאפ עשידיי ןופ רעלמַאז ַא ןעוועג בגא זיא םינּפיק ,ךייר
 יב ןגערפכָאנ ןוא ןכוז רע טגעלפ ,ןעמוק טגעלפ רע ןיהואוו
 ןרעהסיוא טגעלּפ ,רעדילסקלָאפ ,םינגינ ףיױא ןשטנעמ-סקלָאפ
 .ױטָאנ ןיא סע ןענעכייצרַאפ ןוא םענעי ןוא סעד
 :טרעצנָאק ַא ס',ק ױזַא טרעדליש ןעזָאר .י רעב ןוא

 לרָאּפ-רעגניז-סקלָאּפ ערעלוּפָאּפ סָאד ךיז טזייוַאב לַאז ןיא;
 -ַאזער-זָאנ ַא טימ טדער סינפיק .דלעפגילעז ןוא סינפיק --
 ,ױרג גנַאל ןופ ןיוש ןענייז ענייז רָאה יד .טלַא זיא רע .סנַאנ
 .ץרַאוװע-ךעּפ ףיוא טברַאפעג קיטלעפגרָאז דימת ןענייז יז רעבָא
 טניוש --- רָאנעט ןקילָאמַא ןַא ןופ לטשער ַא -- ענייז עמיטש יד
 ןכלעוו טימ סנַאנַאזערדזָאנ םעד טָא טימ עקַאט ּפָא רע טיה ,רע
 יד רע טריבָארּפ ןסע םייב וליּפַא .סעקרענלעק יד וצ טדער רע
 ,"אי ןשירעגניז ַא טימ ןרעה טּפָא ךיז טזָאל ןוא עניז םיטש
 .ײֵלַאז ןצנַאג ןרעביא יימ-ימ

 :טביירש "2 עקצַאמָאלט , ךוב ןייז ןיא שטיװָאלַאגעס .ז

 זיא ,תורוד ןופ ךשמ ןיא ןפַאשעג טָאה קלָאפ סָאװ ,םָאד,
 -נעצנַאק ןוא ןעלמַאזפיוווצ סע לָאז רוד ןייא זַא ,ליפוצ ןעוועג
 רעטסערג רעד ןעוועג טכיזניה םעד ןיא זיא סינפיק .ןרירט
 -יל ןוא שילַאקיװמ טעברַאַאב רעדיל ליפ טָאה רע .רעלמַאז
 יז ןייֵלַא ןוא ןעגנזעג רעדיל יד ןיײלַא טָאה רע .שירַארעט
 ןפורעג ךױא רע טָאה לָאֹמ ליפ .רעכיבלמַאז ןיא ןבעגעגסױרַא
 טרַאוועג ןבָאה כָאוו ,תורצוא עצנַאג ןזיוועג ןוא םייה ַא ךיז וצ
 .ןרעהרעד ייז לָאז םלוע שידיי זַא ,טרַאוועג ,ןוקית רעייז (ףיוא)
 .טנעיילעג ןוא ןעגנזעג רימ רַאפ רע טָאה רעדיל יד ןופ ליפ
 ַא ,גנושַאררעביא עפיט ?יפ קלָאפ ןופ רעדיל יד ןיא ןעוועג
 ץלַא זיא סָאז ...עשיזי המשנ ,ח רעשידי רעטרעטיילעג
 ..קלָאפ טימ ןעמַאװצ ןרָאװעג טעטכינרַאּפ

 .ךעטאשש רערעייט ַא זיירק רעזדנוא ןיא ןעוועג זיא סינּפיק
 ןייז וצ ,ןסעזעג זיא רע ואוו טרָאד .רעסַאּפשּפָא ןייק טשינ ךָאד
 ,טסואוועג ןעמ טָאה סנייא .טלמַאזעג םלוע רעד ךיז טָאה ,לשיט
 תובצע ןיא ןעמ טעוװ ,ןסעומש ןוא ןסינפיק טימ קידנציז זַא
 | ,ןלַאפנײרַא טשינ

 טָאהעג ביל קידזומימת טָאה לטעטש סעניילק ןופ דיי רעד .,,
 .םזיעטנַאּפ רעשידיי ַא ןעװעג זיא סע .רוטַאנ יד ןוא ןבעל סָאד
 .טײקימורַא רעד ןופ ןגנַאלק טימ טבעוועג סעידָאלעמ עשידיי
 סעידָאלעמ יד ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאקיװמ עוטידיי ןעוועג ןענייז סע
 רעד ,רעטכיד רעד ץזיװַאב ןיוש ךיז טָאה סע .טליּפשעגסיױא
 -סקלָאּפ רעד .ןעגניזסיוא טלָאוועג ץלַא סע טָאה רעכלעוו ,רעשידיי
 ןשיוצ רעלטימרַאפ ַא יװ ןעוועג זיא סינּפיק סחנמ רעגניז
 .רעטכיד ןוא קלָאפ

 -נײרַא ןוא בעל סָאד יו ןיירַאפ םעד טַאהעג ביל טָאה רע
 ,גני טשינ ןעװעג ןױש .ןבעל ךס ַא טרָאד רע טָאה טכַארבעג
 ץרַאװע .רָאה טימ ּפָאק ןצרַאוװש ַא טַאהעג ךָאד רע טָאה
 ןעמ טָאה עשרָאװ ןיא ןוא ,טברַאפעג ייז טָאה רע לייוו ,רַאפרעד
 .טלציוועג ןובשח םעד ףױא ךיז
 םינפיק ןעוו ךָאנ ןעקנעדעג עכלעוו ,םינקז ךיז ןעניפעג לָאטש
 .."ןעוװעג יורג זיא
 ןשירַארעטיל-שילַאקיזמ ןקירָאי 25 ס'.ק וצ לקיטרַא ןייז ןיא
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 ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ

 רעטַאעט ןש ר די ר

 רעטקַארַאכ ןפיוא ּפַא סרעדנוזַאב ליזיימ ןמחנ ךיז טלעטש .,ייליבוי

 ;ןביירש ןייז ןופ ןפוא םעד ןוא ןלַאירעטַאמ ס'.קי ןופ

 ,תוישעמ טימ לופ זיא רע .סױא טשינ לָאמניײק רָאג-

 ךיז טפעוש סָאװ ,לַאװק ַא .יעבונה ןיעמי ַא זיא סינפיק .מ;
 -ןייא טימ

 ?פיוו ןוא .םיירגלימ ַא יוו ןדָאזיפע טימ ,ןשינגעגַאב טימ ,ןקורד

 ץלַא םיא סע ויא ,טשינ טביירש רע לפיוו ,טשינ טלייצרעד רע |

 ַא וצ ךירטש ַא .רעלָאמ |

 ןליײצרעד וצ סָאװ ץלַא ךָאנ טָאה רע .גרַאק

 .טפעשעגסיוא טשינ םיא יב ךָאנ ןגיל

 ייב ןוא ,לכשה רסומ רעד

 א .השעמה רופיס

 תורצוא עצנַאג
 זיא סע ןעמעוו יב ..

 רעד רקיע רעד זיא ,ןסינּפיק ייב ,םיֹא
 ,רערעדליש ץלַא ןופ רעמ רע זיא ןביירש ןייז ןיא

 .דליב ַא סא טסקַאו סע ןוא ,ךירטש ַא
 םתס .ייאמ שי ַאי טפַאש סָאװ ,רעלייצרעד רעד טשינ זיא רע
 ןיא ןָא טדילק ןוא טבעלַאב רע .טלעװ רעד ןיא תוישעמ
 -עג ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג ,סנבעל ענעזעוועג רעדיילק עלַאער
 -עלרַאפ סא טבָארג רע .בעל םניא טקריוועג ןבָאה ןוא ןעוו
 ךרוד ןטעברַאַאב ייז טזָאל ןוא ןלַאירעטַאמ ענעסעגרַאּפ ,ענעג
 ןכַאפנייא ןַא ףיא רעזעל םעד יז טגנַאלרעד רע .עיזַאטנַאפ ןייז

 טָאה רע .. . ײטשירַארעטילרַאפ טשינ ,טלצניקעג טשינ ) ,ןפוא
 ןגעוו טלייצרעד רע סָאװ ,טלעו רעד ןיא טבילרַאּפ זיא ןוא ביל
 רע רעדייא ךָאנ ןוא ,ןלייצרעד םעד ןופ האנה טָאה רע .ריא
 יז ךייא טיירג רע זיא ,עקסערָאמוה ַא ,השעמ ַא ןָא טבירש
 -רעקידרעיטש ,סופ ןייא ףױא ױזַא עקַאט ןלייצרעדוצרעביא
 עטכישעג ענייפ יד ןוא ,ךיז ןעלקניפעצ ןגױא ענייז ןוא ,טייה
 ,רָאג דשוח ןעמ זיא לָאמטפָא ןוא ,רעדנַאנַאּפ ױזַא ךיז טלקיוו
 סָאװ ,עטכישעג ַא םיא יב סױא טסקַאו ןלייצרעד ןתעב זַא
 ."עקסערָאמוה ַא רַאפ ףָאטש ןייז טעו

 :ליזיימ .נ טנכייצרַאפ טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןוא

 ַא ייב דלעפגילעז הרמז ױורפ ןייז ןוא סינפיק םחנמ ןואא
 ױזַא רע זיא טרָא ןייז ןעוועג זיא ,לקניוו ןיא סטכער .לשיט
 סָאוו ,תוישעמ ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןטרָאד ןסעזעג
 ןעועג ןענייז טָאד .יטנייהי ןיא ןבירשעג ךָאנרעד טָאה רע
 רעדָא ,ןדנובעגסיוא טנעקעג טָאה רע סָאװ ,םינזח ןופ תוישעמ
 טָאה רע סָאװ ,סרעגניז ערעּפָא עטמירַאב ןופ סעטכישעג רָאג
 ןיא רָאכ ןיא ןעוועג זיא רע סָאוװ ,ןרָאי יד ןופ טנעקעג טוג-

 -רַאפ ןוא טאמזוגרַאפ לסיב ַא ןיוש ןוא ,ערעּפָא רעוועשרַאוװ רעד

 ,ןָאטעילעפ םעד טלייצרעד סיורָאפ ךיוא טָאה רע .טשירַארעטיל

 ןסעומש עטשרמולכמ ענייז ןגעװ ,ןבירשעג טּפָא טָאה רע סָאװ

 "יטנַא ןַא ,לארשי אנוש רעשיליופ ַא -- ,יסַאנעצעמ ןַאּפי ןטימ

 טימ ,ןסינפיק וצ ,םיא וצ ןעמוקעג לָאמעלַא זיא סָאװ ,טימעס

 -רעד טָאה רע .טייקשידיי ןוא ןדיי ןגעק ןעגנונָאמ ןוא זתונעט

 טריריּפסניא ט'יא טָאה סָאד ןוא ,הָאנה טימ ןוא ןרעג טליײצ

 רַאפ יסערעשטָאקי עסיורג ענייז טימ סע ןביירשוצנָא ךָאנרעד

 ןוא ,רעגניפ יִד טקעלעג ןבָאה ןדיײ עטושפ סָאװ ,גנוטייצ רעד

 ."ןרָאװעג סאמנ ןוא סואמ טשינרָאג ייז זיאיס

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסווָאנַאגַאק םירפא

 -ערגַאבמוא רעד ןעוועג סינּפיק םחנמ זיא םעד ץוח ַא-.;

 רעושידיי רעצנַאג רעד ןופ םינזח יד רעביא רעשרעה רעטצענ

 "קיגָאװ סָאד ןעוועג זיא טרָאו ןייז .עטיל ןוא ןליופ ןופ טלעוו

 יד ןסָאלשעגסױא טשינ ,לוש ַא ןיא ןזח ַא ןעמענפיוא םייב עטס

 ןעוועג בוטש ןייז זיא םעד בילוצ .עגָאגַאניס רעוועשרַאװ עסיורג

 וצ ןעמוקעג ןענייז סָאו ,טעטש עלַא ןופ םינזח ןופ טרעגַאלַאב

 -ָארּפ ,עטַאוועשירַאנ יד ןופ ןטיזיוו יד ןגעוו .המכסה ַא ךָאנ םיא

 "עמ ערַאֿברעדנואו טלייצרעד סינפיק םחנמ טָאה םינזח רעצניוו -
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 דנַאב םישודקל

 טָאה רע .עלעטניּפ ןדעי טימ טנעקעג יז טָאה רע ןעד ,תויש

 ,גָאטרַאפ םיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװו ,םינזח ןופ טלייצרעד

 סע .יםילכי ערעײז טימ טקעוועג םיא ןוא ,ןַאב רעד ןופ ךיילג

 ןעיווצ ױלעודי ןעמוקרָאפ בוטש ןיא םיא יב לָאמלײט ןגעלפ

 ןעמַאװצ םינזח עכעלטע

 ןיִב קנילפ ןוא ןיילק-שילגניי ןעוועג זיא סינפיק םחנמ ..!

 טנערבעגּפָא ןיורב ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןרָאי ערעטלע יד ןיא

 -מערַאוװ ַא טימ טליּפשעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא ,ןוז ַא סעּפע ןופ

 ענייז ףיוא ןפָאלעג זיא רע .טַאמילק ןטיױו ַא ןופ טסול ןוא טייק

 "יירפ ןוא גנול יוורַאפ וצ רעגנוה ַא טימ סיפ עקנילפ ,עניילק

 וצ ,רָאמוה ֹוצ ,טסנוק וצ ,רעטַאעט וצ ,ןרילָאק וצ .טייקכעל

 סעפע ןופ גנַאזעג ןקידיירפ ןופ לופ ןעוועג זיא רע .רעטכעלעג

 .טייקשידיי רעטלַא ןַא

 עשידיי רעושעשרַאו יד רעביא ןעזעג םיא טָאה ןעמ ןעװו

 עכעלילב ץרַאיש יד ףױא יעמַאנַאּפי רעסייו ןייז טימ ןסַאג

 טליּפשרַאּפ ,ןיילק ןייז ןופ טייקלקנוט רעקידלָאג רעד ןיא ,רָאה

 ןרָאװעג טעשודנָאלברַאפ זיא רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,םינפ

 -ָאדנָאגי רענעגנוזעצ ַא ,רענעילַאטיא רעניילק ַא יוװ ,זדווא וצ

 .ןלַאנַאק רענַאיצענעו עכעליירפ ןוא עקידנלַארטש יד ןופ ירעיל

 ,ץלַא וא ,ןדנַאטשנגעק רעקילדנעצ ןוֿפ ןעוועג לוֿפ זיא בוטש ןייז

 -רעקוצ יד עגנתזעג טָאה ,טרירעגוצ ךיז טָאה ןעמ סָאװ וצ

 טָאה עקנירעטַאק עשינעילַאטיא עטלַא יד ,ןעגנוזעג טָאה עקשופ

 -רַאֿפ ַא דיל ַא טצרעקולשעגסיױא טָאה לָאמַאטימ ןוא ,ןעגנוזעג

 רענעי ןופ םיטש ַא יװ ,צלַאװ טימ יףַארגָאנָאּפ, רעקיטייצ

 עילעטס עצנַאג יד ןוא רעטצנעפ סָאד זיא םעד ץוח ַא .טלעוו
 טלטניפעגמורַא ןבאה סע ואוו ,גיײטש טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג

 .בוטש יד ןעגנולקרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,לגײֿפ עקירילָאקנזיײשרַאֿפ

 ,סינפיק םחנמ ,רענעילַאטיא רעשיריי רעניילק רעד ,ןיילַא רע ןוא

 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,ןגיױא עסייה ענייז טימ טצילבעג טָאה

 ַא ופ לגױפ רעקידעגניז ןוא רעקיברַאפ ַא זיא רע ךיוא זַא

 טימ ןעגנילקרַאפ וצ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,דנַאל קינז

 .טלעוו עשידיי עקירעיױרט יד הניגנ

 םחנמ ןעזעג ןעמ טָאה געט-רופכ םוי ןוא-הנשה שאר יד ןיא

 ןפָאלעג זיא רע .רערעדנַא רעד ןיא לוש ןייא ןופ ןפיול ןסינּפיק

 ךיז טָאה סע ואוו ,םוטעמוא .גנַאזעג שידיי לקיטש ַא ןּפַאכ

 -עג זיא רע ןענַאוו ןופ טסואוועג סינּפיק טָאה ,ןזח ַא טלקיצעג

 .תוניבמ ןייז טרעהעג ןוא טלגנידעגמודא םיא ןבָאה ןזיי .ןעמוק

 ,טנגוי ןייז ןכוז ןפַאלעג סינּפיק םחנמ זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא

 "על ןיוא ןעוועג זיא סָאװ ,רָאי-רעדניק ענייז ןוֿפ טימעג סָאד

 ."תורוד ןופ ןוגינ רעקידעב

 :יױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 רעייז טָאה -- סינּפיק םחנמ -- רע זיא רעכיוה ןייק טשינג

 .גנוגעווַאב ןוא ןבעל טימ לופ לָאמעלַא ,םינּפ לופסקורדסיוא ןַא

 -דניק רערעווש ַא ןופ םינמיס -- םינפ ןפיוא ןקָאפ ןופ םינמיס

 טפרַאדעג רעוװע ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ,טנגוי ןוא טייה

 טכיירגרעד ןוא ,טכיירגרעד טָאה רע סָאװ ,םעד וצ ץָאלשכרוד

 זיא רע .ןטיבעג ךס ַא ףיױא טעטירַאלוּפָאּפ ךס ַא סינּפיק טָאה

 רעועשרָאוו ןופ רָאכ ןיא רעגניז ַא ,םינזח יב רעגניז ַא ןעוועג

 -סקלָאּפ ןופ רעלמָאז ַא ,רעגניז-רעדיל-סקלָאפ ַא ,ערעּפָא-הכולמ

 "מָאז ענעגייא ענייז ןופ רעבעגסױרַא ןַא ןוא רעדיל ןוא םינוגינ

 רבחמ ַא וא ועגנוטייצ עשידיי ןיא טסינַאטעילעפ ַא ,ןעגנול
 ,ףַארגָאטַאפ-ןרָאטַאמַא ןַא ,רעכיב-עקסערָאמוה ןוא ןטָאדקענַא ןופ

 ,טיבעג םעד ףיוא טכיירגרעד ןטַאטלוזער עטוג דָארג טָאה סָאװ

 יי
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 -עמיטש ןוא-גנַאזעג ןעמענפיוא ךיא רע טגעלפ םעד ץוח ןוא
 סצרפ ןעמונעגפיוא ךיוִא לָאמַא טָאה רע .ןפַארגָאנָאפ רַאפ ןטילּפ
 טימ ןוא ןרָאוװעג ןכָארבעצ עטילפ יד רעבָא םיא זיא ,עמיטש
 ןוֿפ גנַאלק םעד ןטלַאהרעד וצ טייקכעלגעמ עקיצנייא יד ריא
 .תודודל עמיטש רעקידנרענוד-לַאנק סצרּפ

 -רַאװ ןופ גנורעּפרעקרַאפ ענדָארָאמַאס יד ןעוועג זיא סינּפיק

 -יַאנַאּפןעשָארּפי רעועשרַאוו רעכעלטימעג ןופ ,טייקשירעוועש
 ,עשרַאוו טימ טרילימיסַא קרַאטש ךיז טָאה רע .טייקכעלרעגריב
 זיא טנגוי ןוא טייהדניק ןייז שטָאכ ,טייקשידיי ןשילױּפ ןטימ
 לעירעטַאמ ןעוועג זיא סינפיק .שידיי-שיסור ןוא בראה ןזעוועג
 .ריבג ַא ןופ םש ַא טַאהעג וליפַא טָאה רע -- .טריוטיס טוג רעייז
 ךיז טיירד סָאװ ,ריבג ַא רקיע רעד ןוא -- ריבג רעדעי ןוא
 -עג ןגרַאק ַא רַאּפ םש ַא ךָאד טָאה -- סינצבק ןשיווצ םורַא
 ןיא ןיא רעגײטש ןשירוחב-שיריבג ַא ףױא רע טָאה טנױװ
 טימ ךיז ןדניברַאּפ ןייז ךָאנ ךיױא ,םענעי יב בוטש רעניײש
 זיא בוטש ןייז .דלעפגילעז הרמז ןירעגניז רעד ,ןירעליש ןייז
 לבעמ טלַא ןוא ךעלעכַאז ןוא ןָאירוק ײלרעלַא טימ לופ ןזעוועג
 ןופ קיטש טלַא ןַא ןזעוועג זיא שיט-ביירש רענעגייא ןייז ןוא
 ןוא עמיהעג ײלרעלַא טימ ץישטכַאלש ןשיליופ ןקילַאמַא ןַא
 -ָאד עמייהעג רַאפ סרעטלעהַאב קירט ןוא ךעלדעלפוש ענעּפָא

 רעד רַאֿפ ןטלַאהַאב ףרַאד ןעמ סָאװ ,וירב-סעביל ןוא ןטנעמוק
 ןזעועג טשינ ןיוש זיא קילײװגנַאל .ןינָארַאב רעדָא עניפַארג
 ןיא סעיֿפַארגָאטָאֿפ עװַאקױשט ריד רע טזייו טָא .ןסינפיק ייב
 "ַאב ןופ סעזָאּפ עטּפַאכעגפיוא-קילעפוצ ,ענששטַאדושט ײלרעלַא
 ןוא יז ןופ וירב ריד רע טזיו טָא .רעביירש עשידיי עטמיר
 -עגרעסיוא ןוא ענדָאמ זיא ץלַא ןוא ,ערעיײז ןטפירקסונַאמ טָא
 ײלרעלַא טַאהעג ביל טָאה םינפיק לייוו ,זָאירוק ןוא ךעלטנייו

 | .ןזָאירוק
 טשינ ןצענערג ןייק רָאג טָאה דיי סעד ןופ טעטילַאטיװ יד

 ךיז לָאמנייק ךיוא ,טייצ טַאהעג רע טָאה לָאמעלַא ןוא ,טַאהעג
 ןאוו ,עיצקַאדער ןופ ךעלעמַאּפ ךיז רע טײג טָא .טגָאיעג טשינ
 ַא -- ןָאטעילעֿפ ןלעוטקַא טסכעה ןייז ןזָאלעגרעביא טָאה רע
 ןיא טייג רע ןוא -- סַאנעצעמ ןַאפ רעוועשרַאװ ַא טימ סעומש
 טגנַאלַאב קיבייא טָאה רע לייוו ,גנוציז ַא ףיוא ןיירַאֿפ-ןטַארעטיל
 ןציז ךָאנ רע טעוװ גנוציז רעד ךָאנ ןוא ,גנוטלַאוורַאֿפ רעד וצ
 ףױא קעוװַא רע טראפ טנווָא ןיא ןוא ,םירבח טימ ןענעלטב ןוא
 סנגרָאמ וצ ףיוא ןוא ץעגרע ןליוּפ קע םענעי ףיוא טרעצנָאק ַא
 ןלױפ קע סעד ףױא טרעצנָאק ַא ףיוא ןייז רעדיו רע ףרָאד
 -רעי ןייז רָאג ךיז רע טָאה סנגרָאמרעביא וצ ףיוא ןוא .ץעגרע
 ןוא ןשטנעמ טנזיוט רָאפ ַא רַאפ עשרַאו ןיא טרעצנָאק ןכעל
 רע זיא ,ןײלַא ךיז טריזינַאגרָא רע סָאװ ,ןטרעצנַאק יד ץוח
 -נַאד עלעקנַאי ָאירַאסערּפמיא ןשימייה םעד טימ ןדנוברַאפ ךָאנ
 יײצנַאד עלעקנַאי טשינ ןעק רעװ ןוא -- ןלױּפ ץנַאג ןיא רעגיצ
 (טירפ ַא ןײרַא ןעמ טגנערב טָא וא -- ןלױפ ץנַאג ןיא רעק
 טימ טייז עצנַאג ַא ָאד רָאג טרָאד זיא ,ױסטרעוורָאפי לקעּפ
 טימ טייז עתמא ןַא ,רעדליב עטוג רָאג ןוא ,רעדליב סעסינפיק
 סיקסנישַארק ןופ ןפיט עשידיי עקידניוושרַאפ ןופ גנוקיבייארַאפ
 .סעקוועלַאנ יד ןוא ןטרַאג

 טשינ ןוש זיא עמיטש ךס ןייק ,רעקיצכעז ַא טנעָאנ ןיוש

 -פיוא ןירענטרַאּפ ןייז ןיוש טגעלפ רעטּפָא לָאמעלַא ןוא ןזעוועג

 יב ןוא ,ןבעגעגכָאנ טשינ ךָאנ טָאה סינפיק רעבָא ,ןילַא ןטערט

 םעד ןרימזַאיזטנע ןוא ןעגניז רע טגעלפ טייהנגעלעג רעקיסַאפ ַא

 -ינפיק ןטסנידרַאפ יד .ןרָאי רעקילדנעצ ןופ םלוע ןייז ,םלוע
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 ןופ ןַאסיססעל

 רעסערג ןענייז דיל-סקלָאפ עשידיי סָאד ןריזירַאלוּפָאּפ םייב סעס

 רעד רע זיא רעכיז .רָאפ ךעלטנייועג סָאד ךיז טלעטש ןעמ יװ

 טַאהעג ביל טָאה רע שטָאכ ןוא .טיבעג םעד ףױא רעטסערג

 טימ ןכיירגרעד טשינ לָאמנייק רעבָא םיא רע טגעלפ ,גלָאפרעד

 ַא ףזיווַאב) טעװַאיַאּפ ץעגרע ךיז טָאה סע רָאנ ואוו .טייקיליב

 טּפַאכעגפיוא םינּפיק ןיוש םיא טָאה ,ןוגינ-סקלָאפ רעשידיי רעיינ

 ןעמעוו ןופ טלייטעגטימ רעטעּפש לָאמעלַא ןוא ןבירשרַאּפ ןוא

 .ןעמוקַאב ןוגיניסקלָאּפ רעדָא רעטרעוו סקלָאּפ עיינ יד טָאה רע

 רעד רעביא ןרעדנַאװ ןעגנולונַאז-רעדיל-סקלַאּפ ענייז . ,.

 רָאנ ואוו ןוא ,שיט-ןטָאנ סרעגניז ןשידיי ןדעי ףיוא ןגיל ,טלעוו

 רעבלַאה ַא רעכיז ןיוש זיא ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ טרעצנָאק ַא

 ."ןעגנולמַאז סעסינּפיק ןופ ןעמונעג סַארגָארּפ

 לעיצעּפס ַא טעמדיוו "ןלױּפ , דנַאב ןטעביז ןיא קנורט .י .י

 ,ן'.ק לטיּפַאק

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש טיוט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו

 םחנמ ךיז טָאה גירק(שטלעוו ןטייוצ) םנופ ךָארבסיױא םייבג

 ךיז טָאה סינפיק .עשרַאיו ןיא ןענושעג יורפ ןייז ןוא סינפיק

 זיא רע .טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןיא ןפרָאוװעגנירַא דלַאכ

 רעביירש עשידיי ןופ ןייראפ ןופ דילגטימ-סגנוטלַאוורַאפ ןעוועג
 ןטעברַא עכעלטֿפַאשלעזעג עכעלצונ ליֿפ ןָאטעג ןוא

 -טולב ַא ןעמוקַאב ָאטעג ןיא סינפיק טָאה 1942 רָאי ןיא

 וצ טרעהעג טָאה םינפיק .ןברָאטשעג זיא ןוא ּפָאק ןיא סוגסיוא

 ןענייז סָאװ ,החּפעמ-ןטסיטרַא ןוא-רעביירשש רעד ןופ עכעלקילג יד

 ךָאד ןבָאה עלַא טשינ .טיױט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג

 ןבָאה רערערַאפ ןוא טניירפ ,םירבח ענייז ...היכז ַאזָא טאהעג

 םייב ןעוועג דיפסמ םיא ןוא הױל ענייש ַא טנדרָאעגנייא םיא

 -- טלעוו רעטַאעט עשידיי יד .םלוע-תיב רעשנעג ןֿפױא רבק

 טָאה -- עשרַאוו ןיא טלעוו רוטלוק עשידיי עצנַאג יד יו טקנוּפ

 .דובכ ןטנידרַאֿפ ,ןטצעל ןייז ןבעגעגּפָא םיא

 -רַאו ןיא ןטָארפעגפיוא לָאמ עכעלטע זיא דלעפגילעז הרמז

 יז טָאה טױט סנַאמ ריא ךָאנ .רעדיל-סקלָאפ טימ ָאטעג רעוועש

 ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,גנולמַאז סינּפיק יד

 יד רָאנ יו זַא ,טפָאהעג ץלַא ןוא ּפַאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעגּפָא

 -רעדיל יד ןכעלטנפערַאפ יז טעוו ,ןקידנע ךיז טעו המחלמ

 ןייז טימ ןעמַאנ סעסינפיק טימרעל ןקיבייארַאפ ןוא גנולמַאז

 .טלָאװעג שרעדנַא לרוג רעד טָאה ןרעױדַאב םוצ .קרעוו-גנילביל

 רעקילָאמַא רעד ,דלעפגילעז הרמז זיא יגנולדיזסיואי רעד תעׂשב

 -ערט ןייק ןרָאװעג טקישעגקעווא ,ןסאמ עשידיי יד ןופ גנילביל

 קיבייא ףיוא ןזנואווערַאפ זיא יז .ןרעמַאקדזַאג יד ןיא עקנילב

 טימ ןעמַאזצ ןיא רצוא-סקלָאפ-סינפיק ןסיורג םעד טימ ןעמַאזוצ

 טימ ןעמַאזוצ ,לָאמַא טָאה יז עכלעוו ,ןסַאמ עשידיי עקיבלעז יד
 .ײטפַאשרַאפ דיירפ ליפױוזַא ,סינּפיק םחנמ ןַאמ ריא

 :?ָאטעג ןופ םיבתכ , ןיא טביירש םולבלעגניר לאונַאמע

 רעוועשרַאו רעד ןופ| ךובגָאט ַא רַאפ לַאירעטַאמ דס ַא ,

 טסילַאנרושז ןֹוא רעגניז-רעטנַאקַאב רעד טלמַאזעג טָאה ןָאטעג

 -ןײרַא ןעגנוימאב טכַאמעג רימ ןבָאה טיוט סעסינּפיק ךָאנ .םינּפיק

 יד ,('תבש גנוע,) ש'יע ןיא ןלַאירעטַאמ עקיזָאד יד ןעמוקַאבוצ

 ןעמונעגוצ זיא יז ןעגנַאגעגנייא טשינ ףיורעד רעבָא זיא הנמלא

 טששינ זיא ןלַאירעטַאמ יד ןופ ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןרָאוװעג

 ."רכז ןייק ןבילבעג

 -סיױא רעניטנעגרַא רעד ֹוצ המדקה רעד ןיא ווָאקרוט קרַאמ
 :טביירש ,רעדיל-סקלָאפ עשידיי עטלמַאזעג ן'.ק.ךרוד יד ןופ עבַָאג

 טָאה ,סינּפיק ,רע סָאװ ;רָאי 40 רעכעה יד ןופ ךשמ ןיא;--

 ר
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 וע ט אע ט ןשידיי
 יי += =  ןינאקלל טיי לי אחרי ירא. רוטירער ראטע יח

 -עגנעמַאװצ קידנעטשלוֿפ ךיז רע טָאה ,עשרַאװ ןיא טניוװועג
 רע .םוטנדיי ןשיליוּפ ןטימ ללכב ןוא רעוששרַאוו ןטימ טבעל
 ןשידיי ןכיירנברַאפ יוזַא-םעד ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא ןרָאוװעג זיא
 טנעלַאט ןקיטיײזלַא ןייז טימ טָאה ןוא ,ןליופ ןיא ןּפַאש-סקלָאּפ
 טָאה טינּפיק .ןבעל-רוטלוק עשידיי-עשיליוּפ סָאד טרעכיירַאב
 רטיטסניא-רוטלוק עׂשידיי ןופ סקואוו ןרַאפ ןגָארטעגײב ליפ
 ןופ ךשמ ןיא .ג .ד .א רעטַאעט שידיי ,ןרָאכ-סקלָאפ ,סעיצ
 -עטיל רעשידי רעד טריטסיזקע טָאה סע סָאװ ,רָאי 20 רעכעה
 ןעוועג סינפיק זיא ,עשרַאוװ ןיא ןיירַאפ-ןטסילַאנרוזעז ןוא ןטַאר
 ַא קידנרעוו ,גנודנירג ןייז טניז .טלַאטשעג עלַארטנעצ ַא טרָאד
 טָאה ,ןברוח םוצ זיב ,גנוטלַאוורַאפ רעטשרע רעד ןופ דילגטימ
 וצ טרעהעג ,גנוכערברעטנוא םוש ןָא טעמכ ,ןרָאי עלַא סינּפיק
 .רעוט עטסיוװיטקַא ענייז

 טָאה ,עמעהָאב ועשידיי רעד ןופ שטנעמ ַא ןעועג זיא רע
 עקידלמוט סָאד טַאהעג ביל טָאה ,סַאג עשידיי יד טַאהעג ביל
 ןעעפַאק ןיא ןבעל סָאד טַאהעג ביל טָאה ,ןבעל-סקלָאפ עשידיי
 זיא י13 עקצַאמָאלטי רעבָא ,סעינרַאצעביק עשירַארעטיל ןוא
 ןעו ןטיצ עטכעלש יד ןיא ןוא עטוג יד ןיא ,םייה ןייז ןעוועג
 טָאה ןעמ ןעו ןוא טצנַאטעג טָאה ןעמ ,טיירפעג ךיז טָאה ןעמ
 -נירַאר ,רעקיסקואווניילק רעד .טגירקעגמורַא ךיז ןוא טפמעקעג
 קעלפ ןסיױו א טימ ,םינּפ ןטלּפוטשעג ןייז טימ סינפיק .מ רעק
 ,רעקידעכַאל ַא ,רעכעליירפ ַא ןעוועג קידנעטש זיא ,גיוא ןפיוא
 -טשינ ַא ןעוועג זיא רע .רָאמוה טימ לופ ןוא טסײג טימ לופ

 טימ רָאמוה-סקלָאֿפ ןשידיי סעד ןוֿפ לַאװק רעטפעשעגסױא

 .עסערפ עשידיי יד טרעכײרַאב טָאה רע ןכלעוו
 רעכיײרגלַאפרעד סלַא זיולב טשינ רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא רע

 י רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ןופ רעלמַאז סלַא ,רעגניז-סקלָאפ רעשידיי
 -ָאטעילעפ סלַא ךיוא רָאנ ,הניגנ רעשידיי רעד ןופ רעשרָאפ ןוא

 עלוֿפרָאמוה ןֿפַאשעג ,ןלַאֿפניײא עלעניגירָא טַאהעג טָאה סָאװ ,טסינ

 טלדנַאוורַאּפ ?ענש ןגעלפ סָאװ ,ךעלטרעוו ןוא ןטלַאטשעג ,ןפיט

 -ידיי רעד ןופ ןזיירק עלַא ןשיווצ ךעלטרעוו-סקלָאפ ןיא ןרעוו

 ךיז טָאה רענעייל-סגנוטייצ רעשידיי רעד .גנורעקלעֿפַאב רעש

 טָאה רע סָאװ ,גנוניימ סעסינּפיק טימ טנכערעג זױלב טשינ

 -ולדנַאהּפָא ענייז ןיא ,סעיזנעצער-קיחמ ענייז ןיא טגָאזעגסױרַא
 ןיא קיטײרֿפ ןזעי טכוזעג טָאה רָאנ ,רעגניז ןוא םינזח ןגעוו ןעג
 ןטימ זױה-עֿפַאק ןיא ינעדַאײעס יב סעומוע סעטינּפיק 'טנייהי

 טָאה .ק סָאװ ,טַאקָאװדַא ןשיליוּפ ַא ןוֿפ פיט ַא) יסַאנעצעמ ןַאּפי

 -סױרַא דיי ןקידלוזנַאב ץלַא ןיא טגעלפ רעכלעוו ,טכַארטעגסיוא

 ןיא םיא טגעלפ .ק רעבָא ,תונעט עשיטימעסיטנַא יד ןעגנערב

 ?לש ַא ךרוד ןגיזַאב ןוא ןרעפטנע דימת סעומש ןטשרמולכ םעד

 .ןהמכח עששידיי ןוא רָאמוה-סקלָאּפ ןשידיי ןופ
 -עגסיורַא סינפיק טָאה רָאמוה ןקיטסײג רעקיניװ טשינ

 יד ןיא ,סעקטערָאמוה-רעטַאעט עלעניגירָא ענייז ןיא טכַארב
 טגעלֿפ רע סָאװ ,ענַאטילעֿפ-עזייר םתט ןוא תוישעמ רעמעלעכ
 קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה רע עכלעוו ןיא ןוא ןכעלטנפערַאּפ
 -ידיי יד ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידיי םעד
 ןבעגסױרַא ןוא ןעלמַאזפיונוצ טעוװ ןעמ ןעוו .הביבס-סקלָאּפ עש
 -רָאלקלָאפ עשידיי יד טעוװ ,ןטעברַא ענייז ןופ עטסקיטכיוו יד

 ירַאפ םעד ןגעוו רצוא ןקיטכיװ ַא ןעניוועג קפס ילב רוטַארעטיל

 ןבעל ןשידיי סענעגנַאג
 עטסנטײטַאב יד ןופ רענייא ןעוועג ךיא זיא סינפיק .מ-

 םינזח וגעוו ןטעֿברַא ענייז ןוא תונזח ןופ טיבעג ןפיוא רעשרַאּפ
 -ַאב עשירָאטסיה-רוטלוק עסיורג ַא קפס ילב ןבָאה סינגנמ ןוא
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 דנַאב -םישודק

 סגרעבלפע ןיא ןקורד קידנבײהנָא ,1909 רָאי ןיא ךָאנ .גנוטייט
 ,םינזח ןוא תונזח ןגעוו ןעלקיטרַא לקיצ ַא 'טלעוו-רעטַאעטי
 םוש ןייק סָאװ ןדיי רימ ןגָאמרַאפ ךַאז ןייא זַא ,םינפיק טביירש
 .םינזח ןענייז סָאד :טשינ סע טגָאמרַאפ טלעװ רעד ןיא המוא
 דורי רעשירַארעטיל רעכייר ןייז ןיא טזָאלעג סינפיק עקַאט טָאה
 עטסערג יד ןגוװו תונורכז ןוא ןעלקיטרַא לָאצ עסױרג ַא הש
 ןבעל ןייז ןופ קרעוו עטסקיטכיוו ןוא עטסערג סָאד רעבָא .םינזח
 ,דיל-סקלָאפ ןשידיי ןופ ןעגנולמַאז יד ןענייז

 רעלמַאז רעכעלוייוועגמוא ןַא ןעוועג ךיױא זיא סינּפיק םחנמ
 -עג ,ליפששייב סוצ ,טָאה רע .כַאז עלעניגירָא ענעדייזשרַאּפ ןופ
 -עלטסניק ,עלעויגירָא ,עטלַא ןופ עיצקעלָאק עסיורג ַא טַאה
 סעזייר ענייז תעב ןפיוקפיונוצ טגעלפ רע סָאװ ,סנקעטש עשירי
 -ָאיצקעלָאק ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ןטפעשעג-קיטנַא יד ןיא ןוא
 ןוא ןקרַאמ ענעדיישרַאפ ןופ ,ןטַארַאּפַא עשעיפַארגָאטָאפ ןופ רענ
 סעיּפַארגָאטָאפ יד ,ןריּפַארגָאטָאפ וצ יירעבָאהביל יד .ןעמעטסיס
 רעדליב עשירעלטסניק ןיא ןעלדנַאוורַאפ ןוא ןרעסערגרַאפ וצ
 -סגנילביל עטייווצ סָאד ןרָאװעג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא זיא
 ןעמַאנפיוא עשיּפַארגָאטַאפ עיצקעלָאק ןייז ןסינפיק ןופ קרעװ
 ןוא ןטלַאטשעג עשידיי עלעניגירַא ,דעלטעטש ןוא טעטש ןופ
 ןעוועג טיצ רעז טימ זיא ןטייקגעלנעזרעּפ עשידיי ערעלוּפָאּפ
 גנולמַאז ןייז וי לופטרעוו רעקיניױו טשינ ןוא רעמערָא טשינ
 ןיא טכעלטנפערַאפ רעדליב ךס ַא טָאה רע .רעדיל-סקלָאפ ןופ
 יסטרעוורָאפי רעקרָאי וינ ןופ עבַאגסױא רעטרירטסוליא רעד
 טָאה רע .ןלַאנרושז עטרירטסוליא עשידיי ערעדנַא ליפ ןיא ןוא
 ןגעוו 'טנייה' ןיא ןָאטעילעפ ןרעלוּפָאּפ ַא טריפעגנייא וליּפַא
 ןעגנילעג לָאז סע ןעוו .ןריּפַארגָאטָאפ טגעלפ רע סָאװ ,ןשטנעמ
 סָאװ ןעמַאנפיוא עשיפַארגָאטָאפ עיצקעלָאק יד ןעלמַאזצפיונוצ
 ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא טכעלטנפערָאפ ןוא טכַאמעג טָאה סינּפיק
 רעד וצ גָארטיײב רעקיטכיוו ַא ןעוועג ךיוא סע טלָאװ ,ןלַאנרושז
 .ןליוּפ ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןקילָאמַא םעד ןופ עטכישעג

 עשרַאוו טרידרַאבמָאב ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו זַא ,טלייצרעד ןעמ
 ןעזעג ןעמ טָאה ,וָאצילַאװ ףױא זה סָאד טכַאמעג בורח ןוא
 ןוא זיוה-ןיווו ןייז ןופ תוברוח יד רעביא ןכירקמורַא ןסינּפיק
 ןופ ךעלטשער יד טכוזעג טָאה רע יצ טסייװ רעוװ .ןכוז סעפע
 -ּפיק סָאװ -- גנוריצ ןוא טלעג -- טייקכייר רעלעירעטַאמ ןייז
 -רעד ןוא טעבוַא ןרָאי ענייז ןופ ךושמ ןיא טלמַאזעגנָא טָאה סינ
 רעקיטסיײג ןייז ןופ ןעגנולמַאז יד טכוזעג רע טָאה רעדָא ,גלָאפ
 עשיּפַארגָאטָאּפ ןוא ןטפירקסונַאמ ,רעדיל-טקלָאפ יד ,טייקכייר
 טייקכעלברעטשמוא יד ןבעגעג ןסינפיק ןבָאה סָאװ ,ןעמַאנפיוא
 ."תורוד עגנַאל ףױא ןעמָאנ ןייז ןופ

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 ,1929 ,ענליװ ./רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז

 ,645:649 .וז ,דנַאב רעטירד
 ,1934 רַאונַאי 19 ,עשרַאװ ,/טנייה , ,סינּפיק ,מ --- ליזיימ ןמחנ
 ,232'230 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ

 ,9095 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,/13 עקצַאמָאלט , --- שטיװַאלַאגעס .ז
7, 191, 193, 247, 

 .46 .ז ,1950 ,סערייא סָאנעוב ,'13 עקצַאמָאלט , -- ןעזָאר .י רעב
 ,272 .ז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,"ןבעל א לָאמא ןעװעג , --- ליזיימ ןמחנ
 יז ,1956 ,זירַאּפ ,/םייה רעד ןיא רעביירש עשידיי , --- יקסװָאנַאגַאק םירפא

1 | : 
 ,1962 .נַאי 82 ;א" ב ,".צא ד,, ,טרָאװ ןשידיא ןופ ףושיכ רעד -- קאז םהרבא
 ,סנייא דנַאב ,סערייא סָאנעוב ,'סנרעטש ענעשָאלרַאפ,, -- וװָאקרוט סַאנָאי

 0 : ,137:142 .זז ,3
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 טא א

 עזיל ,סעכבייד

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1914 .טקָא ךרעב .בעג}

 ןיא ,1914 טייצ-תוכוס ךרעב ןריובעג

 יד ךיז טָאה 1922 ןיא .דנַאלסור .,ןַאזַאק

 .ענליוו ןיא טצעזַאב עילימַאפ

 :טביירש איסומ רעטסעווש ריא

 טָאה ןרָאירעדניק עריא ןיא ןיױש

 רַאפ טנעלַאט ןסיורג ַא ןזיועגסױרַא עזיל

 14:15 ןופ רעטלע ןיא טָאה ןוא ,ײרעלָאמ

 .סיא עטַאוירּפ עטשרע יד טַאהעג רָאי

 ריא טָאה יז ,רעדליב עריא ןופ גנולעטש

 ןופ טנשריעג טיבעג םעד ףיוא גנובַאגַאב

 -רעה ַא ןעגנָאהעג זיא םייה רעד ןיא זדנוא ייב ,רעטָאפ רעזדנוא

 .רעטָאפ ןופ טערטרָאּפָאטױא ןַא ,ןברַאפ-ליוא ןיא דליב ךעל

 .טעברַא-רוטפלוקס וצ רעבירַא טייצ רעד טימ ךיוא זיא עזיל

 -וזעסיוא עלענָאיסעּפָארּפ ןייק .קרעוו עקיטכערּפ ןפַאשטעג טָאה יז

 ,ץלַא ןפַאשעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןגָארקעג טינ יז טָאה גנול

 -ַאנ ןטכע ,םענעריובעג ןופ ןעמוקעג זיא ,טנעקעג טָאה יז סָאװ

 רעפַאש יד ןופ עּפורג רעד ןיא ןעוועג זיא יז .טנעלַאט ןכעלריט

 -עּפס ןייֵז סָאװ ,ײםידיימ, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןופ ןרענַאיּפ ןוא

 -עג זיא עזיל) עריטַאס עשיטילָאּפ ןעוועג זיא רנַאשז רעשיפיצ

 ןפַאשעג ןײלַא רָאנ טשינ טָאה יז (טמיטשעג שיטסילַאיצָאס ןעוו

 ךיוא טָאה יז רָאנ ,(סעקלַאיל) ןטענָאירַאמ יד טכַאמעג ןילַא ןוא

 רעטניה ןעמיטש יד ןופ ענייא ןעוועג ןוא טריפעגנַא ייז טימ

 -רעטקַארַאכ רַאפ טבַאגַאב רעייז ןעוועג זיא יז .סעקסַאמ ערעייז

 .שילַאקיזמ שילרעטסיוא ןעוועג ןוא ןלָאר

 ןעוועג (ןעמרָאפ יירד עלַא ןיא) קרעוו עריא ןענייז ָאטעג ןיא

 -"ענליוו גנוי יד ןופ גנולעטששסיוא רעד רַאפ גָארטייב רעסױרגַא

 -סַאלּפ ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא עיצַאערק עטסערג ריא .רעלטסניק

 ,םרעטסילק עריא טימ) ענליוו טָאטש רעד ןופ ןַאלּפ רעשיט

 זיא סָאד .ץלָאה ןיא טעברַאעגסיוא ,(.ג .ד .א ןשוטַאר ,סערדעטַאק

 סע טָאה יז .קרעוו טסנוק זיצערּפ ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג

 -עגסיוא טימרעד טָאה ןוא ןשטייד יד רַאפ הנתמ ַא יו ןפַאשעג

 ןופ רעדילגטימ עטנענימָארּפ ,טייצ רענעי ןיא ,עכעלטע טפיוק

 .טַארנדיי

 ןרָאװעג עזיל זיא ָאטעג רעד ןופ עיצַאדיוקיל רעד תעב
 ,רעגַאל ןיא ,ָאד ךיוא .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא טקישרַאפ
 ןיא ןפלָאהעגסױרַא ריא ןטייקיעפ עשירעלטסניק עריא ןבָאה
 ,ןטַאקַאלּפ ,ןשיפַא ןזעטייד יד רַאפ ןלָאמ טגעלפ יז .רעגנוה ןרעווש
 עלעקיטש ַא רעדָא ףוז ַארטסקע ןַא רַאפרעד ןגירק ןוא ,ןלַאנגיס
 -כעטַארטקעלע ןַא ןעוועג יז זיא רעגַאל ןיא ײףורַאב, סלַא .טיורב
 , רעטסוש ַא ןוא קינ

 קידנעייז ,ריא ןופ ןטלַאהרעד לָאמ קיצנייא ןוא ןייא בָאה ךיא
 סכיירקנַארּפ ךָאנ ךיילג ןעוועג זיא סָאד .לווירב ַא ,רעגַאל ןיא
 רעד ןוא ,םזימיטּפָא טימ לופ ןעוועג זיא לווירב סָאד .גנויײרּפַאב
 יכרוד ןוא טומ רימ ןבעגוצוצ ןעוועג זיא ןביירש ריא ןופ קעווצ
 .."עלעסיב ַא ךָאנ ןטלַאהסיא, ,ןעיצרעד ןענָאק וצ זכ םעדי

 ,ןורָאט ןיא זדנוא ןעמ טָאה ,ןסור יד ןופ ךיז ןרעטנענרעד םייב

 -עי ןיא ןעתפעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגַאל סעזיל ךיוא יו

 סופ וצ טריפעג זדנוא ןבַאה ןשטייד יד .טרױקַאווע ,טנגעג רענ

 "וצמוא ןרעגַאל עקימורַא עלַא יד ידכ (גיצנַאד) קסנַאדג ןייק .

 3 ןסור יד .טיױט םוצ טייג ןעמ זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ .ןעגנערב'



 ןופ ןַאטיססעל
} 

 ןשטייד יד ןוא טײרּפַאב געװ ןטימ ןפיוא זדנוא רעבָא ןבָאה

 ךיז בָאה ךיא) ןעגנערבוצמוא ןויוַאב טינ טושפ זדנוא ןבָאה

 רעד ןיא .((עטשאגדיב ןיא -- גיצנַאד ןייק געוו ןפיוא טעוועטַארעג
 -עג יקסבַארַאס עלחר עטרבח ריא טימ עזיל טָאה טייצ רעבלעז

 -עגכָאנ ןעדייב ייז טָאהימ .שרַאמ-ךטױט ןופ ןפױלטנַא טוװרפ

 ןפיוא .טעגרהרעד ןוא טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןסָאש

 טיירפַאב ןעיױרפ טרעדנוה עכעלטע ערעדנַא יד ןענייז ןעניגאב
 .ײןרָאװעג

 :ָאטעג ןיא ןבעל ריא ןגעוו טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 -עגסױרַא סרעדנוזַאב יז טָאה ןטייקיעפ עשירעלטסניק עריאג

 ןופ ןָאלּפ ןשיטסַאלּפ ןסיורג םעד ןפַאש סייב ָאטעג ןיא ץזיוו

 טָארנדי ןיא טלעטשַאב טָאה רערומ רעקנעה רעד סָאװ ,ענליוו

 םעד ,תיבה-לעב ןייז גָאטנריױבעג םוצ הנתמ ַא סע ןבעג וצ ידכ

 יד ןריפסיוא טגעלפ סעכייד .טסגניה רַאסימָאקטטיבעג רענליוו

 ןטעברַאסיױא עכעלטקניפ סָאד וו ןטעברַא עטסזיצערּפ עמַאס

 עטריצילּפמָאק-שינָאטקעטיכרַא ענעדיישרַאפ יד רוטַאינימ ןיא

 ךיױא .א .א םשרדמ-יתב ,םרעטסיולק רענליוו יד ןופ ןעיובעג

 יו ןעלווָאט ענעדיישרַאפ קיטכערפ טריטטָארקניא עזיל טָאה

 ואוו ,ןעדַארג םייח ןגעוו עיפַארגָאיב ןיימ וצ לווָאט םעד לשמל

 רעד ןרָאװעג טריטסָארקניא לווָאט םענרעצליה ןפיוא זיאיס

 -רַאפ ןיא ץלַא -- ךוב ןופ לטיט רעד ,ײענליוו גנויא ןופ םעלבמע

 עויטקַא ןַא ןעוועג ךיֹוא ןיא סעכייד עזיל .(ןרילָאק ענעדייש

 ,ענליוו ןיא "םידיימ, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןופ ןירעטעברַאטימ

 יז זיא עיצַאדיװקיל רעד ייב .סעקלַאיל עקיטכערּפ ןפַאשעג ןוא

 -עגקעווַא (עיסומ ןירעצנעט עטנַאקַאב יד) רעטסעווש רעד טימ

 .עקנילבערט -- רעטומ יד .עינָאטסע ףיוא ןרָאוװעג טקיש

 -שטייד ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא עזיל זיא עינָאטסע ןופ

 -סנבעל ריא טימ עזיל זיא גנוײרפַאב רעד רַאפ ךָאוו ַא ןוא דנַאל

 ןיז טָאה עיסומ .ןרָאװעג ןסָאשרעד יקסבאראס עלחר עטרבח
 ."טעוועטַארעג

 :טביירש לעדנַאס ףסוי

 -ַאעט-עקלַאיל ןרַאּפ טעקלָאיל ןפַאשעג טָאה סעכייד עזילא

 -נעוונַאק ןייק ןעוועג טשינ ןענייז סָאד .ענליוו ןיא "םידיימ, רעט

 -סיוא טָאה יז עכלעוו ,ןרוגיפ עניילק יד רָאנ ,סעקלַאיל עלענָאיצ

 -עגסיוא ןבָאה ייז ןופ לייט .ןח ךס ַא טגָאמרַאפ ןבָאה ,טריפעג

 -יציוו רעדָא עשינָאריא ןעוועג ןענייז ערעדנַא ,םזַאקרַאס טקירד

 ןרילעדָאמ ןופ קינכעט יד טשרעהַאב טוג רעייז טָאה עזיל .עק

 ַא טגָאמרַאפ עריא סעקלַאיל יד ןבָאה רעבירעד ןוא ,ץלָאה ןיא

 - י ,רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדיײזערַאפ

 ַא ןפַאש םניא ןעמונעגלײטנָא יז טָאה ָאטעג רענליו םניא

 -עגסױורַא יז ןעמ טָאה ענליוו ןופ .ָאטעג םנופ עּפַאמ עשיטסַאלּפ

 .דנַאלשטייד ןייק טרָאד ןופ ןוא עינָאטסע ןיא רעגַאל סניא טריפ

 -וטיּפַאק רעד רַאפ געט רָאּפ ַא ןרָאװעג טעדרַאמרעד יז זיא ַאד
 ."דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ עיצַאל

 "עג עיסומ זיולב זיִא עילימַאפ סעכייד רעד ןיא רעדניק 5 ןופ

 - .צקירעמַא ןיא ךיז טניפעג יז .ןבעל ןבילב
 | .סעכייד עיסומ רעטסעוװש ריא ןופ .צ יי

 ,1877188 .זז ,1947 ,קרָאיוינ ,"ענליוו ןברוח, --- יקסניגרעשטַאק .
 רעטייווצ ,1957 .,עשרַאװ .,"רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס =

 .198'197 .זז ,דנַאב

 לעומַאס ,ןַאמרעּפוק
 {3112:13 .וז ,דנַאב רעטרעפ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , עז)
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 רע ט ַָאע ט ןשיריי

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 "נָא ,עיצילַאג ,לשימעשּפ ןיא ןריובעג

 -טסירָאכ סלַא ערעירַאק-עניב ריא ןביוהעג

 .ץניװַארּפ רענַאיצילַאג רעד ףיױא עק

 "עג ,דלָאגביל ןמלז טימ הנותח רעד ךָאנ

 -ַאמירפ ַא ךָאנרעד ,ןיטערבוס ַא ןרָאװ

 -ַאכ וצ ןעגנַאגעגרעביא ףוסל ןוא ,ענָאד

 עּפורט רעד ןיא ןלָאר עשימָאק-רעטקַאר

 .עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא סָאצנַארפ ןופ א'א

 ןבלעז םעד טכַאמעגטימ .ל טָאה ללכב
 ,ןַאמ ריא סָאװ ּפַאטע-עניב ;עעטעוא 4

 רעוװעשרַאװ ןיא סנַאמרעג יד טימ טליּפשעג לו טָאה 16 ןיא
 ."רעדניק סלחר, עסעיּפ רעד ןיא רעטַאעט-"ישטשָאװָאנ

 ןופ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסױא ןתעב ןפָאלטנַא

 ןַאמ ריא טימ טָאה יז ואוו ,וָאנרַאט ןייק עקָארק טרָא-ןיווװ ריא

 .טלעק ןוא רעגנוה ןיא סיצַאנ יד ייב ךרּפ תדובע 1942 זיב טעברַאעג

 ריא טימ יז זיא ,ןריצודָארּפ טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה יז ןעוו ןוא

 ואוו ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא עקנַאט רעטכָאט ןוא ןַאמ
 .טיוט ןכעלרעדיוש רעייז ןענופעג ןבָאה ייז

 .עקירעמַא ןיא עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפש ןָאעל ןוז ריא
 טקישרַאפ ןעוועג 1942 זיב זיא רעכלעוו ,ןַאי ,ןוז רערעדנַא ריא

 ןרָאװעג טכוזעגפיוא 1945 ןיא זיא ,וָאקטסוּפ ןייק טעברַא ףיוא

 -ַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג טָאה רעכלעוו ,ןָאעל רעדורב ןייז ךרוד

 .עקירעמַא ןייק טכַארבעג םיא ןוא ,דנַאלשטייד יד ןיא ײמרַא רענ
 ,דלָאגביל ןָאעל ןוז ריא ןופ .ע .ש

 .1025 .ז ,1934 ,עשרַאװ ,דנַאב רעטייװצ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 ןמלז ,דלָאנביל

 {סיצַאנ יד ןרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 7 .בעג)

 .עיצילַאג ,עקָארק ןיא 1877 ןריובעג

 "ייר ַא ,רעייא טימ רעלדנעה ַא -- רעטָאפ

 ןרָאװעג ןגיוצעגוצ .:רעציזַאב-זיוה רעכ

 ךרוד 1900 ןיא עניב רעשידיי רעד וצ

 -ַאכ טליּפשעג .גילעז רעדורב ןרעגניי ןייז

 .ןלָאר עשימָאק-רעטקַאר

 ןופ סעּפורט יד ןיא טליּפשעג טָאה .ל

 רעב ,לעּפמיג ,רעמילג ,דארלעסקא םהרבא

 -נכשא ייב עינעמור ןיא ןוא לעבע ,טרַאה

 רעװעשרַאװ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג .יז

 | .ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי

 ןייז טימ .ל טָאה ,ןלױּפ טּפַאכרַאפ 1939 ןיא ןבָאה סיצַאנ יד ז עו

 זיא ,ןָאעל ,רערעטלע רעד ,עקנַאט ןוא ןַאי רעדניק ייווצ ןוא יורפ -

 יעקירעמַא ןיא "עדנַאב רעשידיי רעד טימ ןליּפשטסַאג ענייז בילוצ'
 טרָא-ןיוװ קידנעטש ןייז ןופ טרעדנַאװעגסױא (ןבילברַאפ טרָאד
 רעטנוא טעברַאעג 1942 זיב ןבָאה ייז ואוו ,וָאנרַאט ןייק עקָארק
 ןוא ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןרָאװעג קנַארק ,שטייב רעשיצַאנ רעד
 טנָאקעג טינ רעמ ןיוש ,טײקכַאװש רעשיזיפ בילוצ ,ןבָאה ייז ןעוו
 "קצוַא עקנַאט לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ .ל ןענייז ,ןַאּפש ןיא ןייג
 טינ רעמ ןענייז יז ןענַאװ ןופ עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעג
 .ןעמוקעגקירוצ
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 ןסאטואאטטוא בי

 רעד וצ טַארייהרַאפ ,רעליּפשיױש רעטנַאקַאב רעד ,ןָאעל ןוז ןייז

 ,טָאה רע ןוא ,עקירעמַא ןיא טבעל ,ַאנַאיליל יליל ןירעליּפשיוש

 ןיא ןעניפעג וצ 1945 ןיא ןזיװַאב ,טַאדלָאס רענַאקירעמַא סלַא

 .עקירעמַא ןייק ןעגנערב םיא ןוא ,ןַאי רעדורב ןייז דנַאלשטיײיד
 ,דלָאגביל ןָאעל ןוז ןייז ןופ .ע .ש
 1025 .ז ,דנַאב רעטיװצ ,1924 ,עשרַאװ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 עמיפ ,ָאריּפַאש

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1911 ךרעב .בעג}

 יָאר דוד טיול .עטיל-שילױּפ .ענליוו ןיא 1911 ךרעב ןריובעג

 עּפורג ַא וצ טרעהעג ,טעטיזרעווינוא רענליוו ןיא טנעדוטס --- ווָאג

 -פיוא טגעלפ ,ךַארּפש ןופ רעשילוּפ רעד ןיא רעלייוורַאפ ןטנעדוטס

 רענליו רעד ןיא .טנגוי רעשימעדַאקַא רעשידיי רעד רַאפ ןטערט
 ןכַאז יד וצ ןטסקעט יד ןבירשעג ןײלַא ,שידיי ףיוא רעבירַא ָאטעג

  ,ןטָארטעגפיוא זיא רע עכלעוו ןיא

 -סעווש ַא ןעוועג זיא רעטומ ס'.ש זַא ,רעביא טיג לַאגעס לארשי

 ךָאנ טָאה .ש ןכלעוו ,יקסװעיַאנוד רָאטיזָאּפמָאק ןטנַאקַאב ןופ רעט

 ַא ןעוועג רעירפ זיא .ש .עוװקסָאמ ןיא 1941 ןיא ןכוזַאב וצ ןזיװַאב

 רע טָאה ךָאנרעד ןוא טעטיזרעווינוא רענליו רעד ןיא טנעדוטס

 ָאטעג רענליוו רעד ןיא ."ַאדנַארוי רָאכ , ןטימ ןטערטפיוא .ןעמונעג

 -רָאפ-יוװער ענעדיישרַאפ ןיא ,שידיי ףיוא ,טקילײטַאב ךיז רע טָאה

 טכַארבעגמוא זיא רע .רעדיל-רנַאשז ןיא סרעדנוזַאב .,ןעגנולעטש

 ןוא גרעבנעטור לאיתוקי טימ ןעמַאזוצ ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג

 .גרעבסגינעק ןבענ רעגַאל ַא ןיא אדיורב לאירתכ

 :טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 טסיטרַא וא רעריפנָא ,(ראי שואעמיפואע) ָאריּפַאש עמיפג

 ,רעדיל ןופ רבחמ .,יָאלַאקיּפ; לבמַאסנַא-ןיילק ןשיטנעדוטס ןופ

 ,עינָאטסע ףױא טקישעגקעווַא .טריפעגסיוא ןיילַא טָאה רע סָאװ

 ,ןעמַאװצ םיא טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,גרעבסגינעק ףיוא טרָאד ןופ

 םיא טימ .םי ןיא ןקנורטרעד ןדיי רענליוו רעטרעדנוה ךָאנ טימ

 ."קערַאמ רענייז רעדורב רעד ןעמוקעגמוא ךיוא זיא
 .לַאגעס לארשי ןוא וָאגָאר דוד ןופ .ע .ש
 .230 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 השמ-בקעי ,גרעבנעדלַאנ
 (סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1886 ילוי 27 .בעג}

 -עמור ,יסָאי ןיא 1886 ילוי 27 .בעג

 ייצכיילג ןוא רעדיינש ַא -- רעטָאפ .עינ

 -רַאעג ןוא םינזח ייב ןעגנוזעג .ןזח ַא קיט

 תונכשב קידנעניווװו .רעדיינש סלַא טעב

 -עּפש יד ,ןייטשנעזָאר עילימַאפ רעד טימ

 ייב ךיז טלקיװטנַא ,ןרָאיטקַא עקידרעט

 ןעוו ןוא ,רעטַאעט ןשידיי םוצ עביל ַא .ג

 טרָאפ ,"ןטפערק , ןכוז טמוק לעבע ןמלק-

 ."רעטַאעט-תולג ןטכירּפָא, םיא טימ .ג

 וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טָאה .ג

 עכלעוו ,עניב רעשידיי רעד ןופ תוחכ עטסנעעזעגנָא יד טימ ןליּפש

 -ַאגנַא ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא ןוא ,עינעמור ןיא טרילָארטסַאג ןבָאה

 .רעלגיז ןוא רענעק ,יזנכשא .גרעבנעדלָאג לקיציא ייב טרישז

 ןרָאװעג טריוקַאװע רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסַױא טרָאד זיא ןוא דנַאלסור טעיװָאס ןיא

 | ..ץרַאװש ןַאילוי ןופ - .ע ,ש
 ,274 ,ז ,1921 ,קרָאיוינ ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
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 דנ ַאֿב םישודלק

 אזיל ,רעשיפ-אקסראב
 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 18 .בעג}

 "וא ,סעדָא ןיא 1888 ןריובעג

 ,עטרעלקעגפיוא -ןרעטלע .עניַארק

 -מיג ןיא טנרעלעג .עכעלגעמרַאפ
 יב םיטש ר א קידנדליב .עיזַאנ -

 ,רערעל - גנַאזעג ןשיניַארקוא ןַא

 ןַא ןיא טרידנעמָאקער יז טרעוװו

 -טסירַאכ סלַא עּפורט רעשיניַארקוא

 ןעמוקעגנָא זיא ףיורעד דלַאב .עק

 עטורט עשידיי יד סעדָא ןיא ןליּפש

 ןיירַא טערט יז ואוו ,יקסנימַאק ןופ

 ,ןלָאר עניילק ףיוא .רעביא דלַאב טייג ןוא ,סָאלַאס | ןעגניז וצ ןיוש

 רעה רעסישזער-ףליהעג ןוא רעלפוס ןטימ ךיוא ךיז יז טנעקַאב ָאד

 טימ יז טכַאמ ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,הנותח םיא טימ טָאה ,רעשיפ ןַאמ
 .ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד טימ םיא

 םעד טליּפשעגכרוד יז טָאה ערעירַאק-עניב ריא ןופ ךשמ ןיא

 ןיא ךיז קידנכייצסיוא ,ראוטרעּפער םענרעדָאמ ןוא ןטלַא ןצנַאג

 ,סעטערעּפָא יד ןיא רעדָא ןסעיּפ סנידרָאג ןופ ןלָאר-רעטקַארַאכ יד

 -לישעג ,ןפוא ןשיטסירוטַאקירַאק לסיב ַא ףיוא ,טפָא טָאה יז ואוו

 ,ןּפיט- ןעיורפ ענעדיישרַאפ טרעד

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ןעגניז וצ םיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה רעשיפדַאקרַאב ַאזיל,
 ןביוהעגנָא ריא ןעמ טָאה ,עניב רעד וצ ןטייקיעפ ךיוא ןוא
 טימ ןוא ,ןלָאר ןבעג (עניב רעד וצ ןעמוקוצ ריא ךָאנ דלַאבנ
 ןיא עסידטקַא-רעטקַארַאכ עכעלצונ ַא ןרָאװעג יז זיא טייצ רעד
 ןוא רעביל ַא רעײז ןעוועג זיא ַאקטרַאב ַאזיל .רעטַאעט ןשידיי
 טימ -- קידנעטש ןוא ךעליירפ ,שירבח .שטנעמ רעכעלטניירפ
 ,טעברָאעג ריא טימ ןבָאה סָאװ ,עלַא ןפיל יד ףיוא לכיימש ַא
 .טַאהעג ביל רעייז יז ןבָאה

 ַאבול -- עטסטלע יד :רעדניק יירד טַאהעג ןבָאה סרעשיפ יד
 רעטַאעט ןועידיי ןיא טייצ עסיוועג ַא טליפשעג טָאה ,רעשיפ
 -עג) סעידוטש עריא ןקידנערָאפ ןכָאנ ןעמליפ עשידיי ןיא ןוא
 (לוש ימַארד רעשיליױפ רעד ןיא ןוא טעטיזרעווינוא ןיא ןעוו
 -זיב םנופ יורפ יד ןעוועג זיא יז .רעטַאעט ןשיליופ ןיא קעווַא
 -יפ .שטיוָארעשטשָאװ קעצַאי טסיטרַא ןשיליופ ןטבַאגַאב רָאג
 ןוא ,טנרעלעג רעטייוו ךיז טָאה ,ַאקנַא ,רעטכָאט ערעגניי סרעש
 ףױא ןטערטוצפיא ןבױהעגנָא ,ָאטעג רעועשרַאו ןיא טשרע

 ןרָאי טימ ךָאנ זיא ,סירָאב ,ןוז רעקיצנייא סרעשיפ .עניב רעד
 ואוט עקירעמַא ןייק ןרָאּפעגקעװַא גירק( טלעוו ןטייווצ) ןרַאפ
 -ַארע יב טעברַאעג ןוא רינעשזניא סלַא טקידנעעג טָאה רע
 ".|ןענַאלּפ

 טלעטש ,'רוכז" סרעלקעס ןיא ןליּפש סָאד ןגעװ קידנביירש
 :ב ןופ ןליּפש סָאד ןגעוו ּפָא סרעדנוזַאב טרעכייוו .מ .רד ךיז

 -רעד לָאמסָאד ךיז טָאה יז .רעמ רעבָא טמוק יז ןופ רענייא;
 טָאה םעד ןיא קלח ןסיורג ַא ,סיוועג .טינשכרוד ןרעביא ןביוה
 יד -- ןרעסערג םעד רעבָא .ערַאבקנַאד יד -- לָאר יד טַאהעג
 םינּפ ןייק טשינ עניב רעשידיי רעד ףיוש זיא יז .ןירעריפסיוא
 -עדיי קידנעטש טליפש יז .רעשיפיַאקסרַאב סַאדַאמ ,תושדח
 לָאנסָאד ןפירש ףיוא לױמ ַא טימ ,עקידרעדָאי ,עטנוזעג ,סענ

 יה
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 ןופ ןָאסיסץקעל

 יז טָאה .עטרוהנ יגס רעד ןופ לָאר יד ןבעגעג ריא ןעמ טָאהי

 -ַאב ענעטסָאמעג עטראצ ,ןָאט ןקידרעטיצ ןקניליטש ַא ריא רַאפ

 יז םַלֲאפ עליױו ןייא ףױא טשינ -- רקיע רעד ןוא .עגנוגעוו

 יז ןעוו ךױא ,טדער יז ןעוו רָאנ טשינ .לָאר רעד ןוֿפ סױרַא

 ,טייצ עצנַאג יד .ןדער יו רערעווש זיא ןייױוש ןוא) טגייוװע

 -עניא רענעי טימ םינּפ ריא טנייש ,עניב רעד ףיוא זיא יז סָאו

 רעשיפ-ַאקסראב

 "ףנעגנַאהעג 7 יד ןיא

 ןופ

 .ועערדנַא דינַאעל

 םורַא סָאװ ,ץלַא ןעעז עדנילב רעכלעוו טימ טייקיטכיל רעקיניײיװ
 טימ טייקנעמונעגכרוד רענעי טימ ,ייז ןופ טייו סָאװ ןוא יד
 ַא וצ רָאיטקַא ןקידנּפַאשכָאנ םעד טביהרעד סָאװ ,לָאר רעד
 | ",ךעלטסניק ןקידנפַאשטימ

 יד זיא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ |-טלעו עטייווצ | יד ןעוו
 -שעג זיא .פ ןוא ,סיצַאנ יד ייב עשרַאװ ןיא ןעוועג עילימָאפ עצנַאג
 . ,סופיט ןופ ןברָאט

 ,120 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,119 .ז ,דנַאב רעטייווצ ,1926 ,ענליװ ,"עמַארד ןוא רעטַאעט , -- טרעכייוו לאכימ
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש עגעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַנַאי

 ,122:128 .זז

 לרעב ,ךיל למיצ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ןיא .זיירק ןשיטַאמַארד א ןיא טליּפשעג - 

 ןעמוקעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס

 יד ןיא ןוא ,גָאטײב טעברַאעג ,זירַאּפ ןיא

 "רעד ,זײרקמַארד ַא ןיא טליּפשעג ןטנוװָא

 .-שעג ."טאיּפ , ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ךָאנ

 ןיא א'צ ,ןלָאר:רעטקַארַאכ טרָאד טליּפ

 "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , ןסעיּפ יד
 -יינש עטפושיכרַאפ סָאד, ,ץרּפ .ל .י ןופ

 ןוא ?ןטַארקָאטסירַא-ןשטנעמ , ,"לרעד .. לָאֹל ַא ןיא

 ,קאבלוק השמ ןופ "ערטיוב , ,םכילע-םולש ןופ "תוסנרּפ-טפול,

 .ה ןופ "הכולמ עמערָא  ,ןָאסלעגרעב דוד ןופ "רעביוט רעד,

 .וועל דניקסיז ןופ "רעטינש יד ןופ קיירטש ןיא , ןוא קיווייל

 ןופ ןדיי .יד ."טמיורעגסיוא , ןבָאה ןשטייד יד ןעוו 1942 ןיא

 ,ןטעב :יד ןופ ןרָאװעג :ןעמונעגסױרַא- ױרֿפ ןייז טימ: רע זיא ,זירַאּפ

 רעקילדנעצ ךָאנ טימ: ןעמַאזוצ :ןוא .עלעדנוז :גנוי רעייז .ךיוא .יוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 ןענַאװ ןופ רעגַאל-ןטיוט ַא וצ ןרָאװעג טריפעגּפָא ןדיי רעטנזיוט

 .טרעקעגמוא טינ רעמ ןיוש ךיז ןבָאה ייז

 | .יקסנעל ביל ןופ .ע .ש

 האל ,ךילמיצ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 הבורק ַא .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 .-שעג .ןײטשנרַא קרַאמ גרוטַאמַארד ןופ

 עשרַאװ ןיא ןיירַאפ ןשיטַאמַארד ַא ןיא טליּפ

 ןיא ןרָאי רע20 ףוס ךיז ןצעזַאב ןכָאנ ,ןוא
 יד ןיא ןוא ,גָאטײב טעברַאעג ,זירַאּפ
 זיירק ןשיטַאמַארד ַא ןיא טליּפשעג ןטנוװָא

 -"טאיּפ , ןיא ןטָארטעגנײרַא ךָאנרעד ןוא

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יז ואוו ,רעטַאעט

 .רַאוטרעּפער ןטליּפשעג ןופ לייט ןטסערג
 ןבָאה ןשטייד יד תעב ,1942 ןיא לָאר ַא ןיא

 -עדנוז גנוי ןוא ןַאמ ריא טימ יז זיא ,זירַאּפ ןופ ןדיי יד "טרױוקַאװע ,

 "ַאווצ ןרָאװעג טריפעגּפָא ,ןטעב יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסורַא על

 ןֹופ רעגַאל"ןטיוט) ַא ןיא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ךָאנ טימ ןעמ

 .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ ןענייז ייז ןענַאװ

 .יקסנעל בייל ןופ .צ .ש

 - םולש ,גרעבצרעה
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 טרירגימע .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא ןריובעג

 -נײרַא טרָאד ןוא ,ךיירקנַארּפ ,זירַאּפ ןייק

 רע ואוו ,רעטַאעט-"טַאיּפ , ןיֹא ןטָארטעג

 ןטליּפשעג ןצנַאג ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 -סיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה .ה .רַאוטרעּפער

 "ער, סקינזערד דלעפנעסקָא ןיא טנכייצעג

 י . "ןטורק |
 טריפעגכרוד ןבָאה .ןשטייד יד .תעב

 ,זירַאּפ ןיא ןדיי יד ןופ שוריג רעייז

 רעמ ןוא ןעמונעגוצ ךיוא םיא ייז ןבָאה -
 רעו ואוו- טנַאקַאבמוא וליפַא זיא סע .טרעהעג טינ םיא ןופ ןעמ טָאה

 | ,טנעה עשירעדרעמ עשיצַאנ יד ךרוד טיוט ןייז ןענופעג טָאה

 .יקסנעל בייל ןופ .ע .ש

 לסָאי .יקסיידוב
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 9 .בעג)

 : .-רעביא רעייז ןעוועג .עיבַארַאסעב יווענעשעק ןיא 1899 ןריובעג

 .רעבָא . .ירעלפוס ַא ןעוועג לייטנטסרעמ .רעטַאעט ןשידיי םוצ ןבעגעג

 .ַאסעב רעד ףיוא ןלָאר-ןדָאזיּפע טליּפשעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא

 הרש טימ ןָאזעס א ןעוועג רע זיא 13 ןיא .ץניוװָארּפ רעשיבַאר

 ןשידיי רעציווָאנרעשט ןיא =- ,,35 .ןיא יוענעשעק ןיא רעגניטע

 .רעטַאעט

 ןייקה .המהלמ* טלעוו - רעטייווצ- "רעד תעבו .ןרָאװעג טרױקַאװע !

 .ןעיזַאלטימ ,ךיא .ןברָאטשעג 1944 ןיא ןוא דנארַאפנטַאר

 - -- -.  --.ץרַאװש ןַאילוי ןופ .צ- ש
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 דנַאב -טישורפצ

 ַאיסומ ,ַאקסנָאנרַאמס-זץרוק

 | ןַאמגנַאלְו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 רעטניה םייה עשידיסח ַא ןיא ןריובעג

 "מיג טקידנעעג .עיצילַאג .,ווָאװַאלסינַאטס

 ןיא ןירעבָאהביל ַא יו ןביוהעגנָא .עיזַאנ

 {"ןיירַאפ-ןעדַאפדלָאג רעיוָאװַאלסינַאטס

 -עט ןלענָאיסעּפָארּפ םוצ ןגיוצעג קרַאטש

 ןיא ןעמוקעג םעד בילוצ ןוא רעטַא

 .עשרַאוװ

 ױצ ןעמוקוצ ןוא םַאטשּפָא ריא ןגעוו

 "רוט סַאנַאי טביירש ,עניב רעשידיי רעד

 :ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ווָאק

 יו סעדכָאננ רעלטסניק ןוא רעבירש יד טימ ןעמַאזװצ;

 רענענַאטשטנַא-יינ רעד טימ ןרָאװעג טקיניירַאפ זיא עיצילַאג

 -רעטַאעט עגנוי ןעמוקעג עשרַאוו ןייק ןענייז (הכולמ רעשיליוּפ

 -עטניא ,ענייש ,עגנוי יד ךיוא ערעדנַא ליפ ןשיווצ .ןטפערק

 רעשידיי ַא ןופ יז טָאה טמַאטשעג .ןַאמגנַאל ַאיסומ עטנעגיל

 .וָאװַאלסינַאטס ןופ טייו טינ ,ףרָאד ַא ןופ החפשמ-רעציזַאבטוג

 טירט עטשרע עריא ןוא ,וָאװַאלסינַאטס ןיא יז טָאה טנרעלעג

 -ןדַאפדלָאגי ןקיטראד םניא טלעטשעג יז טָאה רעטַאעט סייב

 טָאה יז ?יױו .סירעגרעביא יז טָאה החפשמ ריא טימ .יןיירַאּפ

 החפשמ יד ןוא רעטַאעט לענָאיסעּפָארּפ ןליּפש וצ טבערטשעג

 ךיז יז טָאה עשרַאװ ןיא .ןרעה טלָאװעג טשינ םעד ןופ טָאה

 -עלטסניק-שירַארעטיל יד ןיא טײצ ערעגנעל ַא טײרדעגמורַא

 רָאּפ יד ןעזעג טשינ ןעמ טָאה תילכת ןייק ןוא ןזיירק עשיר

 ךיז ןענייז ,טייה רעד ןופ טכַארבעגטימ טָאה יז סָאװ ,ןדליג

 ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ טָאה יז ןוא ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ לענש

 "יֵל רענַאיצילַאג רעד ןופ טניירפ עריא םגה ,ןרעגנוהוצרעטנוא

 טיײלסדנַאל רעלָאװַאלסילַאטס יד ןופ ןוא עפורג רעשירַארעט

 ךיז יז טָאה םהַא .ןפלָאהעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ריא ןבָאה

 וצ זעיציבמַא ֹוצ ןעוועג ךױא זיא יז ןוא ןביירש וצ טמעשעג

 ןגעוו סעיזוליא יד -- טרָאװ ןייא טימ .טניירפ עריא ייב ןגרָאב

 -ַאק עסיורג יז ןכַאמ ןגעוו ןוא עשרַאוװ ןיא ךיז ןענעדרָאניײא

 "ורעצ לענש ןענייז ,טגָאזעגסיורָאפ ריא טָאה ןעמ סָאװ ,ערעיר

 טָאה יז םגה ,טליפשעגוצ טשינ ריא טָאה לזמ סָאד .ןרָאװעג ןענ

 .ײןירעליּפשיש ַא ןרעו ןענָאק וצ ןעגנוגנידַאב עלַא טָאהעג

 יװעל קַאשז טימ ןעמַאזוצ טריזינַאגרָא ווָאקרוט סַאנָאי ןעוו
 סרַאהנעש לרַאק טימ ץניוװָארּפ רעשילױּפ רעד רעביא יינרוט ַא

 רעטנורעד ,ןלָאר 3 רָאנ טָאה עסעיּפ יד| 'לווייט-סבייוו עסעיפ

 "ןעיורפ רעד רַאפ טרישזַאגנַא טרָאד .ק טרעוו ,ןלָאר ןעירפ ןייא

 יװעל טסילשַאב טרָאד .יינרוט ןרעגנעל ַא ךרוד טכַאמ ןוא לָאר

 םעד ייב ןוא ,ץרוק :ךפיה םעד ףיוא ןַאמגנַאל ןעמָאנ ריא ןרעדנע וצ

 סַאנָאי טימ ןעמַאזוצ ,טרעוו ןוא ,ןיוש יז טביילב ןעמָאנ-רעטַאעט

 רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןטעדנירגעג-יינ ןיא טרישזַאגנַא ,ווָאקרוט

 "רעסיוא ןַא רָאפ טמוק סע ואוו ,('ןעדע' לַאז-רעטַאעט) ענליוו ןיא

 .ןבעל ךעלנעזרעּפ ריא ןיא טקנוּפ-דנעװ רעכעלנייוועג

 :וָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד םעד ןגעוו

 ןעוועג זיא סָאו ,טניירפ ַא טַאהעג ענליוו ןיא בָאה ךיא.

 .עזרעב-הכולמ רעקיטרָאד רעד ןופ רעלקעמ רענעריווושעג רעד

 רעיז ַא ןעוועג זיא סָאד .ןסייהעג רע טָאה יקסנַאגרַאמס .ס
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 ַא ופ טמַאטשעג טָאה רע .שטנעמ רעלערוטלוק ,רעטעדליבעג

 ַא ןעועג זיא רע .החפשמ רעטרילימיסַא-שידיי רעטנַאקַאב

 .רעלטסניק ןופ טניירפ רעסיורג ןוא רעבָאהביל-טסנוק רעסיורג

 רענעדלָאגי רעד ןופ ינּפ יד וצ טרעהעג רע טָאה ענליוו ןיא

 טָאה טניװועג .הזה םלוע ןופ זױלב ןטלַאהעג טָאה רע .יטנגוי

 רעטַאעט סָאד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,עדייבעג רעד ןיא רע

 ײחמ ַא ופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה הריד ןייז .ױףעדעי

 -עג טּפַאכרַאפ שעממ זיא גיױא טָאד .ןטײקכעלמיטרעטלַא ןופ

 .םייה ןייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,תורישע רעד ןופ ןרָאװ

 ןטימ טצענערגעג ךיז טָאה טנַאוװ יד ןכלעוו ןופ ,רעמיצ ןייא ןיא

 עניילק ַא ךיז רַאפ ןקַאהסיוא טזָאלעג רע טָאה ,ױףעדעי רעטַאעט

 -עטשרָאּפ יד ןעז טייצ רעדעי וצ טנָאקעג םורַא ױזַא ןוא עששזָאל

 טָאה םעד ץוח א .ןרָאװעג טליּפשעג טרָאד ןענייז סאוו ,ןעגנול

 ןדעי ןיא רעצעלפ-ץיז עקידנעטש ייוצ טַאהעג יקסנַאגרַאמס

 רערעטלע ןַא ןעוועג זיא'רע -- םייה ןייז .רעטַאעט רענליוו

 טלמַאזרַאפ ךיז טָאה סע ואוו רעטנעצ רעד ןעוועג זיא -- רוחב

 "לָאמ ענייז .טלעוו עשירַארעטיל ןוא עשירעלטסניק עצנַאג יד

 םש ןרעסערג ַא ךָאנ רעבָא ,טָאטש ןיא םש ַא טַאהעג ןבָאה ןטייצ

 "עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סערוטנַאװַא-עביל ענייז טַאהעג ןבָאה

 ןגעו טכַארטעג טשינ טָאה רע .קַאדנַאקס עסיױױרג טימ טקידנע

 ןגעווַאב טנָאקעו טשינ וצרעד םיא טָאה רענייק .בָאה הנותח

 ןריסערעטניא וצ ןבױהעגנָא ךיז רע טָאה רעלטסניק עשידיי טימ

 -ַאבי םיא ןבָאה יז .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב טשרע

 רצ רעד .דיי ןלַאנָאיצַאנ ןסייה ַא ןיא טלדנַאוורַאפ ןוא יטרעק

 ,ץרוק ַאיסומ טימ ןענעקַאב ךיז לָאז רע זַא ,טלָאװעג טָאה לָאּפ

 .עניב רעד ףױא עשזָאל ןייז ןופ ןעזעג רעירפ טָאה רע עכלעוו

 טא טריסערעטניארַאּפ קרַאטש ריא טימ ךיז טָאה יקסנַאגרַאמס

 ןעועג תמאב זיא רע .ךיז וצ ןטעברַאפ ןבױהעגנָא רעטפָא יז

 רע .שטנעמ רעגולק ןוא רעטנַאסערעטניא ,רעקידנצנייר ַא

 רענייש ַא ,רָאמוה רַאפ שוח ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה

 ,המוענ עטוג .,ענעּפָא ןַא -- ייברעד ןוא ,רעלייצרעד

 ןזיװַאב ןבעל גתי ריא ןיא ןױש טָאה סָאװ ,ץרוק ַאיסומ

 ןבעל רעוװש ַא טריפעג ןוא ןעגושיױטנַא ליפ ױזַא ןבעלוצרעביא

 ןָאק טציא זַא ,טכער טימ ןוא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ,יטסנוק םשלי

 -תובחר ַא -- ןבעל ריא ןיא לטעלב יינ ַא ןענעפע ריא רַאפ ךיז

 ,ןָאטּפױא רעמ ןענָאק יטסנוק רעד רַאפי טעוו יז ןוא -- ןבעל קיד

 .רעטיילגַאב-סנבעל ריא סלַא ןיקסנָאגרַאמס טייז ריא ייב קידנבָאה

 זיא ןַאיסומ טימ ןיקסנַאגרַאמס ןופ הנותח רעד ןגעוו העידי יד

 -נעס עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןוא עבמָאב ַא יו ןלַאפעגּפָארַא

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,ענליוו ןיא רָאנ טשינ עיצַאס

 עכעלקילג יד ןעװעג אנקמ טָאה ןעמ .ןליוּפ ןופ טלעוו-רעטַאעט

 ױוװ -- יקירקוצניײרַאי ןעגנולעג זיא סע רעכלעוו ,ץרוק ַאיסומ

 -עטניא רָאגיזיב ןוא ןכייר םעד -- טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןעמ

 םיא טָאה ץרוק ַאיסומ .יץעני ריא ןיא רוחב ןטלַא ןטנַאסער

 ,רעשל ןיא ןעוועג זיא ןיקסנָאגרַאמס ןופ דיירפ יד .ןוז ַא ןריובעג

 -עג ןריובעג זיא סָאװ ,ןוז רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד םערָאװ

 קרַאטש טָאה עכלעוו ,החּפשמ -יקסנָאגרַאמס רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװ

 ֹצ ןָא ךיז טקידנע סַָאטש רעיײיז סָאװ ,טקַאפ םעד טבעלעגרעביא

 ... "ערוי

 :םיטרּפ עקינייא וצ ךָאנ טיג רעכַאילב .ש

 וע טָאה ,שטנעמ רעטוג ןוא ןַאמלדַא ןַא רוטַאנ רעד ןופ;
 עשידיי יד ןפְלָאהעג ןוא טליפעגטימ (יקסנָאגרַאמס רָאגירג)
 ובָאה רעליּפשיוש זַא ,ןפָארטעג טָאהיס .טיונ רעייז ןיא ןרָאיטקַא
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 ןופ ןָאסיסקעל

 ײז טגעלפ ,ליּפשש וצ עניב רעד ףיוא סָאו ןיא טַאהעג טינ

 ןופ ןוא סעפַאש עניז ןענעפע ,ךיז וצ ןדַאלנייא יקסנָאגרַאמס

 -קעווַא ןצנַאגניא רעדָא ןגרָאבסיױא בָארעדרַאג רעכעלנעזרעפ ןייז

 .גנלעטשרָאפ-רעטַאעט רעד רַאפ ןכַאז עטסעב עניז ןקנעש

 עגנוי יד טקרעמַאב עשזָאל-בוטש ןייז ןופ טָאה יקסנָאגרַאמס

 יד .טריסערעטניארַאפ ריא טימ ךיז טָאה רע ןוא ץרוק ַאיסומ

 ביל קרַאטש טינ ןיליירפ עטנעגילעטניא יד ןבָאה ןרָאיטקַא
 -ייֵל ַא ןליפע ובעג וצ ריא ןדיימסיוא טגעלפ ןעמ ןוא טַאהעג

 סָאד ןוא ןַאיסֹומ טימ ךיז טנעקַאב יקסנָאגרַאמס .לָאר עשיט
 טָאה עיצקעטָארּפ ןייז קנַאד ַא ...עיצַאוטיס עצנַאג יד טרעדנע
 ,רעצעזטפירש בייל ,רעטַאעט ןופ רעסישזער רעקיטלָאמעד רעד
 ַא ריא ןלייטוצ ;ץרוק ַאיסומ ףיױא טכַא רעמ ןגייל ןעמונעג
 רענעבעגעג רעד ףיױא ריא טימ ןטעברַא רעמ ,לָאר ערעסעב
 -נַא ןופ ןלייטסיוא ןעמונעג ךיז ַאיסומ טָאה םורַא ױזַא ןוא ,לָאר
 ןיא ןיירַא ךיג רָאג זיא ןיטסיטרַא ענעדײשַאב יד ... .לבמַאס
 טריפ יקסנַאגרַאמס ,יקסנָאגרַאמס סַאדַאמ ןופ לָאר-סנכעל רעד
 ןופ זיירק ןיא ,עילימַאפ רעשיטַארקָאטסירַא ןייז ןיא ןירַא ריא
 -|ר יד ךיג רָאג טשרעהַאב ַאיסומ .םירױטקָאד ןוא ןרענישזניא
 -רַאמס יד ןופ ךַארּפש-ןָאלַאס יד ןעוועג זיא סָאװ ,ךַארֿפש עשיס
 -ךעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא לײטנָא ןויטקַא ןַא טמענ יז .סיקסנָאג

 ןופ סױרַא זיױוכעלסיב ךיז טיצ ןוא טעברַא רעשיּפָארטנַאליפ
 ןעוו ,טייצ ןצ טייצ ןופ זױלב טליּפש יז .טלעוז-רעטַאעט רעד
 -ייא רךיא רַאפ לָאבמַאטנַא רעשיטַאמַארד רערעסעב ַא טמוק סע
 ױזַא ,ןַאמ ריא ייב רעירפ יװ טקנוּפ ןוא .ןגגעוו ןגינגרַאפ םענעג
 ןוא רעליּפשי רַאש בוטש ענעפָא ןַא ייז ייב טציא ךיױא זיא
 עכלעוו ףיוא .יש ךעלזעלג ךיז ייב ןייא ןענדרָא ייז .רעלטסניק
 -שעירַארעטיל רעד ןופ תוחכ עטסעב יד ףױנוצ ךיז ןפערט סע
 ץלַא ןרעוו ןרעמיצ ערעייז ןופ טנעוו יד .ענליוו רעשירעלטסניק
 ,רעלָאמ עטמירַאב ןופ ןרויווַארג ןוא רעדליב טימ ןגנָאהרַאּפ רעמ
 רעד ךיז טָאה עמַאד רעשיטָאטש-סיורג רעד ןופ ןבעל סָאד

 רעייז ךיז טָאה יז ןבעגעגנייא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןיקסנָאגרַאמס
 ."ערעפסָאמטַא רעד ןיא טבעלעגנייא טוג

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ,ןבעל קידרעטייוו ריא ןגעוו

 ,רוחב רענייש -דליב א ןטקַאועגסיױא זיא ,ַאשַאי ,דניק רעײז

 טָאה ַאיסומ .רעליּפש-ןילָאיו רעטבַאגַאב א ןעוועג זיא סָאװ

 -טפַאשלעזעג-רוטלוק ןיא ןערב ןצנַאג ןטימ ןפרָאװעגנײרַא ךיז

 יז .עַנֵליוו ןיא ויטקַא רעייז ןרָאװעג זיא יז ןוא טעברַא רעכעל

 -טסנוק רעשידיי רעד ןופ דילגטימ רעקיטעט ַא ןעוועג זיא

 -ָארטַאּפ םנופ ןוא טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד ןופ ,טּפַאשלעזעג

 טייצ וצ טייצ ןופ .לוש רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד ןופ טָאנ

 יקסנָאגרַאמס .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליּפשטימ ךיא יז טגעלפ

 סָאװ ,רעטָאפ רענעבעגעגרעביא ןוא ןַאמ רענעטלעז ַא ןעוועג זיא

 .גנושַאררעביא עסיורג ַא ןעוועג טניירפ ענייז עלַא רַאפ זיא

 ןעוו ,המחלמ( טלעוו רעטייווצ) רעטצעל רעד רַאפ גנַאל טשינ

 לָאמ ןטצעל םוצ טכוזַאב יורפ ןיימ טימ ןעמַאװצ ,בָאה ךיא

 ןבָאה ,יתומולח ןופ עירָאטט סדיורפי טרָאד קידנליפש ,ענליוו

 ןבָאה ייז .סיקסנָאגרַאמס יד ןופ םייה רעד ןיא טכַארברַאפ רימ

 -סיוא ןייק ןרָאפוצקעװַא ןטָאלשַאב ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג זדנוא

 ףששרעה סָאװ ,טזיטימעסיטנַא ןכעלקערש םעד בילוצ לייוו ,דנַאל

 -"טַאמעטסיס ַא ןופ טייקכעלגעמ ןייק טשינ ייז ןעעז ,ןליופ ןיא

 ןקיצנייא ןטבילעג סייה רעייז רַאפ טפנוקוצ ןוא גנויצרעד רעש

 -רַאמס ואוו ,עיגלעב ןייק ןרָאפ וצ טַאהעג העדב ןבָאה יז .ןוז

 ."ןענזרָאנייא ייוספיוא טרָאד ךיז ןוא ,החּפששמ טַאהעג טָאה יקסנָאג
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 רעט טע ט ןשיריי

 םעד ךעלריפסיוא טרעדליש ,בשות רענליוו ַא ,רעכַאילב .ש

 :עילימַאפ-יקסנָאגרַאמס רעד ןופ דָאירעּפ ןטצעל

 יד טפרַאשרַאפ ןליופ ןיא טרעוװו 1933:34 ןרָאי יד ןיא
 -לעוו ,ןדיי עטלייצעג יד .קיטילַאּפ עשימָאנָאקע עשידיי-יטנַא
 -נייא ןרילרַאפ טנטסָאּפ-סגנוריגער ףיוא טעברַאעג ךָאנ ןבָאה עכ
 רענעריווועעג רעד טרילרַאפ 1953 ןיא .סעלעטש ערעייז זייווקיצ
 ןוא ,ץַאלּפ-סטעברַא ןייז יקסנַאגרַאמס ירָאגירג רעלקעמ-עזרעב
 ַא יו .ּפָארַא גרַאב לענש טלַאפ דנַאטשליװו רעלעירעטַאמ ןייז
 רע .ץרַאה ןופ ַאויגנַא ןַא ןירָאגירג ייב ךיז טלקיװטנַא בָאגוצ
 ןרעוו ייט ךעלזעלג עטריפעגנייא יד וצ .רעטנוא טינ ךָאנ ךיז טיג
 -סיב רעבָא .טיקסנַאגרַאמס יד וצ טסעג ןדַאלעגנייא ץלַא ךָאנ
 -טרעוו ןדנואווערַאפ ןרעוו סע .סױרַא תולד רעד טכירק זייווכעל
 דוסב ןרעװ ןכַאז קיטנַא עטלַא .טנעו יד ןופ רעדליב עלופ
 ןפלעהסיורַא קידנלעוו ,ַאיסומ ...טפיוקרַאפ ןוא ןגָארטעגסױרַא
 קירוצ טייג יז .ךַאפ ריא ןָא ךיז טנַאמרעד ,ַאמ ןקנַארק ריא
 -סעפ ַא ןעוועג ןטלעז זיא רעטַאעט רעד שטָאכ ןוא ,רעטַאעט ןיא

 װַאקרוט סַאנַאי ןוא יװעל קַאשז ,ַאקסנאגראמס-ץרוק .ַאיסומ

 .רעילָאמ ןופ "רעגרַאק רעד ,, ןופ ענעצס ַא ןיא

 טנָאקעג םורָא ױזַא ךָאד רעבָא יז טָאה ,הסנרפ ןופ רוקמ רעט
 .עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש רעייז ןרעדניל

 ןוא ווָאקרוט סַאנָאי טימ ןעמָאװצ 1936 ןיא טליפש ַאיסומ
 טימ סױרַא טרָאּפ ,ירעטַאעט רעזדנואי ןיא דלעפנעמולב ַאנַאיד
 רעד ןופ ןטפעשעג יד .ץניווָארּפ רעד ןיא עפורט-רעדנַאוו ַא
 ,קסנָאגרַאמס ַאיסומ זַא .עטכעלש ענױזַא רעבָא ןענייז עפורט
 ייֵלק ענעגייא עריא טפיוקרַאפ ,םײהַא טלעג ןקיש וצ טָאטשנָא
 ןופ ךָאנ טוואורפ יז .םײהַא ןרעקוצמוא ךיז תואצוה ףיוא רעד
 .סעפורט עקידנרילָארטסַאג טימ ענליוו ןיא ןליפש טייצ וצ טייצ
 ןיא .ופרעד טיִנ רעבָא יז טָאה ףליה עלעירעטַאמ עסיורג ןייק

 יי א
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 דנַאב םישודסק

 יד ןיא ,1939 ןיא .רעטַאעט ייני ןטימ טימ יז טליפשע 8
 -ןריפ ןוא סנירָאטַאיציניא יד ןופ ענייא יז זיא ,ןטייצ עשיווטיל
 -עג יקסנָאגרַאמס טַאה ללכב .יוואטקייי ןופ סניטסיטרַא עקיד
 טינ ןיא .עשינעצס יו ןטייקיעפ עשירָאטַאזינַאגרָא רעמ טַאה
 -עברַא-דרע יד ,םַאטשּפָא ריא טקעוועגפיוא ריא ןיא ךיז טָאה

 סָאד ןבָאה ןוא טניוועג ןעוועג עצַארפ וצ ןענייז עכלעוו ,רעט

 רעטַאעט-הכולמ ןופ ןדנירג ןטימ .טצנַאלפרַאפ ריא ןיא ענעגייא
 -יד ןרַאפ .ןטסָאּפ-רָאטקעריד ןפיוא טַאדידנַאק ַא וליפַא יז זיא
 דוד רעביירש רענווָאק רעד טמיטשַאב רעבָא טרעװ רָאטקער
 .טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רעציזרָאפ רעד טרעוו יז ןוא ,ורמוא

 ,רעטַאעט-הכולמ ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ טייצ רעד רַאפ

 ןלָאר עטסערג יד ןוא עטסעב יד יקסנָאגרַאמס טרָאד טליפש

 ןעוועג ןיא סָאד .ערעירַאק-רעטַאעט ריא ןופ טייצ רעד רַאפ

 רעד ןֹופ לָאר יד יז טָאה טליּפשעג .יםילויי סלעינַאד ןיא

 לָאר יד .שטיויָאנַאדגָאב ַאננַא ,רענַאזיטרַאּפ יד ופ ןירעריפנָא

 -ָאק ַא ױרפ ַא ןופ לָאר ַא זיא סָאד .טסַאּפעג רעייז ריא טָאה
 יקסנָאגרַאמס ןוא .ןליוו ןוא גנוטלַאה רעשירענעמ טימ ,רידנַאמ

 ןעוועג ןבעל ןטַאווירּפ ןיא וליּפַא גנוטלַאה ןוא גנַאג ריא טימ זיא

 טימ ךיז ןוא טַאהעג ביל רעיײז לָאר יד טָאה יז ...שירענעמ

 ױעמצַאני םעד ןליּפש וצ ןזיווַאב ךיוא טָאה יז ...טסיורגעג ריא

 -םולש ןיא 'סַאדַאמי יד ןוא ,יטייג טכירעג סָאדי סנישורבָאד ןיא

 .'200,000' סמכילע

 ריא טימ יז ויא ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעװ

 ךָאנ ןעמ טָאה ןוז ןקיצנייא רעייז .ָאטעג ןיא ןיירַא ןַאמ ןקנַארק

 ןבָאה ,ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאו ןוא ,ָאטעג ןרַאפ טריטסערַא

 -עג קרַאטש רעייז ךיז ייז ןבָאה ָאטעג ןיא .טסואוועג טינ יז

 יז ןוא לָאטיּפש ןיא ןגעלעג סנטסרעמ זיא ןַאמ רעד .טרעטַאמ

 ףיױא טקוקעג טשינ ןבעל םוצ ןעלטימ ןטכוז ןפָאלעגמורַא זיא

 ענעדײשַאב ריא טל ,יז טָאה ,טױנ ערעוװש עכעלנעזרעפ ריא

 עקיטפרעדַאבטיױנ רעמ-ךָאנ יד ןפלָאהעגסיױרַא ,ןטייקכעלגעמ

 ןײלַא ךיז ,ןענידש ןעמוקַאב ,ןריזילַאגעל ךיז ןפלָאהעג ,םירבח

 עקידנעמוקנָא יד קידנליפרעד ...טגרָאזרַאפ טינ רעבָא יז טָאה
 ,ןסײרסױרַא טלָאוװעג ךיז ,גייטש ןופ לגיופ ַא יוו ,יז טָאה ,רַאפעג

 ,טכַאמ עטנּפָאװַאב קרַאטש ַא ןענַאטשעג זיא רעױט סייב רעבָא

 עכעלטע .ןעוועג טינ זיא ןפלעה ןסיױרד ןופ לָאז סע רעוו ןוא

 ...ןסעזעג ַאטעג רעטייױוצ רעד ןיא עטרַאּפשרַאפ יז ןענייז געט

 -עגקעווַא יײז ןעמ טָאה ןדײײ עפורג רערעסערג ַא טימ ןעמַאזצ

 ".,..רַאנָאּפ ופ גנוטכיר רעד ןיא טריפ

 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנַאי
 | : ,25457 .זז

 ,54757 .זז ,1962 ,קרָאיוינ ,/רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש

 השמ ,שטיוורוג

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1892 .בעג)

 .שודָאל ןיא טניווועג בור יּפ לע .עטיל ,לעװַאש ןיא 1892 ןריובעג

 -עגּפָא ךיז ץלַא יו רעמ רעבָא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג

 ןעמָאנצ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעװעג .לייט-עניב םעד טימ ןבעג
 ."עבמָאב,

 זיא 1929 ןיא זַא ,רעביא טיג וװָאקינשעלָאק רעליּפשיוש רעד

 טקילײטַאבטימ ךיז ןוא קָאטסילַאיב ןיא יורפ ַא טימ ןעמוקעג .ג

 ןעועג זיא קָאטסילַאיב לייו ,סרעטַאעט עשידיי ןריזינַאגרָא ןיא

 .סרעטַאעט עשידיי יד ןריזינַאגרָא טגעלפ סָאװ ,עלַארטנעצ יד
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 ,עטיל וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןטעיווָאס יד ךרוד זיא ענליוו ןעוו

 | .רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןיהַא קעװַא .ג זיא

 ןדיי עלַא יו ,רע זיא ,ענליוו טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 טיובעגפיוא רע טָאה טרָאד .ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 -לַאער רעשידיי רעטמירַאב רעד ןופ לַאז ןיא עניב עשירָאזיװָארּפ ַא

 זיא ס ואוו ,ָאטעג רעד ןופ חטש ןיא ןײרַא זיא עכלעוו ,עיזַאנמיג

 "נָאק רעשידיי רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ 1942 רַאונַאי 16 םעד
 טרָאד ןוא עינָאטסע ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד .ג זיא רעטעּפש .טרעצ

 ,סופיט ףיוא ןברָאטשעג רע זיא

 ,װָאקינשעלאק ןמלז ןוא וואדאראב עשוהי ןופ .ע .מ

 ןטצעל ןופ , ,ָאטעג רענליװ ןיא טרעצנַאק רעטשרע רעד -- לאגעס לארשי

 ,1946 טסוגיוא ,ןעכנימ ,"ןברוח

 הנח ,ןיוועל

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1894 יימ 5 .בעג)

 ידָאּפ-ַאלַאיב ןיא 1894 יימ 5 ןריובעג

 סלַא .רעדיינש ַא -- רעטָאפ ,ןליױּפ ,קסַאל

 רעד טימ רעבירַא דניק קירָאיײבלַאהרעדנַא

 ַא ןיא טנרעל יז ואוו ,עשרַאװ ןייק החּפשמ

 .יבר ַא ייב שידיי ןוא לוש-סקלָאפ

 טלייצרעד עיפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא

 יז

 ןיב רעטַאעט  ַא ןַארַאפ זיא סע זַאא

 ַא רעניימ ןופ ןרָאװעג ריוועג טשרע ךיא

 ןיטסירַאכ ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,עטרבח

 רעטנוא סַאג עוָארַאק ףיוא עּפורט-רעדניק רעקילָאמַא רעד ןיא

 ךימ טָאה רע... .ןייטשנייפ ןופ גנוטייל רעשילַאקיזמ רעד

 ןוא ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסױא לזמ טימ בָאהיכ ,טרעהרַאפ

 ַא ךָאנ .עּפורט-רעדניק רעד ןיא ןיטסירָאכ ַא ןרָאװעג ךיוא

 ןופ לָאר יד ןעמוקַאב ךיא בָאה ,רָאי 9 וצ .ה.ד ,ןגניז רָאי בלַאה

 ןיימ ןגעוו רעבָא ןעמ טָאה בוטש ןיא .יתימלושי ןיא יליגיבאי

 יד ןעו טשרע .טסואועג טשינ 'טייקיטעט רעשיטסיטרַאי

 ךיוא ךיא ןוא שזדָאל ןייק ןרָאפ טפרַאדעג טָאה עפורט-רעדניק

 טסייו רעוו ... .ידוסי םעד ןבעגסױא טזומעג ךיא בָאה ,ייז טימ

 ףמַאק ןיימ םייה רעד ןיא טקידנעעג ךיז טלָאװ סע סָאוװ טימ

 ײב ץנעוורעטניא סנייטשנייפ טשינ ןעוו יטסנוקי רעד רַאפ

 -ףניפ רעד ...יוװ ,ץנעוורעטניא יד ױזַא טשינ ןוא ןרעטלע עניימ

 ...רעטומ ןיימ ןזיוועג טָאה רע ןכלעוו ,טָאנקנַאב רעקידלבור

 בילוצ ןוא ,עפורט-רעדניק יד ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רָאי יױוצ

 יד זיא ,רעדניק ...סיוא ןרָאװעג ןענעז רעדניק יד סָאװ ,םעד

 ןיא ןעועג זיא רעטומ ןיימ ... .רָאװעג טזעלעגפיוא עפורט

 ןופ קירבַאפ ַא ןיא ןבעגעגנירַא ךימ טָאה יז .למיה ןטעביז

 רעדיוו דוסב ךיא בָאה ,טעברַא רעד ךָאנ רעבֶע ,ןרעדעפ-םיורטש

 ךיא ןיב טייצ וצ טייצ ןופ .ןזירק עשיטַָאמַארד ןיא טליּפשעג

 ."ןרָאטַאמַא טימ ץניווָארּפ ףיוא ןרָאפעגסױרַא ךיוא

 יז זיא ,המיתי יד עיסַאכ' ןופ לָאר יד ווָאקול ןיא קידנליּפש

 ,רעטומ ריא ןופ עניב רעד ףיוא ןרָאװעג טשַאררעביא גנילצולּפ

 -כרוד טזָאלעג טשינ יז ןוא ,עשרַאװ ןופ ןרָאפעגכָאנ ריא זיא סָאװ

 ,עטרימירג ַא יז טָאה ןעמ .ךיז ןמס ןופ ענעצס-סולש יד ןריפ

 ןטלַאהעג ןוא טעב םוצ ןדנובעגוצ ףָארטש סלַא ןוא ,טריפעגמייהַא

 ןרָאפ טפרָאדעג ןבָאה ןשטנעמ-בוטש יד זיב בוטש ןיא ןעגנַאפעג
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 יז טָאה טלָאמעד טשרע .רעדורב ַא סרעטומ רעד ןופ היול ַא וצ
 .טײרפַאב ךיז

 ןיא ןטָארטעגניײרַא ןוא קירבַאפ ןופ קעװַא יז זיא 1907 ןיא

 ,ֿפָאטָאנַאק ןייק ןריפעגּפָא םיא טימ ןוא עּפורט רעשידיי סנַאמרעל

 ואו ,הביבס רעקימורַא רעד ןיא טליּפשעג ךיוא ןוא ,וועיק ןבענ

 םיא טימ טָאה ןוא רעלדנַאס םייח רָאיטקַא ןטימ ךיז טנעקַאב יז

 ןוא ,יקסרימָאטישז ןופ סעּפורט יד ןיא ףיורעד טליּפש יז .הנותה

 טרינגיזער ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ .סעּפורט-ץניװָארּפ עניילק

 טרָאפ ,ןרעדעפ ייב ןטעברַא קירוצ ךיז טמענ ןוא עניב רעד ןופ יז

 ךיז טרעק ןוא דנַאלסור רעביא רעטַאעט שידיי טימ רעדיוו רעבָא

 .עשרַאװ ןיא קירוצ רעדיוו

 -טסירָאכ סלַא רעטַאעט-יקסנימאק ןיא ןײרַא יז טערט 1912 ןיא

 ןוא ,גנָאי ַארַאלק עקידנרילָארטסַאג רעד טימ עּפורט רעד ןיא עק

 ַא קידנעמוקַאב .ןלָאר-ןדָאזיּפע ךיוא יז טגירק טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 טרָאפ ,סעדָא ןיא עּפורט ןייז ןיא ןליּפש וצ גנָאי זעוב ןופ גַאלשרָאפ

 יז טליּפש טייצ עצרוק ַא .ןעמונעגנָא טינ טרעװ רעבָא ,ןיהַא יז

 רעד ןיא טרישזַאגנַא יז טרעוו ךָאנרעד ,רעטַאעט-'ישטשָאוָאנ , ןיא

 .ןַאמסייו .ה ןוא יקסװַאלסַאז ףלָאדור ,טרעביל בקעי ןוֿפ עפורט

 .ןלָאר עכעלטרָאװטנַארַאפ רעמ ןיוש טגירק יז ואוו

 -עגמורַא ןוא ןלױּפ ןיא ןַאמ ריא טימ ןעמוקעגקירוצ -- 7

 -נײרַא 1922 ןיא זיא יז זיב ,ץניװָארּפ רעשילוּפ רעד רעביא ןרָאפ

 טרישזַאגנַא יז טרעוו ךָאנרעד ,רעטַאעט-'יקסנימַאק' ןיא ןטָארטעג

 נ'א ןענָאזעס ייווצ טליּפש יז ואוו ,רעלסעק ףעזָאי וצ ןָאדנָאל ןייק

 ,זירַאּפ ןיא רָאי ַא ,עקירפַא םורד ןיא םישדח 6 רעטעּפש ,רעלדנַאס

 קירוצ רעדיוו ןוא דנַאלשטייד ןוא עיגלעב ןיא םישדח עקינייא וצ

 ַא רעדיוו ךָאנרעד ,'ןויטבמס' ןיא רָאי 4 טליּפש יז ואוו ,ןלױּפ ןיא

 ןוא (ןַאמסוז -- ריד) רעטַאעט-'ןָאיליװַאּפ' רענָאדנָאל ןיא ןָאזעס

 ואוו ,ןלױּפ ןיא רעדיוו ,עּפָארײא-ברעמ רעביא יינרוט ןצרוק ַא ךָאנ

 -"ַאלַאקס' רעװעשרַאװ ןיא עּפורט-םירבח ַא ןיא 1932 ןיא טליּפש יז

 -נוא) רעטַאעט -"ןָאיליװַאּפ רעװעשרַאװ ןיא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט

 ריא ןיא רדסכ ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,(עיצקעריד סנַאמ ריא רעט

 .סעזערּפמיא סנַאמ

 "רַאװ ַא/ :רעיימ סירָאמ טביירש ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 "ייא ךָאנ ןוא 1927 ןיא טליּפשעג ָאד טָאה ,ןירעליּפשיוש רעוועש

 "ןרעטקַארַאכ עלטימ ןלעטשרָאפ טוג טנעקעג טָאה ,ןענָאזעס עקינ

 | .?ןלָאר
 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 -ַאכ עטסעב ערעזדנוא וצ טרעהעג ךיוא טָאה ןיוועל הנחי

 -עלטינשכרוד-טשינ ַא ןעועג זיא יז .סנירעלישּפיווע-רעטקַאר

 -ָארּפ ַא ןופ ןעמוקעג ,רעלדנַאס יו ,טקנופ זיא יז .טנעלַאט רעכ

 ריא טימ עניב יד טנערברַאפ שממ טָאה יז .םייה רעשירַאטעל

 / טימ ןוא המכח טימ טלדורּפשעג ןוא טנעמַארעּפמעט ןוא טנעלַאט

 ,"רָאמוה םענעגנואווצעג-טשינ ,ןכעלריטַאנ ַא

 ."לדיפ ןטימ לדיי , םליפ ןיא "הנמלא , לָאר יד טליּפשעג טָאה .ל

 ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא זַא ,וָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד רעטייוו

 ןיא טרעייפעג ,'לעזַאזַא-יינ' ,ןַאמ ריא ןופ רעטַאעט ןיא יז טָאה

 "עג טָאה 'גנורעייפ' יד .לבוי-עניב ןקירָאי 25 ריא ,1942 ראי

 רענעי ןיא) טכַאנ עצנַאג ַא ןגיוצעג ךיז ןוא טנװָא 6 .ןופ טרעיד

 ןייג טרָאטעג טשינ ןיוש טנוװָא ןיא רעגייז ַא 9 ךָאנ ןעמ טָאה טייצ

 רעד ןיא .'טַאררַאפ ןוא עביל' טליּפשעג טָאה ןעמ .(ןסַאג יד רעביא

 רעסיוא ,ןבָאה ,טנעמסיטרעוויד םניא ךיוא יװ ,גנולעטשרָאפ רעקיזָאד

 "מַאס קיזייא :ןרָאיטקַא עקידנגלָאפ ןעמונעג לײטנָא ,ןירַאליבוי יד
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 ,רעלדנַאס ַאזָאר ,לעזַאג ַאזָאר ,לעטסָאפ החמש ,רעלדנַאס םייח ,גרעב

 -ייא סנירַאליבוי רעד) עװלַאס .ז ,יקסריבלַאב .י ,רעגרובמַאה דוד |

 (גרעבסליה לטָאמ רָאיטקַא םנופ רעטכָאט יד) גרעבסליה ,(םעד
 -עּפש ןענייז עלַא .זיוהיינ ףלָאװ ןוא טריוויינ ףסוי ,גרעבנייוו בקעי
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעט

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא זַא ,וצרעד טקרעמַאב ווָאקרוט סַאנָאי

 -ַאעט עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד רעסיוא ןענייז

 -ייליבוי ןרָאװעג טנדרָאעגניא ךיוא ,ןטרעצנָאק יד ןוא סרעט

 ןעגנורעייפ עקיזָאד יד ןופ בור סָאד .רעלישּפיױוש ןופ ןעגנורעייפ

 -ידָאלעמ , לַאזיָאטעג ןסיורג ןיא 'סנגרָאמירפ' יו ןעמוקרָאפ ןגעלפ
 ."סַאלַאּפ

 טביירש טרפב םעד ןוא ללכב סייליבוי יד ןופ ןפוא םעד ןעוו
 :וָאקרוט סַאנָאי

 יד טַאהעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה גלָאפרעד ןטסערג םעדי
 טסעומש רעוו ןוא ,ףענָארטַאּפי טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיטרַא
 רעד יוװ ערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג ןענייז ױענָארטַאּפי יד זַא ,ךָאנ
 ,ךייוצַאג םהרבַא ילט-13' םנופ רעטָאפ רעקיטסייג ןוא רעדנירג
 טנַאדנעמָאק ,דלעפנרעטש רעדָא ,רעלעה ןוא ןָאק עטמירַאב יד
 ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד) יייצילַאּפ-סגנוכַאוורעביא יסלט-13' ןופ
 ןיא עז יײז ןגעװ ךעלריפסיוא .סיצַאנ יד טימ ןטסירָאבַאלָאק
 יד ןשיווצ ןענייז בגא .("ןעוועג סע זיא ױזַא ; ךוב סווָאקרוט
 טָאה ענעפָא ףיוא) ןפמַאק עליטש ןענַאטשטנַא עטנָאמרעדנביוא
 (טַאהעג ארומ ןטייוצ ןרַאפ רענייא ,דָאירעּפ םעד ןיא ,ךָאנ
 ,טַאנָארטַאּפ סכייוצנַאג רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא לבוי ַא ןעוו
 ןטייווצ ַא ןופ לבוי ַא ןכַאמ טזמעג דלַאב רעלעה ןוא ןָאק ןבָאה
 -ָאק רעלעה ןוא ןָאק .ןטסנידרַאּפ ענייז ןופ קיגנעהּפָאמוא ,טסיטרַא
 ןגעלפ ײז ןכַאמ וצ טמירַאב ןיילַא יטסיטרַאי ןַא ןײטשַאב ןענ
 -עייז) יטַאנָארטַאּפי רעייז רעטנוא זַא ,ןשיֿפַא עקיזיר ןזָאלסױרַא
 -עג טלעטשעגקעװַא ,ךיז טייטרשַאּפ ,ןענייז ןעמענ ענעגייא ער
 ןטלָאוו ייז יו טקנופ ,שיפַא ןפיוא תויתוא הנבל-שודיק טימ ןרָאװ
 טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יװ ןוא ,ױרַאטסי עטסערג יד ןעוועג
 טרעייפעג גָאט םעד ןוא םעד טרעוװ (.בוט םוי ַא סרעיײז ןיא
 רעד ..טסיטרַא ןלופטסנידרַאפ ןופ לבוי רעקירָאי ..רעד
 -טג גונעג םערָאװ ,טרעכיזעג ןעוועג ןיוש זיא ףיוקרַאפ-ןטעליב
 ןוא ןָאט קניוו ַא לָאז רעלעה ןוא ןָאק ןופ בַאטש רעד זַא ,עװ

 םואעליבוי ַאזַא זַא ,רָאלק רעטרעכיזעג ַא זיא גלָאפרעד רעד
 .רעגנעהנָא ענייז טימ בָאטש סכייווצנַאג ןופ טריטָאקיָאב טרעוו

 ענעזעוועג עלַא ואוו ,ןעמַאנסױא ןעוועג רעבָא ןעניז סע
 יעמַאטש ןכַאמ ןלָאז םיאתש ענעסיברַאפ עקיטציא ןוא םיפתוש
 ,ךַאד ןייא רעטנוא ,החמש ןייא ףיוא ןעמוקֿפונוצ ךיז ןוא (םולש)
 עיזערפמיא ַאזַא רענייא ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא סע
 סָאוו ,ןיוועל הנח ןיטסיטרַא רעד ןופ לבוי רעד ןעוועג זיא סָאד
 ילעזַאזַא ייני רעטַאעט סנַאמ ריֹא ןיא ןרָאוװעג טנדרָאעגנייא זיא
 ןיא ןעמענוצלײטנָא טכער ןטימ ,טעליב ַא .טכַאנ עצנַאג ַא ףױא
 ןייק .סעטָאלז 15 טסָאקעג טָאה ,טכַאנ עצנַאג ַא יגנורעייפי רעד
 רעביא ןבעגעג טָאה עסַאק יד .טלעֿפעג טשינ ןבָאה םנילעב

 ַאזַא ןעוועג זיא יגנורעייפי רעד ןופ רדס רעד .םעטָאלז 4500 -
 סע .גתלעטשרָאפ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה טכַאנרַאפ רעגייז ַא 6
 -ַאליבוי רעד טימ יטַאררַאפ ןוא עביל, ןרָאוװעג טלעטשעג זיא
 רעד ךָאנ ןלָאר טפיוה יד ןיא ןרעלדנַאס ןוא ןלעטסָאפ ,יר
 ןכלעוו ןיא טנעמסיטרעוויד ַא ןרָאוװעג ןבעגעג זיא גנולעטוערָאפ

 החמש ,גרעבמַאס קיזייא ,לעזַאג ַאזָאר ןעמונעג לייטנָא ןבָאה סע .|
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 דנַאב םישודהק

 .י ,(םעדייא סנירַאליבוי רעד) עװולַאס .י רעגניז רעד ,לעטסָאפ

 יד טקידנערַאפ ךיז טָאה םעד טימ .ערעדנַא ןוא יקסריבלַאב

 רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה טציא .יגנורעייפי רעד ןופ לייט עטשרע

 -עגסױרַא עקידנזעוונָא עלַא ןעמ טָאה לכ םדוק .ליט רעטייוצ

 .ןלוטש עלַא ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ ,לָאז ןופ ןטעב

 "ייא ןוא ןשיט עגנַאל רָאּפ ַא טלעטשעגקעװַא ןעמ טָאה לַאז ןיא

 .טסעג עלעיצעּפס רַאפ ךעלשיט עקינ

 ןופ -- ?רעטַאעט ןיא סלוע רעד ןענַאטשַאב זיא ןעמעוו ןופ

 -קַאדערי טימ ,בַאטש ןצנַאג ןטימ ילט-13' סנופ רעטעברַאטימ יד

 -םלדנַאה סָאדי' ;שארב דלעפנרעטש ןוא ךיױוצנַאג םהרבַא ירָאט

 ;שארב םמצעבו סדובכב עקַאט יי טימ רעלעה ןוא ןָאק יזיוה

 טימ טדוי יורפ ,הרבח ןייז טימ עטָאּפַאק ?סָאי 'רָאטקעּפסניאי

 יףליה עכיגי יד ,סרעלדנעה-דרעפ יד ,סרעלגומש יד ,עילימַאפ ריא

 ןופ 'םעקיירגי יד ,שארב ךעלדניז סַאטָאריס טימ ילט-13י םייב

 טימ ףשטנעמ-לוויטשי עקירביא עלַא ןוא ייצילָאּפ רעשידיי רעד

 עושידיי יד ךיוא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז סע .תוחּפשמ ערעייז

 ץיטשקלַאק לד ןוא ןייטשנעטכיל .י טימ רעמיטנגיײא-יּפָאשי

 ,ךיא ןוא יורפ ןיימ .רעליּפשיוש עשידיי ייר ַא ךיוא יו ,שארב

 טנָאקעג טשינ ןבָאה ,ןירַאליבוי רעד ןופ םירבח-עניב עטלַא סלַא

 -נעמוק .יהחמש יד ןעמעשרַאפי ...ןוא גנודַאלנייא יד ןגָאּפָא

 סָאװ ןיא ןגױא יד רַאפ ןרָאװעג רעטסניפ זדנוא זיא ,ןיהַא קיד

 ןלַאפעגניירַא ןענייז רימ טפַאשלעזעג ַארַאפ

 ןייז ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא ןדעי ןשיט עטקעדעג ךייר ייב = |

 עטוג ,עטלַא יד ןיא יו ןסע סָאד טגנַאלרעד טָאה ןעמ ןוא ,ץַאלּפ

 ןָאק ;שיט ןרעדנוזַאב ןייז טָאהעג ילט-13י סָאד טָאה בגא .טייצ

 ,טפרַאדעג ןעמ טָאה ןסע םעד רַאפ .ווָא.א רעייז --- רעלעה ןוא
 יד ןעמ טָאה טלָאצעג ןוא ,ןלָאצַאב רעדנוזַאב ,ןיז טייטשרַאפ

 טלעטשעגקעוװַא זיא עניב רעד ףיוא . ..ןזיירּפ ענעצלַאזעג עתמא

 .ןלוטש ןעייר ייווצ טימ סוידיזערּפ ןרַאּפ שיט רעגנַאל ַא ןרָאװעג

 עיסנַארעּפנָאק ןופ לָאר יד ןעמונעגרעביא טָאה ןײטשקלַאק לדיי

 רע טָאה טנַאה ןיא המישר ַא טימ .ירעטסײמ-לַאינָאמערעצי ןוא

 ןיא ןדַאלעגנייא ןרעוו סָאװ ,טסעג יד ןופ ןעמענ יד ןפורעגסיוא

 יצנַאג םהרבַא ,ןײטשנרַא קרַאמ ,האזאמ ,גרעבמַאס :סוידיזערּפ

 -עג רעטסניפ רימ זיאיס ...ווָאקרוט ,דלעפנרעטש ,ןָאק ,ךייוו

 רעד ףױא ןיוש ןענייז ענעפורעגסיוא עֶלַא .ןגיוא יד ןיא ןרָאװ

 .סע ןעמ טניימ ךימ טשינ יו טרָא ןפיוא ןציז ביילב ךיא .עניב

 טשינ ךיז ריר ךיא .טרזחעגרעביא לָאמַא ךָאנ טרעוו ןעמָאנ ןיימ

 ימַאס ךיוא ןוא םינתוחמ-טּפיוה יד וצ רימ וצ ןפיוליס .טרָא ןופ

 יד ןרעטשעצי טשינ לָאז ךיא רימ וצ טרילעּפַא ןעמ .גרעכ

 ַא וצ ןיגרעד טעוויס .לַאדנַאקס ַא ֹוצ ןעמוק טעו סע .יהחמש

 -ערפ ןיא טשינ ײג ךיא זַא ,ןייטשרַאפ ןלעוו עלַא לייוו ,געלשעג

 -טה ןוא ןָאק יד טימ ןציז וצ טשינ ריִמ טסַאּפ סע לייו ,םוידיז

 ,ןעיירעקשוש ןױש ךיז םורַא קידנרעה .עקירביא יד ןוא טרעל

 עלַא ואוו ,עניב רעד ףױא ףױרַא טימעג רעווש ַא טימ ךיא ןיב

 ךיא .שיט-םוידיזערּפ סורַא ןסעזעג ןיוש ןענייז ענעפורעגסיוא

 זיא סָאװ ,ייר רעטשרע רעד ןיא ץַאלּפ םעד ןעמונרַאפ טשינ בָאה

 רעד ןיא טצעזעגקעווַא ךיז רָאנ ,טיירגעגוצ רימ רַאפ ןענַאטשעג

 ייר רעטייווצ

 .גננרעייפי רעד ןופ לייט עטייווצ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאהיס

 -רעדליב טכַאמעג ןעמ טָאה (..!שרעדנַא ןעד ױװ לכ םדוק-

 ידכ ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארַא בָאה ךיא דרעכלעוו ייב ןעמַאנפיוא

 ,רעלעה ,ןָאק טסעג יעלעבָאני יד טימ יטקיבייארַאּפי ןרעוווצ טשינ
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 טָאה ןסירגַאב וצ טרָאװ עטשרע סָאד .ַארעטעצטע ,דלעפנרעטש

 "נָא ,ןירַאליבוי יד טבילעג טָאה רע .ןײטשנרַא קרַאמ ןעמוקַאב

 -עג ריא ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטסנידרַאפ עריא ןזיוועג

 רעד ןעניד ןענָאק רעטיױו ןוא המחלמ יד ןבעלוצרעביא ןשטנואוו

 ןופ רעטייל סלַא ,רימ זיא טרָאװ עטייווצ סָאד .טסנוק רעשידיי

 ןײק ןעװעג טשינ .טלייטעגוצ ןרָאוװעג ,עיסימָאק-טסנוק רעד

 ןיימ קידנסירגַאב ןדער טזמעג בָאה ךיא ןוא ,הרירב ערעדנַא

 רעקיטכיוו רעד ןגעוו טדערעג ךיא בָאה ,ןירַאליבוי יד ,ןיגעלָאק

 -עטסניפ יד ןיא ןליּפש וצ טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,לָאר

 ןוא תוחילש ןייז ןגעוו ;רעביא טציא ןבעל רימ סָאװ ,געט ער

 ,טרעהעגסיוא קיױר סעדער עטשרע יד טָאה םלוע רעד .עיסימ

 ,גנוסירגַאב ַא וצ טרָאװ ַא ןעמוקַאב טָאה ךיױוצנַאג ןעוו רעבָא

 ןעמ ,ץכעדער גונעג, :לַאז ןופ ןעמיטש טרעהעג ןיוש ךיז ןבָאה

 רעד ןעוועג עקַאט זיא סָאד ."!לדיל ַא ןסייברַאפ סעּפע ףרַאד

 -ןָא סכייוצנַאג ןכַָארבעגסיױא ןיא סָאװ ,;לַאדנַאקס ןופ בייהנָא

 ןוא ,ירעכַאמ ףורנשיווצי יד ףױא ןפרָאוועג ךיז ןבָאה רעגנעה

 'עטַאּפַאק לסָאיי סָאװ ,סנ ןייא .געלשעג ַא ןכָאובעגטיוא זיאיס

 .רעטימעג יד ןקױרַאב וצ יטעטירָאטױאי ןייז טימ ןזיווַאב טָאה

 םלוע רעד רָאנ ןטלַאהעג טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה סעדער ןייק

 ."הליכא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה

 -עג יז טָאה ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא רעטַאעט סָאד יו םעדכָאנ

 ,רעטכָאט ריא ןוא ןַאמ ריא יוװ ,יז ..ּפָאש' ןיא ןַאמ ריא ייב טעברַא

 ןבָאה ,עניב רעשידיי רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה עכלעוו ,ַאזָאר

 ,רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןענייז ןוא טגרָאזַאב טַאהעג ךיז

 ןעגנואווצעג ייז ןוא זַאג טזָאלעגנײרַא טרָאד ןבָאה ןשטייד יד רעבָא
 .ןסָאשרעד ייז ןוא ןעמוקוצסױרַא סרָאד ןופ

 .11461147 .זז ,דנַאב רעטייוװצ ,1924 ,עשרַאװ ," רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,321 ,ז ,1942 ,ןָאדנָאל ," ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סירראמ
 ,2187222 ,זז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,/ ןעוועג סע זיא ױזַא , -- װָאקרוט סַאנָאי
 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,288"280 .זז ,סנייא

 לדוי ,טומ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1915 .בעג}

 רעמיטנגייא -- רעטָאפ .עטיל-שילױּפ ,ענליוו ןיא 1915 ןריובעג

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןָא זייוודניק ןופ .ןטעזָאר ןופ לקירבַאפ ַא ןופ
 -רַאעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד .רוטּפלוקס
 יד ןופ רעריפסיוא רעשינכעט סלַא "םידיימ , רעטַאעט ןיא טעב

 .םַאטכימ עיצנעב ןופ ןטקעיָארּפ יד טיול סעקלַאיל

 טכירַאב ַא ןיא טרעוו (1942 רעבָאטקָא 12) "ךובגָאט , סקורק ןיא
 -קַאמשעג , :ןבעגעגנָא ,ָאטעג רענליוו רעד ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןגעוו

 ,יקצינעקלֶא עמוא טכַאמעג ןבָאה ןטקעיָארּפ-סעיצַארָאקעד עלופ |
 טרעוו ,1943 ץרעמ ןופ ץיטָאנ ַא ןיא ."טומ לדוי ןוא רעוועקצוס לחר
 :טגָאזעג טרָאד

 -ַאגרָא טרעוו סָאװ ,טסנוק רעשיטסַאלּפ רַאפ גנולעטשסיוא יד,
 טימ טיירגעגוצ טרעוו ,ָאטעג ןיא לײטּפָא-רוטלוק םעד ךרוד טריזינ
 רַאפ ןרָאװעג טריציפילַאװק ןיוש ןענייז טציא זיב .ָאּפמעט ןלענש ַא
 ןרוטּפלוקס ,רעועקצוס לחר ןופ ןעײרעלָאמ גנולעטשסיוא רעד
 -ָאנרַאפ טרעו 1943 ץרעמ 29 ןופ ץיטָאנ ַא ןיא .".,.טומ לדוי ןופ
 יד ןעמוקעגרָאפ רעטַאעטדָאטעג ןופ עיָאפ ןיא זיא .,ןטכענ , :טריט
 ,גנולעטשסיוא-טסנוק רעטגָאזעגוצ גנַאליןיוש רעד ןופ גנונעפערעד
 רעדליב ,ןעגנונעכייצ :טומ לדוי רָאפ ָאד ןלעטש ןטעברַא עטוג...
 ' .ןרוטּפלוקס 2 ןוא
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 ןרעגַאל יד ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .מ

 | .עינָאטסע ןופ

 "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , סקורק ןַאמרעה וצ המדקה רעד ןיא

 -יסָא .י .ןופ דנורג ןפיוא ,ץרַאװש סחנּפ רעדורב ןייז רעביא טיג

 עטכַארבעגמוא יד ןשיוצ זַא ,?ַאיטסעווזיא , ןיא גנובײרשַאב סווָאּפ
 .מ ךיוא ןענופעג ךיז טָאה ,עגָאלק ןיא

 .ןיגרוב לאיחי ןופ .ע .ש

 15 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,/ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט , -- קורק ןַאמרעה

 ַאשַאי ,רעזעלנ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 19.... .בעג}

 טיג ווָאקרוט סַאנָאי רעפַארגָאיב ןייז

 -סור ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא .ג זַא ,ןָא

 ןעמוקעג דניק סלַא ךָאנ זיא רעבָא ,דנַאל
 ,(דנַאלטעל) עגיר ןיא ןרעטלע ענייז טימ

 -רעדניק יד ןופ .טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ואוו

 -עטניא ןסיורג א ןזיװעגסױרַא ןָא ןרָאי

 ןוא קיזומ ,קיטַאמעטַאמ וצ גנוגיינ ןוא סער

 רע טָאה ןטיבעג עלַא יד ףיוא .גנַאזעג

 שלַאימעג טימ שממ טנכייצעגסיוא ךיז

 ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .ןטייקיעפ
 עקידרעטייו ןייז טגלָאפעגכָאנ גנונַאּפש טימ ןוא דניק-רעדנואוו

 ,עימעכ ר"ד סלַא טעטיזרעווינוא טקידנערַאפ טָאה .ג .גנולקיװטנַא

 ןענישרעד ןענייז סָאװ ,קרעוװ עכעלטּפַאשנסיװ ייר ַא טסַאפרַאפ טָאה

 -ַאװרעסנַאק-הכולמ יד טקידנערַאפ רע טָאה קיטייצכיילג .קורד ןיא

 ,רָאטַארטסעקרָא ,רָאטיזָאּפמָאק :רעקיזומ רעקיטיײזלַא סלַא עירָאט

 -עג ןוא םיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה רע .רעגניז סלַא ןוא טנעגיריד
 רעשיטַאמַארד ַא ןיא טנרעלעג .ןָאטירַאב-סַאב רעטלושעג ַא ןעוו
 -יישרַאפ ןטעברַאסיױא טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה םעדרעסיוא .לוש

 ַא ןדנופרעד רע טָאה ערעדנַא ןשיװצ .ןטנעמורטסניא-ליּפש ענעד

 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,סענורטס טכַא טימ טנעמורטסניא-לדיפ םעיינ
 ןפַאשעג ךיוא טָאה רע .טלעוו-קיזומ רעד ןיא ןעזפיוא סיורג ןפור
 ןיא ָאלעשט-רוטַאינימ ַא ןוא סַאב ַא ,ןטיײּפמָארט טימ 'סַאשזדנָאב'
 .שַאט ןיא ןטלַאה וצ ןטערַאגיס ךעלקעּפ יירד ךרעב ןופ סיורג רעד

 .ָאלעשט-טעּפמיק' ןפורעג טנעמורטסניא םעד טָאה ןעמ

 וװָאקרוט סַאנָאי טביירש טייקיטעט רעלַארטַאעט ןייז ןגעוו ןוא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא

 טלַא ייס .טבַאגַאב שינעצס ןעוועג ךיוא זיא רעזעלג ַאשַאיי

 -עג רע טָאה טינשּפָא םעד ףױוא .רעסישזער סלַא ייס ,רָאיטקַא

 ןופ בייהנֲא .סרעטַאעט ענעדיישרַאפ ןיא רָאי עקינייא טעברַא

 ןזעידיי ןטימ טריסערעטניארַאפ ךיז רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד

 טָאה רע ואוו ,עינעמור ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רע .רעטַאעט

 טָאה ,עינעמור ןיא קידנעייז .ןגרעבנרעטש בקעי ייב טעברַאעג

 ןבָאה יז .ירעליּפשױש רעשידיי רעגנוי ַא טימ טַאהעג הנותח רע

 -כרוד-טשינ ןזיװעגסױרַא ךיוא טָאה סָאװ ,עלעדיימ ַא טַאהעג

 ןסייהעג יז טָאה עקניסע .ןטייקיעפ עשילַאקיזװמ עכעלטינש

 יז .סעקועשטיפ עלַא טימ ןעטַאט ןיא ןטָארעג ןעוועג זיא יז

 -ָאפ ןעמ טָאה ןעקניסע ךיוא .לדיפ ןוא ָאנַאיּפ טליפשעג טָאה

 ,עינעמור ןופ קידנמוקקירוצ .טפנוקוצ עסױרג ַא טגָאזעג סױר

 ךָאנרעד .עגיר ןיא רָאיטקַא סלַא טליפשעג רעזעלג ַאשָאי טָאה

 רעקידנעטש ַא ןרָאוװעג זיא רע ואוו ,ענווָאק ןייק ןעמוקעג רע זיא

 .בשות
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 -סקע עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג רע טָאה 1933 בײהנָא

 עטשרע עריא טימ טָאה סָאװ ,ענווָאק ןיא עידוטס עלַאטנעמירעּפ

 עידוטס רעד םורַא .ןעעזפיוא סיורג ןפורעגסיורַא ןעגנוריפפיוא

 עכלעוו ףיא תוחכ עטריטנעלַאט עגנוי ייר ַא טריפורג ךיז ןבָאה

 .סולפנייא ןכעלניױועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה רעזעלג ַאשַאי

 -ַאב ךיז ,ןילַא רע יװ ױזַא טקנופ ,ןבָאה ןטנַאידוטס ענייז עלַא

 .דובכה תארי ןטסערג ןטימ טעברַא-רעטַאעט רעייז וצ ןגיוצ

 טָאה רעזעלג ַאשַאי סָאװ ,טעברַא רעשיטקַארּפ רעד רעסיוא

 טלדנַאוורַאּפ טָאה רע עכלעוו .עידוטס רעקיזָאד רעד ןיא טריפעג

 טיירגעגוצ ךיוא רע טָאה .עירָאטַארָאבַאל-רעטַאעט ןימ ַא ןיא

 טימ טריפעגנָא טָאה ןילַא רע .שיטערָאעט ןטנַאידוטס ענייז

 סעיצקעל ;גנודליב-םיטש ןוא קיזומ ,ליּפזע-רעטַאעט ןופ ןסַאלק יד

 ןיֵלַא רעזעלג ַאשַאי טָאה ןסעיּפ עלַא. .רעטַאעט ןגעװ

 יד טרישזנַארַא וא טרינָאּפמָאק ,טריסישזער ,טריזינעצסניא

 ןציקס יד טיירגעגוצ ךיוא ןוא רעטסעקרָא ןטימ טריגיריד ,קיזומ

 טָאה קיזחמ רער ןיא .ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד רַאפ

 ,חסונ ןיא ןָאט ןקיטרַאנגײא ןַא טכַאובעגנײרַא רעזעלג ַאשַאי

 ןַא ףיױא טכַארבעגסױרַא ןטנעמעלעיגנַאלק ןופ עינַאפמיס ַא
 .ןפוא ןטריזינרעדָאמ-ַארטלוא

 ןופ רעסישזער רעד ןעוועג 1936 ןָאזעס ןיא ןיב ךיא תעב

 ַא טַאהעג ךיא בָאה ,ענווָאק ןיא רעטַאעט סרעגרעב לעשַאר

 ךָאנ -- ןטבַאגַאב-טלעז םעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייהנגעלעג

 פיט ַא ןעוועג זיא סָאד .רעזעלג ַאשַאי -- שטנעמ ןגנוי רָאג

 ןעזעג בָאה ךיא .טרָאוו ןופ ןיז ןטסעב ןיא רעימעהָאב ַא ןופ

 -עג בָאה ךיא .עידוטס רעד ןיא טעברַא עטנַאסערעטניא ןייז

 ןעניוועג ןָאק רעטַאעט עשידיי עלענַאיסעּפָארּפ סָאד זַא ,ןטלַאה

 עקַאט םיא ךיא בָאה .טפַארק ערַאבצַאשּפָא טשינ ַא םיא ןיא

 -רַאעג בָאה ךיא ואוו רעטַאעט םניא ןטערטוצניירַא טדערעגוצ

 ןזָאלרַאפ ןיימ חַאפ ץרוק ןעוועג ןיש סע ןזיא רעדײל .טעב

 יא םיא טימ ןטעברַאוצטימ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע .ענווָאק

 -עט םוצ טפַאשביל עסיױרג ןייז .טיײצ עצרוק ץנַאג ַא רעטַאעט

 ןייז ןופ ןסירעגּכָא טייצ ַא ףיוא םיא טָאה קיזומ וצ ןוא רעטַא

 .עימעכ טפ טיבעג ןפיוא טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ

 עטנַאסערעטניא ןיא ןרעזעלג טימ טכַארברַאפ ךיא בָאה טּפָא

 זיא רע .ללכב רעטַאעט ןגעוו ןוא רעטַאעט שידיי ןגעוו ןסעומש

 -יֵל רעכעלטלעווטלַא ןוא רעשידיי רעד ןיא יקב רעסיורג ַא ןעוועג

 ?סיב ַא רע טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא םגה .רוטַארעט

 (ןרָאי ענעי ןיא סלַאפנדעי) םיא זיאיס ןוא ףױקנוהעגרעטנואי

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןקירדוצסיױא ךיז ןעמוקעגנָא רעװש

 רעסעב ךיז טָאה רע רעבָא ,טַאהעג ביל רעייז שידיי טָאה רע

 ענייז טכַארבעגסױרַא רערָאלק ,ןגָאז וצ ױזַא ,וא טבעלעגסיוא

 ַא ןעוועג םיא זיא סָאװ ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןקנַאדעג

 ןטפָאהַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,ָא טייצ רעד ןופ .רעטנענ ךס

 טימ ןבעגעגרעביא ןעוועג םיא רע זיא ,רעטַאעט שידיי טימ

 -מָאקמוא ,ןטסואווַאב -ליצ ַא טריפעג טָאה רע .ןבעל ןוא בייל

 .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןרַאפ ףמַאק ןכעלסימָארּפ

 ,רענעדײשַאב ַא רעײז ןעוועג רעזעלג זיא םעלַא םעד ײב

 ַא טַאהעג טָאה רע .שטנעמ רעקיצרַאה ןוא רערַאבלטיממוא

 וצ ןגינגרַאפ תמא ןַא ןעוועג זיאיס ןוא רָאמוה רַאפ שוח ןטנוזעג

 .טפַאשלעזעג ןייז ןיא ןעגנערברַאפ

 -עט-סקלָאפ סרעגרעב לעשַאר ןיא טעברַאעג טָאה רע תעב

 טָאה רע א רעליפשיױש סלַא קיטעט ןעוועג ךָאנ רע זיא ,רעטַא

 -געמ ענייז ןזיױװצסיױרַא טייהנגעלעג יד טַאהעג טשינ ךָאנ

 יי
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 דנ ַאב -סישודצ

 טָאה קיטייצכיילג .רָאטַאזנעצסניא-רעסישזער סלַא ןטייקכעל

 עכלעוו ,ָאידוטמ רעטַאעט ןייז יא טעברַאעג רעטיױו רעבָא רע

 ןעועג רעטײװ ךױא זיא רע ואוו ןוא טקיסעלכַאנרַאפ טָאה רע

 -עּפַאש ןייז ןוא ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד -- זיב וויטקודָארּפ

 ."ןרָאועג ןסירעגרעביא זיא טעברַא -רעטָאעט עשיר

 :ָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא

 ,עטיל ןיא ןעוועג זיא טכַאמ עשיטעיווָאס יד יוװ גנַאל יוזַא;

 זיא רע .בעגעגּפָא טשינ טעברַא-רעטַאעט טימ ךיז רע טָאה

 טמיטשַאב םיא טָאה ןעמ ןוא רעקימעכ סלַא ןרָאועג טריזיליבַאמ

 .ענווָאק ןיא קירבַאפ-הכולמ רעסיורג ַא ןופ רעקימעכ-טּפיוה סלָא

 -ערפ ןשימעכ ַא ןץנופרעד רעזעלג ַאשַאי טָאה 1939 רָאי ףוס

 ןטקעזניא ןגעק לטימ רעמַאזקריוו ַא רעיײיז ,טַארַאּפ

 רעזעלג ַאשַאי ויא ,ענווָאק טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 -ברוד טָאה רע .ָאטעג ןיא ןעוועג לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ

 .טינ ןוא רעגנוה ןטילעג שממ ;טייצ ערעווע רעיײז טכַאמעג

 -ןטס ענעזעוועג עניז ןופ רענייא טלייצרעד סע יו -- רעבָא)

 ,רעסישזער ןא רעליפשיוע רעשידיי רעטעוועטַארעג ַא ,ןטנַאיד

 זַא -- ,עקירעמַא ןיא טציא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןַאמרעב יכַאר

 טָאה ,ָאטעג רעד ןיא ןעגנוגנידַאב עטסכעלרעדיוש יד ןיא וליפַא

 -מעטפעס ןיא ןוא ,םזימיטפָא ןוא רָאמוה ןייז ןרָאלרַאפ טשינ גג

 עקינייא ןבילקעגפיונוצ רעטומ 'סעכַאר ייב ךיז ןבָאה 1941 רעב

 ןרָאדימָאּפ עכעלטע טכָאקעגּפָא טָאה יז עכלעוו רַאפ רעליּפשיוש

 ףיױא טליּפשעג ייז רַאפ .ג טָאה ךָאנרעד ןוא רעסַאוו ץלָאז טימ

 .(יעזיױו רענייגיצי עיציזָאּפמָאק יד יָאלעשט טעּפמיקי ןיז

 ךָאנ טלָאמעד זיא סָאװ ,רעזעלג ַאשַאי זיא 1942 רָאי ןיא

 -ַארט ַא ףיוא יעמוקעגמוא ,רָאי קיצרעפ ןייק ןעוועג טלַא טשינ

 רענווָאק ןיא יעיצקַאי רערעסערג רעטשרע רעד תעב .טוא ןשיג

 זיב יד ,לרעטכעט טבילעגיסייה ןייז טימ שמַאזצ ,רע זיא ַאטעג

 ןפיוא ןעטייד יד ךרוד ןרָאוועג ןסָאשרעד .עקניסע עטבַאגַאב-רַָאג

 -ָאד רעד ןופ ךיז טָאה ,רעזעלג עטלַא ,יורפ ןייז .יטרָאפ ןטפי

 בלַאה ַא ןיא רעבָא ,ןעועטַארוצסױרַא ןזיווַאב יעיצקַאי רעקיז

 יטרָאפ ןטפי ןפיוא ןרָאװעג טריפעגקעווַא ךיוא יז זיא םורַא רָאי

 .לרעטכעט ןוא ןַאמ ריא ןופ לרוג םעד טליײטעג טרָאד ןוא

 -עגנָא רוטלוק-רעטָאעט עשידיי יד טָאה ןרעזעלג ַאשֵאי טימ

 ."ןשטנעמ עטבַאנַאב-קיטײזלַא עטלייצעג יד ןופ סענייא ןריווװ

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 | ,112*108 .זז

 ַאוָאר ,ןַאמטונ

 | דלעפנייש }

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1889 ינוי 8 .בעג}

 ,טשערַאקוב ןיא 1889 ינוי 8 ןריובעג

 -ור ןיא רעטעליב ַא -- רעטָאפ .עינעמור

 טניווועג .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןוא ןשינעמ

 .רעטַאעט-ַאצינגישז ןשידיי ןופ ףיוה ןיא
 ןוא לוש-סקלָאפ עקיסַאלק-4 ַא טקידנעעג

 ַא ןרָאװעג .עיזַאנמיג ןסַאלק 3 טנרעלעג

 ךָאנרעד ,רעטַאעט ןשידיי ןיא עקטסירָאכ

 רעד .קירבַאפ-ןטַאװַארק ַא ןיא טעברַאעג

 ןליּפש וצ ריא טיג לַאגעס ףלָאדַא רָאיטקַא

 טערטרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןלָאר עניילק
 ןופ ןלָאר יד ןליּפש וצ ןָא יז טבייה רעטעּפש .סענָאדַאמירּפ ךיוא יז
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 ןוא עּפורט ַא ףיונוצ טלעטש רענַאק דלָאּפָאעל זיב סעמַאד-דנַארג

 ןכלעוו ןיא אולּפמא ןַא -- ןלָאר עשימָאק-טלַא ףיוא יז טרישזַאגנַא

 .עינעמור ןיא סעּפורט ענעדיישרַאפ ןיא טלָאמעד טניז טליּפש יז

 "ייוצ רעד תעב .,םייח ,ןַאמ ריא טימ יז זיא רעלעה ַאזָאר טיול

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,המחלמי-טלעוו רעט
 .ץראוװש ןאילוי ןופ .ע .ש
 .414| .ז ,1931 ,דנאב רצטשרע ,קרָאי וינ ,"רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 החמש .,קָאטשנייװ

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1898 .בעג)

 ַא ןיא ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1898 ןריובעג

 .שידיי ַא טקידנעעג .החּפשמ רעשירחוס

 טײצ א רעטעּפש ,עיזַאנמיג עשיליוּפ

 עגנוי יד ןיא .יירעקורד ַא ןיא טעברַאעג

 רעשיטַאמַארד רעד טימ טריפעגנָא ןרָאי

 ןיא "דנוב  םייב "ןעניגַאב , עידוטס

 סנַאמרעה דוד ןיא טרידוטש .שזדָאל

 ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא עידוטס-רעטַאעט

 יעג טָאה .וװ .עּפורט ןייז ןיא דילגטימ

 סרעטַאעט טסנוק-ןיילק יד ןיא טליּפש

 סרעטקַאניײא ןבירשעג טָאה רע עכלעוו רַאפ "לעזַאזַא ןוא "טַארַארַא

 ןשידיי ןגעו ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא טָאה רע .סעקנעצס ןוא

 .עסערּפ רעשידָאירעּפ רעשידיי רעד ןיא רעטַאעט

 רעד ךירנעה , סאלעדנַאריּפ שידיי ףיוא טצעזרעביא טָאה .וװ

 סמואב .ה ,(עּפורט סווָאקרוט סַאנָאי ןיא טריפעגפיוא) "רעטרעפ

 יד ןוא (יקסנימַאק ַאדיא ךרוד טליּפשעג) 'ןלעמַאה ןופ לקילג,

 ןיא עביל ןופ ליּפש ַא ,("ּפָאקרעטַאלפ ,) "רעפּפַאװ עלָאד , עסעיּפ
 .סויצירבַאפ ןַאהָאי ןופ ןטקַא 2

 טָאה ,"םעס , ןָא טפור רע ןכלעוו .וװ זַא ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 .זיירק ןשיטַאמַארד ַא טימ טריפעגנָא ךיוא

 -צָאלװ רעד טימ טריפעגפיוא .וו טָאה 1928 רעבמעווָאנ 9 םעד

 -דלָאג , סמכילע-םולש "עניב עשידיי , רעד ןופ גנולײטּפָא רעקווַאל

 ."רעבערג

 רעד ןעוועג יקסניוװָאלג שרעה טימ ןעמַאזוצ רע זיא 1927 ןיא

 1927 לירּפַא 10 םעד .גיצנַאד ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעריפנָא

 טריפעגפיוא ,טילבלעדנַאמ בקעי ןוא ךירוא לרעּפ טימ ,רע טָאה
 ,"ןטק תילט ןופ חכ ןטימ , ןטקַא 2 ןיא עטערעּפָא ןייז גיצנַאד ןיא

 בקעי טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה 1927 ילוי ןיא .עדורַאק .ר ןופ קיזומ

 -נַא) ?דרָאקַאא ויטקעלָאק-רעטַאעט ַא טריזינַאגרָא ,טילבלעדנַאמ

 רעביא ןרָאפעגמורַא ןוא (עמַארד ,יווער ,עטערעּפָא ,עידעמָאק ,לבמַאס

 ןשידיי ַא טכַאמעג רָאי ןבלעז ןיא רעטעּפש ןוא ,ץניװָארּפ רעד

 -ןַאקס יד רעביא ןַאמרעבליז ַאלָאל יורפ ןייז טימ "טרעצנָאק-טרָאװ,
 / .רעדנעל עשיװַאניד

 יד ןביוהעגנָא 1939 רעבמעטּפעס ןיא ןבָאה ןשטייד יד תעב
 עפורט סווָאקרוט סַאנָאי ןיא טליּפשעג .וו טָאה ,ןלױּפ ןגעק המחלמ

 זיא 1940 ןיא ,שזדָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד זיא ,גיצנַאד ןיא

 ,רעטעּפש ןוא קָאטסילַאיב ןיא עיצַאוקַאװע רעד טימ ןעוועג רע
 .גרעבמעל ןיא רעטַאעט שידיי טליּפשעג ,1941 ינוי זיב

 טיג גנילרעווצ ןירעוװעס רעליּפשױש רעטעװעטַארעג רעד יוװ

 רעגרעבמעל רעד ןיא טנַאיצילָאּפ רעשידיי ַא ןעוועג .וו זיא ,רעביא

 ןיא םיא וצ ןעמוקעג רע זיא "עיצקַא , ןַא תעב ,לָאמנייא .ָאטעג
 זיא סָאד .טעב ןיא עקנַארק ַא ןגיל רעטומ ןייז ןפָארטעג ןוא בוטש

 םוצ ןרעו וצ ןעמונעגוצ וויטָאמ רעטסעב רעד ןעוועג ךעלטנגייא
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 רעוו טריטנעמוקָאד םיא רַאפ ךיז טָאה גנילרעווצ ןעוו רעבָא ,םוקמוא

 זיא ןוא עקנַארק יד טזָאלעגרעביא ,טנייוועצ ךיז .וו טָאה ,זיא רע

 .ןעגנַאגעגקעװַא
 עשידיי רעשזדָאל יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,רעטעּפש זיא .וו

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,ןַאמרעבליז ַאלָאל ןירעליּפשיוש
 ,סיצַאנ

 ,גנילרעווצ ןירעװעס ןופ .ע .מ

 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטירד ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל
 ,384-2385 ,זז ,0

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,90 .ז ,ײװצ

 םייח ,ןַאמטונ
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרַאװעג טכַארבעגמוא -- 1894 .טּפעס 24 .בעג}

 ןיא 1894 רעבמעטּפעס 24 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עיבַארַאסעב ,יטשעלַאפ

 ןיא טנרעלעג רָאי 14 וצ זיב .רעלָאמנבוטש

 ןיא רָאי 19 זיב טנרעלעג ךָאנרעד ,רדח
 רעגנוה טדײל רע ואוו ,הבישי רעצלעב

 טימ 1915 ןיא טפיולטנַא ןוא טיונ ןוא

 טעברַא ָאד .סעדָא ןייק םירבח ייווצ ךָאנ

 קירבַאפ-עיצינומַא ןַא ןיא רָאי בלַאה ַא .ג

 -רעביא ןסעיּפ ןוא רעלפוס טרעוװו רע זיב

 םישדח ייווצ .עּפורט סקירָאק ןיא רעביירש

 טביילב ןוא שטיװָארעזיק רָאיטקַא םעד רע טערטרַאפ רעטעּפש

 טרָאפ עכלעוו ,עּפורט רעד ןיא רָאיטקַא סלַא טלָאמעד טניז ןיוש

 טקיניירַאפ טרעוו עיבַארַאסעב יו םעדכָאנ .ווענעשעק ןייק רעטעּפש

 ,עּפפרט סגרעבנעדלָאג לקיציא ןיא ןײרַא .ג טערט ,עינעמור טימ

 ,ץעענַאּפמָאק ,ןָאזשיפ ,רעלגיז ,יזנכשא ןופ סעּפורט יד ןיא דָאנרעד

 .א .א רעלגיז ,עּפורט-ןטערעּפָא רענליוו

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב .ג זיא רעלעה עזָאר טיול

 .סיצַאנ יד ךרוד ,ַאזָאר יורפ ןייז טימ ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 ןַאטַאנ החמש טימ יינרוט ַא טכַאמעג יז טָאה 1926 ןיא
 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
 ,469 .ז ,1931 ,דנַאב רעטשרע ,קרָאי וינ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 אווַאנ ,יאוו
 |קָאטשניײיװ אינורג}

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1905 ךרעב .בעג)

 טָאה יז ואוו ,עטיל-שילוּפ ,קסירב ןיא 1905 ךרעב ןריובעג

 רעקיטרָא ןַא ןיא טריטויבעד .החּפשמ ריא טימ טניווװעג רדסכ

 -רעד ,רעװרַאס ַאשימ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עּפורג-ןרָאטַאמַא

 ןופ עּפורט רעד ןיא עסירטקַא עלענָאיסעפָארּפ ַא ןרָאװעג ךָאנ

 טייצ ערעגנעל ַא זיא יז זַא ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי ,רעלדַא סוילוי

 קחצי .ץניוװָארּפ רעד רעביא עּפורט ןייז ןוא םיא טימ ןרָאפעגמורַא

 ןיא ערעירַאק-עניב ריא טקידנערַאפ טָאה יז זַא ,ןָא טיג ווָאלרעּפ

 עּפורט סנַאמלָאפ ַאלָאל טימ ןרָאפעגמורַא זיא יז תעב ,9

 ."ןעגנַאז ענעדלָאג , עסעיּפ ןייז ןיא טליּפשעג ןוא

 :יוזַא יז טריזירעטקַארַאכ וװָאלרעּפ קחצי

 רעקידלַאװג ַא טימ עסירטקַא עכעלצונ רעייז ןוא עטוג ַאי

 -ַאכ ,לָאר-עמַאמ טליּפשעג טָאה יז .רעטַאעט וצ טּפַאשביל

 ַא ןעוועג שיטקַאפ רעבָא ,עשימָאק ןוא עטבילעג ,ןלָאר-רעטקַאר

 -עג טשינ ןוא ןעגנוזעג טינ טָאה יז .עסירעטקַא עשיטַאמַארד

 ."טצנַאט
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 ר עט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַָאטיסלעל

 ,ענייש ַא רעייז ןעוװעג זיא יז זַא ןָא טיג וָאקינשעלָאק ןמלז

 םעהַאב רעסיורג ַא ,שטנעמ רעשיטַאּפמיס ַא ,עטרבח עטוג רעייז ַא

 עכעלגעװַאב , סָאד ןפַאשעג טָאה גנוריגער-טעיווָאס יד ןעוו ןוא

 טליּפשעג טרָאד יז טָאה ,"ןטיבעג-ברעמ יד רַאפ רעטַאעט עשידיי

 סָאד ואוו ,םינָאלס ןיא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ןוא

 יױוצ ָאד ןענייז םוקמוא ריא ןגעוו .עזַאב ַא טַאהעג טָאה רעטַאטס

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא יז זַא ,ענייא :סעיסרעוו

 ןפילטנַא וצ ןזיוװַאב טרָאד ןופ טָאה יז זַא ,עטייווצ ַא .םינָאלס ןיא

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא טרָאד זיא ןוא ,קסירב ןיא החּפשמ ריא וצ

 ןוא ואו טמיטשַאב טינ זיא סע זַא ,טקרעמַאב ווָאלרעּפ קחצי

 ועקסירב יד זַא ,טסואווַאב זיא סע רעבָא ,ןעמוקעגמוא זיא יז ןעוו

 ,טָאטש ןופ ןרָאװעג טריפעגסױרַא טשינ זיא גנורעקלעפַאב עשידיי

 עסיורג רָאּפ ַא ףיוא ,אפוג קסירב ןיא ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא זיא רָאנ

 .רעבירג-ןסַאמ עסיורג ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב טרָאד ןוא ןפיוה
 .װָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ
 ,קַאז לטפעש ןוא ןַאמלעמ ריאמ ,װָאקרוט סַאנָאי ,װָאלרעּפ קחצי ןופ .ע .ש

 המלש ,רענטוק
 {סיצַאנ יד ערוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1887 .בעג}

 רעמערָא רעד ןיא 1887 ןריובעג

 ייב ,ןלױּפ ,שודָאל ןופ טולַאב טָאטשרָאפ

 טנרעלעג טייצ עצרוק ַא .ןרעטלע עמערָא

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא הרות דומלת רעד ןיא
 ַא טַאהעג לגניי סלַא ךָאנ .לעזיימ ברה

 .םיוא יד ןגיוצעגוצ ןוא םיטש ענעטלעז

 ,רעקײטּפַא המלש ןזח ןופ טײקמַאזקרעמ

 ןוא טייצ עצרוק ַא טגניז רע ןכלעוו ייב

 ןופ 'רָאכ-ןבַאנק' ןיא ןיירַא ךָאנרעד טערט

 -נוא עגָאגַאניס רעשטייד רעשזדָאל רעד

 יד ייב ךיוא טגניז .ק .יקסנַאשזוגרַאד .מ ןופ עיצקעריד רעד רעט

 רעזייל ןוא (יקסווָאקדולַאז רעשילַאק חנ ,רעגולק והימרי םינזח

 .רענווָאלג

 .ק טלייצרעד ,רעטַאעט םוצ ןעמוקעג זיא רע ױזַא יו

 -עברַא טײהרעמ רעד ןיא -- טיילעגניי עשידיי עפורג ַאי

 -רָאפ ַא טנדרָאעגנייא בוטש רעטַאוירּפ ַא ןיא ןבָאה -- רעט

 וצ ןַאד ןפלָאהעגוצ טָאה ןיילַא רענטוק ."אבכוכ רב גתלעטש

 -ַאּפ יד ןבעלק) גנולעטשרָאפ רעד ןופ טעברַא ירעשינכעטי רעד

 רע זיא יטסנוק' םצע רעד וצ רעבָא ,(ַאיא ןעמויטסַאק ענעריפ

 ,םיטוע ןייז בילוצ ,לַאפ ןטסעב ןיא .רָאװעג טזָאלעגצ טשינ

 אקוד םיא טָאה ךָאד ןוא ,רָאכ ןיא טזָאלעגוצ םיא ןעמ טָאה

 םיא ייב סױא טקַאו ַא טיג'ס ןוא יטסנוקי יד טריסערעטניארַאפ

 ײב רע טסילשַאב ,ךיז ןקוקוצ ןופ ןוא .ליּפש :עיציבמַא יד

 םיטש ענייש ַא ובָאה וצ קיניו זיא ,ןליּפש ןענָאק וצ ידכ זַא ךיז

 ,ײןצנַאט ןענָאק ךיוא ףרַאד ןעמ .ןעגניז ןענָאק ןוא

 רעקיטכערּפ ןייז קנַאד ַא ,רע זיא ,ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא טסירָאכ סלַא ןעמוקעגנָא םיטש-סַאב'"ןָאטירַאב

 -עקניכ' סרעניײטַאל ןיא 'ןַאירדַא' סלַא רע טריטויבעד רעבָא דלַאב

 סקואוו רעניילק ןייז רעבָא ,רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ טמולח רע .!עקניּפ

 ַא :םיא טעז יקסנימַאק קחצי םהרבַא ןעו .וצרעד םיא טרעטש

 קידנעטש רעסיורג ַא ,סקואוו רעקירדינ ,רוגיפ עניילק עטקַאּפמָאק

 ַא ןדיימוצסיוא לטימ ַא .טביילגעג טָאה רע יװ) ּפָאק רעטריזַאר

 ,לזענ עסָאנרוק ןיילק ַא ןוא ןגיוא עכעלגנירדכרוד עסיורג ,(ךילּפ

 .ןרישזַאגנַא וצ םיא ּפָא ךיז רע טגָאז
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 טא

 יד ןיא .רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ןסָאלשטנַא טסעפ רעבָא זיא .ק

 טרָאפ ןוא טײלעגני עכעלטע ףיונצ רע טמענ 1904705 ןרָאי

 ןוא !אבכוכ רב' ןליּפש ןישזעשזב לטעטש ןקידתונכש ןיא סױרַא

 ,לַאז -רעטַאעט ןיא ,טָאה ,טלייצרעד גייווצנעסינ רָאיטקַא רעד יו

 "עג ,טוט טלַאפ ןוא ךיז טכעטש אבכוכ-רב ןעוו ,טקַא ןטצעל ןיא

 -רַאפ ַא טימ ןסעזעג זיא םלוע רעד .טייקליטש ענדָאמ ַא טשרעה

 ַא טכַאמעג ךיז טָאה דָארג .טרידָאלּפַא טשינ ןוא םעטָא ןטּפַאכ

 רעמ ןזָאלּפָארַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע .גנַאהרָאפ ןטימ לושכמ

 ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה רענטוק .טפלעה רעד זיב יװ
 טנַאה רעד טימ גנַאהרָאפ םעד ןוא ינק יד ףיוא ךיז ןלעטש יוװ הרירב

 ןופ םרוטש ַא ןכָארבעגסױא זיא טנעמָאמ םעד ןיא .ןעיצּפָארַא

 -עגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ .רעטַאעט ןיא ןטנעמסידָאלּפַא

 ןלַאפ ןוא ךיז ןכעטש ןופ ענעצס עטצעל יד רענטוק טָאה ,ןזיוו

 טָאה םלוע רעד זַא ,טליּפשעגּפָא שירעלטסניק ןוא טכע ױזַא טוט

 זָאוטריוװ ַא ןופ טייקטכע יד טָא .טיוט תמאב זיא רע זַא ,טניימעג

 ןיא ןרענטוק ייב ןרעטעּפש| ןעזעג ןעמ טָאה רעטסיימ ןסיורג ןוא

 .ןלָאר עלַא
 ןופ בייהנָא ןגעוו ױזַא טביירש קישזָאב סקַאמ רעליּפשיוש רעד

 :ערעירַאק ס'.ק

 ןייז זיא ,טליצרעד רעטעּפש טָאה ןילַא רענטוק יװ...,

 -עג טָאה רעטָאפ ןייז .שילַאקיװמ רעייז ןעוועג החּפשמ עצנַאג
 ַא רָאג ןייז טנַאקעג ןוא ןעגניז וצ עמיטש ענייפ ַא רעייז טַאה

 רַאפ ןעגניז וצ טַאהעג טנייפ רעבָא טָאה רע .הליפת לעב רעטוג

 -לַא רעד טָאה -- י'ךיז רָאפ ךיא טלָאה הנתמ סטָאגי ,ןשטנעמ

 סעּפע ןסייהעג םיא טָאה ןעמ ןעװו טלציוועג ךיז רענטוק רעט

 ךיז ,בוטש ןיא ךיז ייב ,םייה רעד ןיא רע טָאה רַאפרעד .ןעגניז

 ןלהמלש ,ךעלדניז ענייז .ןזח רעתמא ןַא יו טלגרָאגעג טפָא רעייז

 ,ריאמ .גניצרעד עשילַאקיחמ ַא ןבעגעג רע טָאה ,ןריאמ ןוא

 ןליּפש וצ קשח טַאהעג טָאה ,רָאי ירד טימ ןהמלש ןופ רעטלע

 רעטוג רָאג א ןרָאװעג עקַאט רע זיא ,טנעמורטסניא ןַא ףױא

 ןעמ טָאה ןפורעג .ןרעּפַאלקןקיוּפ| י'רעמָארדי רעטלושעג ןוא

 ןעוועג זיא גױא ןייא תמחמ ,יקיטשנַאבַארַאב רעדנילב רעדי םיא

 טָאה רע ןעוו ןוא .ןטיווצ םעד ןופ רענעלק עלעסיב ַא םיא ייב

 ךָאנ םיא יב גיא ערענעלק סָאד זיא ,קיוּפ רעד ףיױא טצעזעג

 וצ ןח ןסיוועג ַא ןבעגעגוצ םיא טָאה סָאד ןוא ,ןרָאװעג רענעלק

 .קיוּפ רעד ףױא ןּפַאלק ןוא ןליּפש ןייז

 ןוא עלעמיטש-ןַארּפָאס ןייפ ַא טַאהעג טָאה ,רעדיו ,המלש

 עלַא וצ ןעמונעגטימ ריאמ םיא טָאה ,ךעלסיפ עקידנצנַאט ייױוצ

 -עג טרױשזַאגנַא זיא רע ואוו ,ןעגנולייוורַאפ ןוא ןטרעצנָאק ענייז

 המלש ןוא ,ַאבַארַאב םעד ףױא טליפשעג טָאה ריאמ ,רָאװ

 ןרָאװעג רעלוּפָאּפ רעייז דלַאב עקַאט ייז ןענייז ,ןעגנוזעג טָאה

 -רענטוק רעקידנצנַאט ןוא רעקידנגניז ,רעקידנליּפש רעד סלַא

 ןרעסערג ַא ןיא טקיטיינעג רעבָא ךיז טָאה רענטוק המלש .טעזד

 ןסיורג ןיא טליּפשעג ךיא טָאה ריאמ יו ױזַא ןוא ,רַאוטרעּפער

 -ולעטשרָאפ יד וצ ןעמונעג םיא רע טָאה ,רעטַאעט-גרעבדנַאז

 -טוק .ךעלדיל עקיטלָאמעד יד ןענרעלסיוא ךיז לָאז רע ידכ ןעג

 ןלעפעג קרַאטש רעייז רעטַאעט ןליּפש ןופ השעמ יד זיא ּןרענ

 ןעגנוזעגסיוא דלַאב טָאה רע סָאװו ,םעד ץוח ַא ןוא ,ןרָאועג

 סָאדי ,ײלַא ילא' ,ףעמַאמ רעד עלעוװירב ַאי ,ילתילט סָאדי

 יד טריּפָאק ןוא טכַאמעגכָאנ ךיוא רע טָאה ,יעלעצנערק-ןעמולב

 טימ טכַאמעגכָאנ רָאיטקַא ןדעי טָאה רע .רעקימָאק עקיטלָאמעד

 קיצרַאה טָאה םלוע רעד זַא ,ױזַא ,גנוגעווַאב ןוא שטיינק ןדעי

 -וצ ענייז ןופ סענייק רעבָא .טַאהעג האנה סױרג ןוא טכַאלעג
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 דנַאב םישודדק |

 המלוע רעניילק רעד זַא ,ןלַאפעגנייא טשינ רעכיז זןיא רערעה

 ןרעכיײרַאב לָאמַא טעוו סָאוװ ,רענטוק רעסיורג ַא ןסקַאוסיױא טעוו

 טָאה סע .טורעג טינ רעמ טָאה רענטוק המלש .עניב עשידיי יד

 ענעדי"שרַאפ טריזינַאגרָא רע טָאה ,רעטַאעט םוצ ןגיוצעג םיא

 ןסעיּפ טריפעגפיוא ןוא טריסיועזער טָאה רע ואוו ,ןזיירק-עמַארד

 טינ ךָאנ םיא טָאה סָאד רעבָא .גלָאפרעד סיױרג טַאהעג ןוא

 ןטערטוצניירַא טייהנגעלעג יד טכוזעג טָאה רע ןוא טקידירפַאב

 ."רעליפשיוש עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ ןעייר יד ןיא

 -ץניװָארּפ ַא טימ ןליּפש ןביױהעגנָא .ק טָאה לענָאיסעָּארּפ

 רע -עכלעוו טימ ןײטשנערַא יורפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עּפורט

 סלַא סױרַא דלַאב ךיז טזייו ןוא ,םישדח עקינייא םורַא טרעדנַאװ

 ןוא וועיק ,שזדָאל ןיא ךָאנרעד טליּפש רע .רָאיטקַא רעקיעפ ַא

 עפורט רעד טָא טימ .(רעקוצ ןוא ייסבַאס עיצקעריד) ענליוו ןיא

 קידנליּפש ןוא ,דנַאלסור ןופ טעטש ךס ַא רעביא םורַא רע טרָאפ

 סנידרָאג ןיא !קיזמ לאירוא' לָאר רעד ןיא ףיוא רע טערט .סעדָא ןיא

 ךיוא דָארג טלָאמעד זיא עסעיּפ יד .'לווייט ןוא שטנעמ .,טָאג'

 רעבירעד טָאה ןוא עניב רעשיסור רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג

 -לעוװ ,ןטנעזנעצער עשיסור יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ

 ןלעטש ןוא גנוריפפיוא רעשידיי רעד ןגעװ ּפָא ךיוא ךיז ןפור עכ

 טָאה (1909) טייצ רענעי וצ .ןליּפש ס'.ק ןגעוו ּפָא סרעדנוזַאב ךיז

 ןייז ןגעוו ןוא 'עּפורט-ןייבשריה יד ןליּפש ןביוהעגנָא סעדָא ןיא

 :.ק טלייצרעד ,רעטַאעט םעד ןיא ןטערטנײרַא
 -ורט עשידיי 2 ןענַאטשעג טלָאמעד ןענייז טָאטש ןיא ...,

 ןוא ,עפורט-ןייבששריה יד ןוא עפורט-ןטערעּפָא סײסבַאס :סעפ

 יױזַא ,ךיז ןופ טייו ןעוועג ייז ןענייז קיטטייג יװ יוזַא טקנופ

 -ךסב ,ןרעדנַא ןופ סנייא ןעוועג םינינב ערעייז ןענייז טנעָאנ

 -ששריה טָאה טייצ רענעי ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .סַאג ןייא לכה

 -זטידיי לסיב םייב גלָאפרעד ןשילַארָאמ ַא יו רעמ עפורט ס!ייב

 ןופ לייט םעניילק א וא סעדָא ץא רעלעטשטפירש עשיערבעה

 עּפורט סייסבַאס תעב ,טַאהעג טשינ ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד

 יד ןבָאה ןגעוטסעדנפ .ןטפעשעג עטוג רעיז טכַאמעג טָאה

 -עריה ןופ ןטסיטרַא יד ןעוועג אנקמ עּפורט רענעי ןופ ןטסיטרַא

 ,קנעב עקידייל רַאפ טעמכ טליפזעעג ןבָאה סָאװ ,עּפורט סנייב

 רו .ןעגנוגנידַאב עטכעלש רעייז ןיא טבעלעג ןבָאה סאו ןוא

 ,טנווָא ןיא לָאמנייא ןעו האנק רעיז ןעוװעג ָאזלַא זיא סױרג

 -ששריה ץרּפ ןופ עטרַאק-טיזיוו ַא ןעמוקַאב גנילצולפ ךיא בָאה

 בָאה ךיא .ק יה רעטרעעג, :רעטרעוו עדנגלָאפ טימ אפוג ןענייב

 .רָאיטקַא רעטריטנעלַאט ַא סלַא רימ טלעפעג ריא ןוא ןעזעג ךייא

 ? עפורט ןיא זדנוא וצ ןטערטנײרַא טלָאװעג ריא טלָאװ רשפא

 -רעביא בָאה ךיא החמש ערַאפ סָאװ ןבעגרעביא .יײןייבשריה ץרּפ

 עקיזָאד יד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעו ןטונימ יד ןיא טבעלעג

 ךיא זַא ,טניימעג טושפ בָאה ךיא .רעווע רימ זיא ,טרַאק-טיזיוו

 ,טרָאו םוש ןייק קידנגָאז טשינ ןוא ,למיה ןטעביז ןפיוא ןיב

 עבָארּפ ףיוא טָאטשנָא ,ירפ רעד ןיא 11 סנגרָאמוצ ךיא בָאה

 -רַאהי רעטַאעט ןיא טעווערעקרַאפ ךיז ,רעטַאעט ןיא ןייסבַאס וצ

 רעייז ךימ ןעמ טָאה ָאד .טליפשעג טָאה ןייבשריה ואוו ,יעינָאמ
 ."ןעמונעגפיוא םרַאוװ

 -רע ס'.ק זיא ,רעביא טיג שטַאגורטס ףסוי רָאיטקַא רעד יו

 לָאר רעד ןיא ןעוועג 'עּפורט-ןייבשריה' רעד ןיא טירטפיוא רעטש

 ךיז טָאה רע ןוא ,,לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג' ןיא 'ןחדב רעזייל' ןופ

 רעד ייב ייס ,טלוע-רעטַאעט םייב ייס ןעוועג םש הנוק קרַאטש

 ןבָאה עכלעוו ,עּפורט רעד ןופ רעדילגטימ יד ייב ךיוא יו ,עסערּפ

 .גנוטלַאה עכעלטניירפ רָאג א םיא וצ ןזיועגסױרַא
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 ןלָאר יד טליּפשעג ךיוא "עּפורט-ןייבשריה , רעד ןיא טָאה .ק

 סנייבשריה ןיא "שורבַא  ןוא "סוחי, סשַא ןיא "רָאטַארָאטסער,
 : ."הלבנ יד ,

 'עינָאמרַאה' רעטַאעט ןטימ טקַארטנָאק רעד יו ױזַא רעבָא

 יז .סְָעדָא ןזָאלרַאפ טזמעג עּפורט יד טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה

 ךיז טלַאפעצ יז זיב ,טעטש ענעדיישרַאפ רעביא ןרעדנַאו טמענ

 : :.ק טלייצרעד םעד ןגעוו .קסניווד ןיא
 ןוא ,קַאנק ןצנַאג ןטימ טעוועטסוּפעג עסַאק יד טָאה ַאד א

 טציא יו ױזַא קנעדעג ךיא ,ןלַאפעצ ךיז עּפורט יד ךיוא זיא ָאד
 ןפיוא לעטָאה ןופ רעמונ ַא ןיא ןעוו ןטונימ עכעלקערש ענעי

 עכלעוו ןרָאיטקַא עלַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז קָאטש ןטשרע

 טָאה עגר ַא .ןפורעגפיונוצ טָאה (ָאזבוקַאי) רעטלַאוורַאפ רעד

 רעד ןיא טליפעג ןעמ טָאה ךעלטנגייא .טייקליטש ַא טשרעהעג

 קידנעטש עפורט יד טָאה ךעלטנגייא .ךיז טיירגיס סָאװ ןטפול

 גָאט ןדעי ןעמ טָאה ךעלטנגייא .טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ טבעוושעג

 ךיז טָאה טרָאפ רעבָא ,עּפָארטסַאטַאק יד ןטרַאוװרעד טנָאקעג

 רעקיזָאד רעד ןשמוק לָאמַא טעוויס זַא ,טביילגעגוצ טשינ סענייק

 -ַאא ןעמוקעג טראפ רעבָא זיא רע ןוא ,טנעמָאמ רעכעלקערש

 -רעד לעיציפָא םיטש עקיױר עטלטסניקעג ַא טימ טָאה ןָאזבוק

 ןוא ,ןלַאפעצ עפורט יד ךיז זיא ןָא גָאט ןקיטנייה ןופ זַא ,טרעלק

 ןייבשריה .ליוו רע ןיהואוו ןרָאפ וצ טלעג ןעמוקַאב טעוװ רעדעי

 רעד וצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ןענַאטשעג השעמ תעב זיא

 סָאװ ,רעטָאפ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רע .טנַאװ

 -רָאטשעג ַא ךָאנ ןרערט יד ןקיטשרעד ךיז ןיא טלַאװג טימ ליוו

 יו ןבילבעג גנורעלקרעד רעד ךָאנ ןענייז עֶלַא .דיחי-ןב םענעב

 טיקליטש ַא טשרעהעג טָאה טונימ עכעלטע ענייש .טמיילעג

 ."ןימלע-תיב ַא ףיוא יו

 רָאיטקַא רעד רעביא טיג סע יװ -- ןענייז ןימע-זב טימ .ק

 -טערעּפָא רעד ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ףיורעד -- שטַאגורטס

 טייצ וצ טייצ ןופ .ַאלסָאנירעטַאקעי ןיא עזיורק .ש ןופ עּפורט

 רָאי בלַאה ַא .סעמַארד ןליּפש וצ ןעגנולעג ךיוא טרָאד ייז זיא
 טרישזַאגנַא זיא .ק ןוא ,טצַאלּפעג עּפורט יד ךיוא טָאה רעטעּפש

 רענעי ֹוצ זיא סָאד סָאװ ,עּפורט ןיא ןָאזשיפ םהרבַא וצ ןרָאװעג

 "יירגרעד עסיורג ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב ךיז רַאפ ןוא ןַא טייצ

 יַאב ךיוא ןוא טרָא קידובכב ַא ןעמונרַאפ דלַאב .ק טָאה ָאד .גנוכ

 יװ ןסקַאװעגסיױא .ק זיא ןענָאזשיפ ייב .טלַאהעג סיורג ַא ןעמוק

 .טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןוא רָאיטקַא רענעעזעגנָא ןַא

 ערעּפָא ןַא טליּפש סע ואוו ,ווענעשעק ןייק .ק טמוק 1914 ןיא

 ןיא דילגטימ ַא ןרעוו לָאז רע זַא ,ייברעד טלַאה סע ןוא שיסור ןיא

 ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךָארבסיױא בילוצ רעבָא ,עּפורט-ערעּפָא רעד

 טרידוטש רע ואוו ,שזדָאל ןייק םייהַא ּפָא טרָאפ ,סעדָא רע טזָאלרַאפ

 .ץרעבליז לוונייז רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד םייב קיזומ

 רעטַאעט- ַאלַאקס' ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא .ק זיא שזדָאל ןיא

 רעד ןיא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,(יקצָארעיס-רעלדַא :עיצקעריד)

 ,"לדיימ ןטיוקס סָאד , ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא קידנבָאה) עטערעּפָא

 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא טרָאד ןענייז סָאװ ,.א .א "ַאטרעב ענייש יד ,

 טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,ןלָאר-ןדָאזיּפע יד ןיא רעקינייוו טינ ןוא

 יָאיק םעד ןיא ףיױא רע טערט רעטעּפש .עמַארד רעד ןיא

 'סעשטעקס' עקיליב רעייז ףיוא טריפ רע ואוו ,"ַארָאלפ' רעטַאעט

 ןײרַא רעדיװ רע טערט .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ,ךָאנרעד

 "נייא ןיא סױרַא טערט רע ואוו ,רעטַאעט-ַאלַאקס' רעשזדָאל ןיא

 "רעביא ,גייווצרעבליז ןמלז ךרוד ,יד ןיא ערעדנַא ןשיווצ ,סרעטקַא

 ,סרעגיווש ןגעק טּפעצער ַא' ;סעידעמָאק עטעברַאַאב ןוא עטצעז
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 "מורַא טייצ ַא ךיוא זיא .ק .ַא'א 'סעלוקרעה' ,'ןָאילַאדעמ רעד'
 רעביא בַאװדעי לשרעה טסיגָאלָאנָאמ ןוא רָאיטקַא ןטימ ןרָאפעג

 טיול -- רע טלייצרעד םעד ןגעװ ןוא ,ץניוװָארּפ רעשילוּפ רעד
 | ;ןײטשדלָאג .ש .י

 -טעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפעגמורַא ךיא ןיב רעטעפש.

 ןרעלוּפָאּפ םענטברָאטשרַאפ םעד טימ ןעמַאװצ ןליוּפ ןופ ךעל

 -ַאב ןיא עפורט יד .בָאוזעי לשרעה טסיגָאלָאנָאמ רעשזדָאל

 רעריפ-סטפעשעג ַא ,בַאוהעי ,ךיא :רעדילגטימ 55 ןופ ןענַאטש

 יד זיא ךעלטעטש ךס ַא ןיא ...ןטרָאק 52 ןופ לשעפ ַא ןוא

 -סטפעשעג רעד סָאװ ,ירעד ןענַאטשַאב גנוטיילגַאב-קיזומ

 טָאה ,בָאוודעי ןוא ,עידָאלעמ יד ןעגנוזעגרעטנוא רימ טָאה רעריפ

 ,טליּפשעג זױלב טשינ ןבָאה רימ .טנעה יד טימ טשטַאּפעגוצ

 זַא .רעטייל-עניב עשינכעט ןעוועג קיטייצכיילג ןענייז רָאנ

 םעד ןביוהעג ךיא בָאה ,עניב רעד ףיוא סױרַא זיא בַאודעי

 ןעוועג רעבָא זיא גלָאפרעד רעד .טרעקרַאפ -- ןוא ,גנַאהרָאפ

 ,ןןשטעקס טלעטשעג ,ןעגנוזעג ,טצנַאטעג בָאה ךיא .רעלַאסָאלָאק ַא

 -יריטַאס-שיטילָאּפ עקידנצנעלג טגָאזעג טָאה... בַאוװדעי ןוא

 ."ןגָאלָאנָאמ עש

 ;דָאירעּפ ןקיזָאד ןגעוו ךיוא טביירש גייווצנעסינ .ח רָאיטקַא רעד

 ןזעידיי ןטנַאקַאב םעז טימ ןעמַאװצ טרעטשעג טשינ...,

 ךָאנרעד ןרָאפוצמורַא בַאוװדעי לשרעה שזדָאל ןופ רָאיטקַא

 -עג רעטסערג רעד ןופ ןטרעצנָאק טימ ךעלטעטש יד רעביא

 -דעי ןוא רענטוק טריפעגסיוא ןבָאה סע עכלעוו ,טײקיזָאלקַאמש

 רעד ,עסַאק רעד ןיא ןסעזעג זיא רענייא ףפוא ַאזַא ףױא בַאװ

 ןופ רעד זיא ועטעּפש .ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא רעטייוצ

 רעד ףיוא ףױרַא זיא ריט רעד ןוא ריט רעד וצ קעווַא עסַאק רעד

 ענעדיישרַאפ ןפורעגסױרַא טָאה עזערּפמיא עקיזָאד יד .עניב

 טָאה ןעמ לײװ ,גנוצעשגנירג ןייק טשינ רעבָא ,ןרַאטנעמָאק

 ,רעליּפשיוװע רעסיורג ַא זיא רענטוק רעתמא רעד זַא ,טסואוועג

 -נליוו ,ךיז טעייעטנוב ,ןזירּפַאק לָאמ וצ לָאמ ןופ טָאה רעכלעוו

 ."סיעכהל וצ ןָאט ןילַא ךיז ןוא ןעמעלַא קיד

 -ּפש ,םלוע רענליוו רַאפ ןזיוװַאב רעדיוו ךיז .ק טָאה 1920 ןיא

 -רוטַאינימ' רעטסיימלעצ דוד ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא קידנל

 -עג רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב ךיז רע טָאה 1922 ןיא ןוא ,'רעטַאעט

 -ַאיַאב' עטערעּפָא רעשיעּפָארײא רעד ןיא ןליּפש ןייז טימ טכַאמ

 ."ַארעד

 ןוא ,רעטַאעט יקסנימַאק רעװעשרַאװ ןיא .ק טליּפש 1926 ןיא

 :םעד ןגעוו טביירש שיקרַאמ ץרּפ

 ,טפיטשימ .ךיז ןעמ טיירפ יןעמַאד ענרעדָאמ, יד ןיא

 ךָאנ רעבָא ,ןייז וצ ףרַאדַאביס יװ ,ךיז טריפיס יװ טצנַאטימ

 יו רענטוק םורַא ךיז טיירד ןעמַאד עקיזָאד יד ןשיווצ .סעּפע

 ףיוא ןעגנואווצעג זיא סָאװ ,רָאיטקַא ןשידיי םנופ ןסיוועג סָאד

 -רעטַאעט םענעברָאדרַאּפ םוופ קַאמשעג םעד וצ סימָארּפמָאק ַא

 ַא יו ,הנעט ַא יו עניב רעד ףיוא םורַא ךיז טיירד רע .םלוע

 םוצ ,רעטעברַא ןשידיי םוצ ,טנעגילעטניא ןשידיי םוצ הנעט

 עלַא וצ -- גרוטַאמַארד םוצ ,טַארעטיל ןשידיי

 -- טעפעשטעגוצ רע זיא עמַארדָאלעמ רעקיזָאד רעד וצ

 סָאװ ,ןַאמ ןטרַאנעגּפָא סנופ פיט ןקיטכערפ םעד יא .ךעלטסניק

 -רעטסייג ןטכירעגמוא סענעלַאפעגניירַא םעד יא ,טרָאד טיג רע

 עזעיטַאמַארד יד רַאפ םלוע םעד טלָאצַאב רע ןכלעוו טימ ץנַאט

 ןטסַאפעגוצ ץנַאג ַא טנָאמ ץלַא סָאד -- טיג רע סָאװ ,גוצ

 ןזעידיי ןטוג ַא ,רַאוטרעּפער ַא טנָאמ ,לבמַאסנַא םענעטלַאהעגסיוא

 -עשט ,ןמכילע-םולש -- טנָאמ ,רָאוטרעּפער ןשיעּפָאריײא ןוא
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 דנ ַאב םסישודס

 טנַאמ ,םלוע ןשידיי ןטנוזעג ַא טנָאמ ,רעילָאמ ,ןלָאגָאג ,ןווָאכ
 לָאז ןײלַא רע רעכלעוו ןיא ,ערעפסָאמטַא -רוטלוק עטנוזעג ַא
 ןרעױדַאב םוצ רעבָא .ןטייקכעלגעמ ענייז עלַא 'א ןעזרעד ךיזי

 ַא ופ וואורפ רעקידלושמוא ןַא זַא ןי'יז הדומ ךיוא ןעמ זומ
 -רַאפ םלוע רעועשרַאװ םעד 'ייב טָאה עטערעּפָא רערעסעב

 טייצ קיטש ַא ףױא ךוזַאב-רעטַאעט וצ טיטעּפַא םעד ןברָאד
 ןעמַאד ענרעדָאמ יד -- טימ ןעמוק טװמעג טָאה'מ ןוא

 טא רע יװ טקנוּפ ,סַאזנייא ָאד זיא רענטוק ?רענטוק ןוא
 .םַאזנייא ןענייז סיסינגורדנַא עשילַארטַאעט עכעלנע ערעדנַא יד
 טינ לָאזיס שינדנעטשרַאפסימ עשילַארטַאעט ַארַאפ סָאװ רעבָא
 ."גנורירַאב עשירעלטסניק ןייז ןופ טבעלַאב ךָאד יז טרעוו ,ןייז

 -ּפיצסיד עשירעלטסניק עסיורג ַא ןציזַאב ףרַאד ןעמ .גנוגעווַאב

 "לעוו ןגעק דנַאבַארטנָאק-דנווש ןייק ןזָאלוצכרוד טינ ידכ ןיל

 רענטוק ןוא ,עטערעּפָא ןַא ןיא ןייטשוצייב רעווש טועּפ זיאיס עכ-

 קידרעגייטש ,ױנגייצרעביא ,קרַאטש ,ןייר :ןעוועג רבוג סָאד טָאה

 סָאװ ,טיקגנערטש רעשירעבעגכָאנ-טינ רעטסערג רעד טימ ןוא

 -ַאמַארד עטסנרע ןַא רַאפ עטערעּפָא רעד ןיא לָאר ןייז טכַאמ

 ןדער טנָאקעג ךָאנ טלָאװימ .לָאר עשיגַארט זייוטייצ ןוא עשיט

 םיױרַא טזייו רע סָאװ ,טפַאשרעטסיימ רעכעלרעדנואוו ןייז ןגעוו

 -ךעלנייועגרעטיוא ןייז ןגעוו ןוא לַאירעטַאמ-םיטש ןייז ןיא

 ."םירג ןטוג

 רע טערט ,טליּפש .ק רעכלעוו ןיא ,ענליוו ןיא עּפורט רעד ןיא
 "רעטסעווש ַא ןופ ןברק ַא, ןיא ן'.ק ןגעוו ,לָאמ רעדנַא ןַא ןוא

 :שיקרַאמ ץרּפ טביירש

 -קַא זיולב ןבָאה רימ רעדָא רעטַאעט ַא רימ ןבָאה יצ ., ,

 טלָאמעד סױרַא עגַארפ יד טָא טסקַאװ ףרַאש סרעדנוזַאב ?ןרָאיט

 רעדָא ענעגיוושרַאפ ערעזדנוא ןופ רעטערב עמערָא יד ףױא ןעוו

 ַא ףיוא דנעלב ַא לָאמ ַא טימ טיג סרעטַאעט ענעגירשרַאפ

 ןיא 'קַאשז' ,,רָאזיװער' סלָאגָאג ןיא "ּפיסָא , ןלָאר יד ןיא ףיוא

 סיקסוַאלושז ןיא 'דיי רעשילױּפ רעד' ,'רעגרַאק רעד' סרעילָאמ

 .'רוכז" סרעלקעס ןיא 'רעטסיימפיוה' .'יבצ יתבש'

 שאכישידאק רעד טימ 'עטערעּפָא רענליוו רעד ןיא טליּפש .ק

 ,רענרעל ,ןַאמרעדיײז ,עילימַאּפ

 -ַאב סָאד ןיא ןָאזעס ןקיטציא ןפיא ... .רעלטסניק רעסיורג

 -ערב יד ףיוא ןרענטוק .ש ןרעיײט ,ןביל רעזדנוא ןעוועג טרעש

 ַא ופ ןברקי ט'מ השעמ ַא ןיא רעטַאעט סיקסנימַאק ןופ רעט

 ןרָאיטקַא רעדָא רעטַאעט יטינ רעמ ןגערפ רימ ןוא ירעטסעוושט
 רטנעצ רעד .. .טסנוק עלַארטַאעט עתמא :ךיז רַאֿפ ןעעז רימ
 -עג רענטוק .ש .רענטוק .ש -- זיא קיטש ןקיטציא םעד ןופ
 .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאיטקַא עטלייצעג עקיצנייא יד וצ טרעה
 -קַא ןטיול זַא ,ןביילג םעד ןעמ טָאה ,קליּפש םיא טעז ןעמ ןעוו

 ןַא זדנא רַאפ טײטש ,ןציזַאב רימ סָאװ ,לַאירעטַאמ-ןרָאיט

 יקסווַאלסינַאטס ַאלַא רעטַאעט שירעלטסניק ַא וצ געוו רענעּפָא
 ןוא ןעניוקסָאמ ּפָא טינ קילבנגיוא ןייק ףיױא טערט רענטוק
 ײַאקול, ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ ערעסעב טָאה רע זַא ,ךיז טכַאדיס

 :טלייצרעד ווָאקרוט טנומגיז

 ןאוו ץעגרע יינרוט ןטצעל ןטימ ןעוועג ךָאנ ןעניז רימ ןעווו

 רעטלַא ןיימ טנוװָא ןסיועג ַא ןיא ךיז טזיװַאב ,עיצילַאג ןיא

 גנושַאררעביא ןיימ ןעוועג זיא סיורג יװ .רענטוק המלש טניירפ

 -וקעגּפָארַא לעיצעּפס זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו

 .עגיר ןייק ןעגנערבוצּפָארַא ןוא ןכוזוצפיוא ךימ דנַאלטעל ןופ ןעמ

 ןרָאפעגכָאנ זדנוא רע זיא ,ַאלפליפשע רעזדנוא קידנענעק טשינ

 זדנוא טָאה רע זיב ,לטעטש וצ לטעטש ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ

 -ַאעט םעד טגָאזעגוצ טָאה רע .עקסור-עווַאר ןיא טכזעגפיוא

 טסעינ ,ןעגנערבוצּפָארַא ךימ ןזיירפ ןדעי רַאפ טעטימָאקי-רעט

 ,ןיירפ ןדעי רָאפ ןרָאפ ןילַא ךיא ליוו לָאמ סָאד זַא ,קידנסיוו

 ןוא ,ליפשטסַאג ןצרוק א ףיא םיא טימ טכַאמעגּפָא בָאה ךיא

 ,1930 רעבמעויָאנ ןטימ ןיא ,יינרוט רעזדנוא ןקידנערַאּפ ןכָאנ
 ."עגיר ןייק ןרָאפעגּפָא ךיא ןיב

 עקרַאטש ןוא למוט ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא .ק טָאה סרעדנוזַאב

 טָאה רע ןעו טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא סעיסוקסיד
 .רעטַאעט ןשידיי ןטימ עגיר ןיא טריפעגנָא

 ךיז טלעטש .יאטיק .מ טסילַאנרושז ןטימ דערּפשעג ַא טיול
 :ףמַאק-רעטַאעט רעגיר םעד ןגעוו דליב ַאזַא סױרַא

 ןשירעלטסניק ןטסנרע ןַא ןפַאש וצ ןװאורּפ עלַא יו םעדכָאנ
 ןבָאה ,רַאלָאד טנזױט 9 ןופ עידיסבוס-הכולמ רעד טימ רעטַאעט -

 ַא ןפַאש ןעמונעג זענָאזרעּפ עסיוועג ןבָאה ,ןבעגעגנייא טינ ךיז
 .רעטַאעט-ןטערעּפָא ןַא טימ ןעמַאזוצ עמַארד ַא ;'רעטַאעט ןטשימעג
 ןעמעוו ,טנעמַאטרַאּפעד-סגנודליב ןשידיי ןקיטרָא ןופ דילגטימ ַא
 טימ ןוא ,ןענָאזרעּפ עקיזָאד יד טציטש ,דמערפ זיא רוטלוק עשידיי
 -ןנַארַאג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טנעמַאטרַאּפעד ןופ ףליה רעד

 יד ןבעגוצרעביא ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד טָא ,טייקפעילער ןוא טייקכעלקירדסיוא רעכעלרעד
 4 ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רעטַאעט רעד .רעטַאעט ןופ גנוריפנָא זיא ,טױט םנופ סיפ-טעלעקס ערַאד ןיא טנָאמרעד סָאװ ,ץנַאט
 גנורַאפרעד ךס ַא טָאה ןוא רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןעמונרַאפ רָאי שילַאקיװמ קיזנעטשסבלעז ַא וצ ןרָאװעג ןבױהרעד םיא ײב
 -ימָאק-רעטַאעט רעד .ןרָאװעג טרירָאנגיא זיא ,טיבעג םעד ףיוא -רַאפ ,רעליטש ןייז ןיא ןירַא ךיז טבעוו סָאװ ,קרעוו-רעטסיימ
 -עד-סגנודליב ןגעק ייס ףמַאק ַא ןביוהעגנָא רעבירעד טָאה טעט טיג ,זַאטסקע ןיא ןירַא טלַאּפ רע ןעוו ןוא ,טּפַאשנדײל רעטמעש
 ךעלכַאזטּפױה .טפַאשלעזעג-ןטנאראג רעד ןגעק ייס טנעמַאטרַאּפ טימ גַאלש ַא סיפ ענעכָארבעגרעביא-ךעלטסניק ענייז םיא ןופ

 רענטוק המלש רעליּפשיש םוצ רעטַאעט סָאד ןבעגרעביא ןגעק .ָאדָאמיזַאווק ןופ עלָאר רעד ןיא ָאנַאש ןָאעל ןלַאינעג םעד
 יז ןכלעװ ןגעק ןוא טסידנוש ַא יװ טכַארטַאב ןבָאה ייז ןכלעוו -ילעטניא עכעלרעניא עסיורג ַא ןציזַאב תמאב ףרַאד ןעמ

 'ה טנעמרַאּפעד ןופ רָאטקעריד רעד .טפמעקעג רעירפ ךָאנ ןבָאה ןזָאלכרוד טינ עטערעּפָא ןַא ןופ רעטערב יד ףױא ידכ ץנעג
 ןרעװ ןסָאלשעג טינ טעװ סע זַא ,טרעכיזרַאפ טַאהעג טָאה ױדנַאל רעד ןיא ייס ,םיטשש רעד ןיא ייס ,ָאט ןבלַאה ןקירביא ןייא ןייק

 ַא סלַא זדוא טריסערעטניא רענטוק .ׂש... .ןױוקסָאמ יװ
 -רַא רעשיטַאמַארד ַא סלַא ,טעטילַאודיוװידניא עשירעלטסניק
 ןוא ,ױרטש סניביל ןעייק ןעמונעג קילעפוצ טָאה סָאװ ,טסיט
 רעד ןופ טינ ןטַאשַאב טָאה רע סָאװ ,פיט ןקיטרַאסױרג םעד
 -טסניק עסיורג ענייז ןופ רָאנ ,קילפער רעד ןופ טינ ,עזָארּפ
 טינ סױרַא םיא ייב טסקַאװ פיט רעד ,ןטייקכעלגעמ עשירעל
 -ַאב זיולב ,םוטש ןצנַאגניא טעמכ טליפש רע .רעטרעוו יד ןופ
 רעשידיי רעד רַאפ .קימימ ןופ עיסערפסקע ןוא קימטיר ,גנוגעוו
 -רעביא טָאה רע סָאװ טימרעד יינ ןצנַאגניא טעמכ רע זיא עניב
 ,רעניד ,רעלעטבוס ַא ןיא עיסערּפסקע עלַארטַאעט יד ןכָארבעג
 רעד ןיא רעקיפַארג -- ןצנַאגניא זיא רע .עיניל רעשיפַארג
 .טסעשז ןשילַארטַאעט ןיא ,גנוגעווַאב רעשילַארטַאעט

 רעד ןופ ץנַאט ןשיטָארע סנקז םעד ןיא יװ טנַאסערעטניא
 -יוש ַא וצ טריפרעד טָאה רע סָאװ ,טפַאשנדײל רעטכַאוועגפיוא
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 ןסָאלשעג ָאי דָארג זיא ךַאמּפָא ַאזַא רעבָא ,ןרענטוק טימ ךַאמּפָא ןייק
 ןוא םיא וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא רעטַאעט סָאד ןוא ןרָאװעג

 -נָא רעטייו ןסָאלשַאב טָאה טעטימָאק-רעטַאעט רעד .שאכ-שידק

 ןוא עידוטס:רעטַאטט א ןענעפע ךרוד טעברַא ןייז טימ ןייגוצ

 סלַא גרעבנרעטש בקעי רעסישזער ןוא רעטכיד םעד ןפורעגסיױורַא

 .רעסישזער

 ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא םירבח ענייז טימ לייוורעד טָאה רענטוק

 טָאה טעטימָאק-ןטנאראג רעד .רַאוטרעּפער ןלַאמרָאנ ןייז עטיל

 זיא סָאװ רַאוטרעּפער ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז םיחולש טקישעגניהַא

 טװאורּפעג ייז ןבָאה טַאטלוזער סלַא ןוא ןלעפעג טינ ייז רעבָא

 טגָאזעגּפָא רעבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןגרעבנרעטש טימ ןעלדנַאהרַאפ
 .טקַאטנַאק זיא'ס ןכלעוו ןיא ייז טימ ןעמוק וצ

 -'עינָאמרַאהליפ' ןיא ,שזדָאל ןיא זיא 1924 רעבָאטקָא 22 םעד

 רעד וצ .ייליבוי-עניב רעקירָאי 20 ס'.ק ןרָאװעג טרעייפעג לַאז

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןענייז טייהנגעלעג

 ןשידיי ןיא לָאר סרַאליבוי ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא טימ ןעלקיטרַא ייר ַא

 רעד ןרָאװעג טרעדלישעג קיטייצכיילג ןיוש זיא ייברעד ןוא ,רעטַאעט

 ןופ ןוא ללכב רעטַאעט ןשידיי ןופ בצמ רערעווש רעקיטלָאמעד

 / .טרפב רַאליבוי

 ןירב סקַאמ רעליּפשיוש עּפורג יד סָאװ גנוסירגַאב רעד ןיא

 רעייטשרָאפ סלַא שטַאגורטס ףסוי ןוא ןַאמלעמ ריאמ ,טרַאה שרעה

 ;טגָאזעג .א .צ טרעוו ,טכעלטנפערַאפ טָאה ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןופ

 עסיורג ַא טַאהעג ןיוש ןבעל ןייז ןיא טָאה רענטוק המלשי

 -ירק-רעטַאעט רעשידיי רעדנטײטַאב ןייא ןייק ָאטשינ .עסערפ

 רעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,רעלעטששטפירש רעדָא רעקיט

 יב ןבָאה טשינ לָאז רע זַא דיי ייב טסנוק-רעטַאעט רעשידיי

 ןוא ןרענטוק ןגעוו ןבירשעג טייהנגעלעג רעדנַא ןַא רעדָא רעד

 דס עלַא יד ןרזחרעביא וצ עבַאגפיוא רעזדנוא טשינ זיא סע

 קיור ַא טימ רָאנ ןענָאק רימ .טנעלַאט ןייז רַאפ ןוויטַאלרעּפ

 יד ןופ םענייא טמענרַאפ רענטוק זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןסיוועג

 ןליופ ןיא טלעוו-רעטַאעט רעששידיי רעד ןיא רעטרע עטסנטיײטַאב

 -ַאְק ןייז ןופ ליפ רעייז טָאה רע ואוו ןוא טמַאטש רע ואוו ןופ

 תוחוכ ענעעזעגנָא עטלייצעג יד וצ טרעהעג ןוא ,טליּפשעעג ערעיר

 רעד ןיא טנעקרענָא ךיוא זיא רע רעבָא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ןיירַאפ רעזדנוא עקַאט טריצלָאטש טימרעד ןוא טלעוו רעסיורג

 רעסיוא רעבָא .רָאי ליפיזַא ןיזע זיא רע דילגטימ סנעמעוו

 רענעבעגעגרעביא רעטנכייצעגסיוא ןַא רענטוק זיא רעליפשיוש

 -רעביא רַאפ ןדייל וצ טיירג ןוא קיטכירפיוא ,עגעלָאק ןוא רבח

 ןיא קיטעט זיא רע סָאו ,טייצ רעצרוק רעד ןיא .עגנוגייצ

 רעטסנעש ןייז יופ ןזיועג ךיז רע טָאה ,גנוטלַאוורַאפ רעזדנוא

 סלַא ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי ,םירבח ענייז רַאפ רעגרָאז סלַא טייז

 ."ךַאפ-רעטַאעט ןופ סוּפורטוּפַא רעקידריװו

 ןבירשעג רענפעש .ב טָאה ייליבוי ןקירָאי-קיסיירד ןייז וצ

 ןרָאא עטצעל 'ד ויא יגנוטייצסקלָאפי רעד ןופ רעזעל ידי

 טסיטרַא ןופ ןעמָאנ םעד ןענעגעגַאב וצ קינייװ ןעמוקעגסיוא

 -עלק זיא רענטוק סָאװ ,רַאפרעד טשינ ןעשעג זיא סָאד .רענטוק

 ךיז טָאה רענטוק עכלעוו ןיא ןסעיפ יד סָאװו רָאנ ,ןרָאוװעג רענ

 רענטוק סָאװ :טגָאזעג רעטוועפ .ןרָאוװעג ירענעלקי ןענייז ,ןזיווַאב

 זיא סע .רַאוטרעּפער-דנוש ןיא זיולב טעמכ ןטָארטעגפיוא זיא

 ןיא ןטנַאילירב ןכוז רדסכ ןייג וצ קסע ןייק טשינ ףוס לכ ףוס

 ןבָאה רימ סָאו ,הביס יד ןעוועג זיא סָאד רָאנ .ןטסַאק טסימ

 ןטכױלעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,טנעלַאט ןקידנלקניפ ןקיזָאד םעד

 עלעיצעּפס ןייל טעמדיועג טשינ ,רעטַאעטידנוש ןשידיי ןופ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאטיססעל

 בילוצ רענטוק טָאה ןורסח ןייא ךָא: ןוא .טייקמַאזקרעמפיוא

 טײטשַאב ןורסח רעד .קיניױו יוזַא םיא טקרעמַאב ןעמ ןכלעוו

 טלָאוו .עקירעמַא ןופ ןעמוקעג ..טששינ זיא רענטוק סָאװ ,ןירעד

 טלָאוװ ,רעלָארטסַאג סלַא עקירעמַא ןופ זדנוא וצ ןעמוקעג רענטוק

 -עמַא רעכלעוו ןטלעז וו רָארופ ַאזַא זדנוא ייב טכַאמעג רעכיז רע

 םעד טכַאמעג ןטלָאוו ןרָאטקעריד-רעטַאעט .ירָאטסי רעשינַאקיר

 ןפ) טרעטסײגַאב ךיז ןטלָאװ רעביירש .|ןלמוט| יםובי ןסױרג

 יד ןופ ענייא ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ,(טדערעגּפָא זיא םוקילבוּפ

 טלָאװ גנורעטסייגַאב עשירעבירש יד ןעוו ןלַאפ עטסנטלעז

 .עטסנרע ןַא ןוא עטקיטכערַאב ַא ןעוועג

 וצ לָאמ ןייא גונעג זיא סע .ןרעטסײגַאב ןָאק רענטוק ןוא

 וצ ידכ טסיטרַא-רעטקַארַאכ ןסיורג ןקיזָאד םעד ןליפש ןעז

 -נָא .טסתק רעטכע ןופ םעטָא ןסייה םעד ךיז ףױא ןליפרעד

 עצנַאג ריא ףיוא טעברַא רענטוק) עקסַאמ רעד ןופ קידנביײו

 ןטצעל םעד ייב קַידנקידנע ןוא טנולעטשרָאּפ רעדעי רַאפ ןהעש

 רעדָא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ייב ,ּפָאק ןטימ גיוב ַא ייב ,עלהעונת

 זיא ,רעטנוא ךיז טמורב רענטוק סָאװ ,לדנוגינ בלַאה ַא סעּפע ייב

 זיא ייברעד .ןיטשלדייא ןַא יו ןפילשעג ווא טעדנורעגּפָא ץלַא

 ןָאמרעד ךיא .רעקידנרוכישרַאפ ַא שממ ,רעסייה ַא ץנַאלג רעד

 רענטוק :עסעיּפ-דנוש ַא ןיא אקוד ,ןלָאר סרענטוק ןופ ענייא ךיז

 ןייא ןיא ךיז טמענרַאפ סָאװ ,דמלמ ןשיּפרָאד ַא טליפשעג טָאה

 ךיז טָאה עלעדייײלַאגַאש תמא ןַא .תונֿכדש טימ ךיױא סגעװ

 -טָא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .ענעצס רעד ףיוא טײרדעגמורַא

 רע .קסבעטיוו ןופ ךעלכעד יד רעביא ןזייוַאב ךיז רע טעװ טָא

 סליטש ַאזַא ,סנייז עלעצפיז ןייא רעבָא ,קיניױו טדערעג אקוד טָאה

 ןעזרעד עלעדיי סָאז ןלָאז רימ ןעוועג גונעג זיא ,סכעלשידיי ןוא

 סרענטוק .המשנ ןייז ופ ךעלרעמעק עטצעל יד זיב ןצנַאגניא

 ןײא טימ ,יךמעי םרענטוק ,זתולגעיילעב סרענטוק ,ןרַאדנערַא

 רעטכע ןופ רצוא ןַא זיא סָאד ,ןדיי עטושפ סרענטוק -- טרָאװ

 .ירעלטסניק ןסױרג ַא ןופ טלמַאזעג ,טייקכעלמיטסקלָאּפ

 -נואוצעג םעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ךיוא טרירַאב רענפעש .ב

 ןליּפש וצ ן',ק סיוא טמוק סע סָאװ רַאוטרעּפער םענעג

 ןיא םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה רענטוקי

 ךיז זיא עּפורט יד ןעוו רעבָא ,עּפורט-ןייבזעריה רעטמירַאב רעד

 יד ןקניו ןבױהעגנָא ןבָאה ןרענטוק וצ ןוא ,ןלַאפעגרעדנַאנַאפ

 לענָאיסעּפָארּפ רעדנַא ןייק) רעטַאעט-דנוש ןשידיי ןופ ךעלרעייפ

 ,(..ָאטששינ ךיוא טנייה זיא ןוא ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא רעטַאעט

 ,ןיהַא רעבירַא ןשינעצפיז-רעריטרַאמ ערעדנוזַאב ןָא רענטוק זיא

 ןקיטנייה ןזיב מרָאד ןבילבעג ,תוקספה עניילק טימ ,זיא רע ןוא

 טצונעגסיוא רָאי קיסיירד יד ןופ ךשמ ןיא טָאה רע םגה גָאט

 רעטָאעט ןשיטַאמַארד ןיא ןליּפש ןענַאק וצ טייהנגעלעג פשדעי

 .רענטוק -- זיא רע סָאװ סָאד ןיי וצ ןוא

 ױזַא קיסעמסינטלעהרַאפ זיא רענטוק סָאװ ,טקַאפ טעד ןיא

 ...םרענטוק קידלוש ןענייז ,עטערעּפָא רעד ןיא רעבירַא טכייל

 ַא זַא ןטכַארט וצ ןָא בייה ךיא .םלששומ ַא זיא רענטוק .תולעמ

 ןוא ןצנַאט ןענָאק טשינ רָאט רָאיטקַא רעשידיי רעשיטַאמַארד

 ףיוא ןלוש עשיטַאמַארד עלַא ןיא ,תמא .ןעגניז ןענַאק טשינ רָאט

 ןליפַא ןוא ןעגניז ןצנַאט עקַאט ןעמ טנרעל טלעוו רעצנַאג רעד

 .טסנוק רעשינעצס רעד ןופ לייט ַא זיא ץלַא סָאד .קיטַאבָארקַא

 ןעמ ןעוו .רַאפעג -- ַא טייהנעמוקלופ ַאזַא זיא זדנוא ייב רעבָא

 םעד ןוא עמַארד רעד ןופ רעגנוה ןשיווצ ןליױװצסיוא טָאה

 סיױא לָאמטּפָא ןעמ טביילק .עטערעּפָא רעד ןופ טױרב לקיטש

 ױזַא וא רענטוק יװ ןצנַאט יוזַא ןָאק ןעמ זַא ןוא .עטצעל סָאד
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 דנַאב -םישודד

 ,ןזיא ןופ קרַאטש ןייז ןעמ ףרַאד ,רענטוק יו טעלּפוק ַא ןעגניז
 ןעועג טשינ רענטוק טלָאו .טיורב ןסע ןלעװ וצ טשינ ...ידכ
 רעטפָא רעבָא ,טרעגנוהעג רעטפָא אמתסמ רע טלָאװ ,םלשומ ַאזַא
 ...טרעטסײגַאב זדנוא

 טימ ןליופ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד טריצלָאטש טכער טימ
 -סגנוקידלושַאב רעד רענטוק זיא קיטיײצכיילג רעבָא ,ןרענטוק
 ןסיורג ַאזַא רַאפ בוא .ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןששידיי ןופ טקַא
 רעטַאעט שיטַאמַארד ןייק ןַארַאפ טשינ זיא רענטוק יוװ טסיטרַא
 ןַאד ,עטערעּפָא רעד ןיא 'גנוקישרַאפי ףיוא ןבעל זומ רע ןוא
 רענטוק .ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןטימ לָאמש רעייז סע טלַאה
 רעטַאעט עשידיי עציַאג סָאד רָאנ ,רע רָאנ טשינ זַא ,זייוַאב ַא זיא
 לָאז רענטוק זַא ,זיא שטנואוו רעטספיט רעזדנוא .ןעגנַאפעג זיא
 טימ ןעמַאװצ ןוא טפַאשנעגנַאפעג רעד ןופ ןרעוו ץזיילעגסיוא
 -סיוא עקיזָאד יד רעבָא ןלױּפ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד םיא
 ןגָארט עכלעוו ,יד ןופ גנוזיילסיוא רעד טימ ןדנוברַאפ זיא גנוזייל
 ."ײרעטַאעט עשידיי סָאד סעציילפ ערעייז ףיוא

 :יועל קַאשז רעליּפשיוש רעד טביירש ייליבוי ןבלעז םוצ
 ַא טנידרַאפ רשכ טָאה רענטוק המלש רעבָא ,רעװ ,רעווא

 .רעטַאעט ןשידיי םייב הדובע רעקירָאי-קיסיירד ןייז רַאפ לבוי
 ןליפשע רעסעב .ןליּפש םתס טשינ ,הדובע :רעטנוא ךיירטשיכ
 זיא ,ןרענטוק .ש ייב ,םיא ייב -- רעטַאעט ןליּפש טוג ,רעטַאעט
 טוט סָאװ ןהכ רעד זיא רע ןוא ,םישדק -ישדק ןייז רעטַאעט
 -קַא ענעדיישרַאפ לָאמ עכנַאמ טכַארטַאב ךיא .הדובע יד טרָאד
 גערפ ךיא ןוא ,ןעמענ עטכַאמעג טימ רעדָא ןעמענ ןָא ןרָאיט
 גנוקיטפעשַאב רעייז ןעוועג טלָאװ ,רעגייטש ַא ,סָאװ :ךיז יב
 ךיא עז יסקיאי ובח ?רעטַאעט טימ טשינ ךיז ןעמענרַאפ ייז ןעוו
 ןײגמורַא ךיא עז 'קערגיאי טניירפ ,ץָאלק-עקטַאי םייב ןייטש
 לָאז רע ןעוו ןרענטוק .0 ןוא ...גרַאוטלַא טימ ףייה יד רעביא
 ...ןַא ןעוועג ךָאד רע טלָאװ ,רָאיטקַא ןייק ןייז ןעוועג טשינ
 -עג טשינ רָאיטקַא ןַא יװ שרעדנַא סעּפע טָאה רע .רָאיטקַא
 . ..ןרָאװעג ןפַאשעג םעד וצ זיא רע ,ןייז טנָאק

 עג עשינעצס עקיטרַאנדיײישרַאפ סרענטוק .ש טָאה סע רעװ
 ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ןטלַאטשעג יד טעוװ ,שעזעג ןטלַאטש
 עדעי ןייז .לָאר רעדעי ןיא טבעל רע .טשינ ירמגל טליּפש רע
 -סיוא יו טלוב ןוא רָאלק זיא ,טלַאטשעג-עניב עדעי ,עיצַאערק
 יד ןיא ,ןכַאזדתוש יד ןיא טליפש רע .ןייטשע ןופ טרעמַאהעג
 ןפרַאװ וצ םיא ףיוא ןגָאװ טעוװ רע רעבָא ,סעטכָאמש עשירַאנ
 רָאיטקַא אזַא זַא ,קירעיורט רעייז זיאיס.. ?רַאפרעד ןייטש ַא
 -ַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טשינ טָאה סענרַאפ ןטיירב ַאזַא טימ
 זמ רע ןוא ,עידעמָאק רעדָא עמַארד רערעסעב רעד ןיא ץזייו
 ןרענטוק טייהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא ,יאמ שי ַא ןפַאש
 ןופ םשור רעד ןוא ,ןסעיפ עשירַארעטיל עכעלטע ןיא ןעז וצ
 ןימ ןיא טצירקעגנייא קיביא ףיוא רימ ייב זיא ןקיפש ןייז
 ַא ןיא לָאמַא טָאה רענטוק לבויה לעב רעד יו ןֹוא ... .ןורכז
 זיא ,ץרַאה ןופ טדערעגּפָאוַא ךיז רימ רַאפ תושמשה-ןיב ןבירט
 -דנושש יד ןיא וטערטפיוא ןחמ ֹוצ שינעמוקּפָא ןַא םיא רַאפ סָאד
 ךָאנ טיײג טסנוק יד ?ןפלעה ָאד ןָאק רעװ רָאנ .סעטכָאמש
 רענטוק .ש יו רָאיטקַא ַאזַא טלָאו םלועה תומוא יד ייב .טיורב
 ןוא ,זדובכ טימ ןוא הסנרפ טימ טגרָאזרַאפ ןעוועג גנַאל ןיוש
 טזָאל סע סָאװ ןליפש וצ ןוא ךיז ןגָאלּפוצמורַא טפרַאדעג טשינ
 רעסעב טעוו םלוג'סלוע םעד זַא ,טבױלג ןעמ סָאװ ןוא ,ךיז
 ."רעטַאעט ןיא ןעמוק וצ רַאפרעד ןקיליװַאב טעוו ןוא ןלעּפעג
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 ;טביירש יקסווערָאמ םהרבא רעליּפשיוש רעד ןוא

 זיא סָאװ ,רעטַאעט שידיי טַאלב ַא ?רענטוק זיא סָאװ...,
 ַא יא רענטוק ...טכעוושרַאפ ןוא טקעלפרַאפ ןוא ןגירשרַאפ
 לָאצ עסיורג ַא רעײז ?רע טקעטש ואוו -- ןוא .רָאיטקַאדזיר
 -ַאעט לייוו ,יתוסנרּפ עקיטייזי ןבָאה ןעמענ-טלעוו טימ ןרָאיטקַא
 רעצנַאג רעד ףױא הסנרפ עּפַאנק ַא זיא גָאט וצ טנייה רעט
 ,יטשינ הסנרּפ ןייקי רָאנ טשינ זיא רעטַאעט שידיי ןוא ,טלעוו
 ןַא ןבָאה ןעמ זומ ןבעל וצ ידכב ןוא .האצוה ןַא זיא סע --
 ענייז -- "הסנרּפ-בענ יד ךיוא טָאה רענטוק.... .הקיני ערעדנַא
 ןעק סָאװ ,םלוע םעד .םיטש עקידנעגניז ןוא סיפ עקידנצנַאט
 רימ ךיא םענ ,רענייז "הסנרפ-בענג רעד טָא ןופ ןרענטוק
 ריא טנעק ןרענטוק ,טסעג עביל ,ךייא טמעשי :ןגָאז וצ הזעה יד
 .יטשינ

 רעד ןיא טקנוטעגּפָא רענטוק ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא
 סָאד יװ טירט ךָאנ טירט קידנקוק ןוא ,רענייז עיסעּפָארּפנבענ
 ַא טרעוו רענטוק ױזַא יו ןעזעג ךיא בָאה ,םיִא טימ טעשעג
 ,ענורטס עתמא ןייז ןרירביוו וצ ףיוא טרעה סע .ירָאיטקַא-ּפָאקי
 ...סעיצַאניבמָאק עקידלכש טכַאמ ,ךעלהאצמה סא טכַארט רע
 טימ קידנעייטש ןיב ךיא .ןרענטוק ןרעדנַא ןַא ןעק ךיא רעבָא
 ןייז ןופ ןרָאװעג טפושיכרַאפ יוװ ױזַא טפָא רעטערב יד ףיוא םיא
 -סגנוטלַאטשעג רעכעלכיילגרַאפמוא ןוא םזיריל ןרַאברעדנואוו
 -טוק ,ןַאמסדנַאל' סשַא םולש ןיא יעלהשמי סרענטוק :טּפַארק
 ןוא ידימש רעד לקעיי סיקסניּפ ןיא יהלגע לעב החמשי סרענ
 -- 'סוכודי סעיזיצַאק רעטלַא ןיא ירַאדנערַא עקשָאמי סרענטוק
 ןימ ַאזַא ןופ ןלַאפ ערעדנַא דס ַא ןענָאמרעד םױק ךימ ןָאק ךיא
 סָאד .עניב רעד ףיוא ןקילזנעצ-רָאי עניימ רַאפ ךייה רעשינעצס
 עטסנייר יד ךיז ןיא טגָארט רענטוק .גנוטכיד עשירָאיטקַא זיא
 -עגּפָא ןרעוו ןקנופ יד טָא ןעוו ןוא ,טסנוק-ליפשיוש ןופ ןקנופ
 ַא סע זיא ןַאד ,'תוסנרפנבעני יד ןופ טייקיסילפ רעד ןיא טקנוט
 ןופ הניכש יד עכלעוו ייב ,המוא ןַא ןענייז רימ סָאװ ,קיטייי
 יךעלקעז ןילפתי עלכוט ןיא ןטלַאהַאב ןקנופ עריא זומ רעטַאעט
 ...סיפ עריא ,לעפ ריא ,טיוה ריא סַאג רעד ןגָארטסױרַא ןוא

 ןעמ סָאװ ,םעז ןופ רענגעק ןייק טשינ טולָאסבַא ןיב ךיא

 עטנוזעג ןוא ןטַאי ענייש .ידנוש' טרָאװ ןטימ שלַאפ טנכײצַאב

 ןענָאק ייז יו ןוא סע ךיז טסולג ריא יוװ ױזַא סַאג יד ןלייוו ןדיימ

 יד .,.. ?םזיטרַא רַאפ ָאד טקעטש הנכס ַא רַאפ סָאװ... .סע

 ַא .רעלטסניק עתמא ןופ ןסימָארּפמָאק יד ןיא טקעטש הנכס

 ענייר סָאד :ןייז זמ ץעזעג ַא ואוו ,ָאד .טייקיביגכָאנ זיא הנכס

 -יױֵק יד ןיא ןקניזרַאפ סע ןעוו רעבָא ... .םוקמוא רעדָא טרָאװ

 ערעדנַא עלַא רעביא ךיז ןטייר ןַאד ,סרענטוק עכלעזַא ןטייקיט

 .ייֵליַבוי ןייז ןופ דיירפ רעד ןיא טרינימָאד קיטייװ ןוא ,ןוזיטָאמ

 זיא רבח ןריטנעלַאטכיוה ןביל ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד ןיא ןוא

 -עֵצ ַא ןיילַא זיא רענטוק ןוא ,'קיטייוו לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא םע

 ןופ טיי רעד ףיוא סױרַא טילפ רע ןעוו .טימעג טקיטייוו

 -לעזעגי ףיוא יױתמה לכי מא טסיג ןוא גנַאהרָאפ ןטכַאמרַאפ

 זַא ,ךיז טכוד ,יסעזָאּפי ,יתועיבצי ,יעסערּפי ,יטייקכעלטּפַאש

 סע זיא ,םיא ןופ סיױרַא טיירש האנשע-האנק רענעגייא ןופ סעּפע

 רעסירג רעד ךיז טלּפַאצ סע ןוא טיירש ןרענטוק ןיא .תועט ַא

 ןופ רעבעגנָאט יד ןעוו ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק סָאװו ,טסיטרַא

 ןיק טשינ ןענידרַאפ סָאװ ,עכלפזַא ןעניורק ןסַאנרַאּפ ערעזדנוא

 טסורב ןייז ןיִא ךיז ןעיירשעצ ןַאֹו ...ץימש -- רָאנ ,ױףעניורקי

 ןופ ּפעק ןיא ךעלקנעב יד רע טרעדיילש ןָאד ,ןטסעטָארּפ טנזיוט
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 ןסיורג ןייז ןופ ליױו ,טנעוו עכיילג ףיוא רע טכירק ןַאד ,םינהכ
 -- רעסיורג ,רעסיורג ןייא סיוא טסקַאו תמא ןסיורג ןוא םַאלּפ
 -עֶלַא רעזדנוא ןוא סרענטוק -- קיטיױו רעד טָא לָאז ,יקיטייוו
 -נבעני ןופ ןעגוולכיורשש יד ןגיזַאב וצ יו זוכ ַא ןייז -- סנעמ
 -גַאב לָאז ןגעוו עקידרעטייוו ענייז ףיוא ןרענטוק ןוא ,יתוסנרּפ
 -ליּפעיוש רעטכע ןייז ןופ רעבױצ רעד ןוא קיריל יד ןטייל
 וי ו- ."טסנוק

 :טנכייצרַאפ |ןילטייצ ןנחלא} ןַאקירטַאעט

 ןופ שוח רעד ליױו ,ןרענטוק המלש ביל טָאה םלוע רעד;

 ךיז טרַאנ רע ןוא רעטנוזעג ַא קידנעטש זיא רעכוזַאב-רעטַאעט
 ןקיזָאד םעד רע טָאה ,טנעלַאט ַא םלוע רעד טליפרעד .ּפָא ןטלעז
 ַא ,טנעלַאט ַא קפס ןָא זיא רענטוק המלש ןוא .ביל טסיטרַא
 ןוא ירַאטסי ןייק טשינ זיא רע .טנעלַאט רעטנוזעג ,רעקידנרעק
 -יפע בור יפ לע טליּפש רע .רָאיטקַאדלעה ןייק טשינ ךיוא
 -רַאפ ױזַא קידנעטש םיא ייב סױרַא רעבָא ןעמוק ייז ,ןלָאר-ןדָאז
 ,עלָאר-ןדָאזיּפע ןַא ןענייז טימ ,רע זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ןוא קיב
 "וצ ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד רעקרַאטש ליפ לַאמטּפָא וצ טיצ
 .עלָאר-טּפיױה יד טליפש סָאװ ,רָאיטקַא רענעי יו רעקוק

 שינעדנעטשרַאפ טימ רעסישזער ַא ךיא זיא רענטוק המלש
 ןיא טלעטשעג רע טָאה עטערעּפָא ןייא טשינ ,קַאמשעג ןוא
 עשינעמכַאפ ןוא עטינעג יד ןעזעג טלוב טָאה ןעמ ואוו ,עשרַאוװ
 | ."רעסיששזער ןטנכייצעגסיוא ןַא ןופ טנַאה

 טרעוו ייליבוי רעקירָאי-20 ס'.ק סָאװ ,טרירַאב ןײטשדלָאג .ש .י

 :שזדָאל ןיא רָאנ ,עשרַאװ טָאטש-טּפױה רעד ןיא טרעייפעג טשינ
 . 1צ טָאה רענטוק ןרעוװ טגָאזעג ךעלקירדסיױא ָאד זמ סע

 ןבָאה סָאװ ,םיא רַאפ ערענעלק ליפ .טשינ לזמ ןייק עשרַאװ
 ןדיז ןוא ָאד ןכָאק ,טנעלַאט ןייז ןופ לקערב ןייק טשינ וליּפֲא
 ןיא טציז רעבָא רענטוק .טלעוו יד יי טימ ךיז טלקָאש סע ןוא

 ןרעה ךיז ןופ רע ץזָאל טיײצ וצ טייצ ןופ זיולב ןוא ,לקניװ ַא
 ַא רע טיג ,רעטערב-רעטַאעט יד ףיוא לָאמַא ךיז רע טזייוַאב ןוא
 טמוטשרַאפ רעדיוו טרעוו ןוא ,ןעמעלַא טפילברַאפ ,ףיוא ץילב
 וצ טשינ לזמ ןייק טָאה רענטוק ,ןיינ .טייצ ערעגנעל ַא ףיוא
 רעד וצ טשינ ךױא ןוא עשרַאװ ןטדמערפרַאפ ןוא ןטלַאק םעד
 עסערּפ עשידיי יד גָאט ייב גָאט ןעייל ךיא .עסערפ רעוװעשרַאװ
 -ַאעט ַא זַא ,טקרעמַאב טשינ גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ בָאה ןוא
 לָאז (ןַאמיינ .מ .י ייב ןקורדנייא עכעלטע ץוח) רעקיטירק-רעט
 עטסעב יד ןופ רענייא זיא רענטוק זַא ,טרָאװ עתמא סָאד ןגָאז
 -נעלַאט עמַאס רעד טשינ בא ,ןליוּפ ןיא רעליּפשױש עשידיי
 יב ,םוטעמוא ןרעה ריא טנָאק גנוניימ עקיזָאד יד .רעטסריט
 ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןוּפ יו ןיירַאפ-ןטטַארעטיל ןופ ךעלשיט-ייט יד
 רעייז תמא רעקיזָאד רעד טמוק קורדסיוא ןכעלטנפע סוצ רעבָא
 ןטַאוירּפ ןיא ןיײלַא רענטוק זיא ןירעד קידלווע ךס ַא ןטלעז
 דניוו ןייק ךיז םורַא ליו ןוא ןָאק רע .ןדײשַאב וצ רע זיא ןבעל
 ."אגח ןייק טשינ זיא ,טשינ טגנילקימ זַא ןוא ,ןכַאמ טשינ
 ;טביירש ,בוט-בוט םעד וצ גנוסירגַאב ןייז ןיא ןָאזרעדָארב השמ

 יד טימ רָאיטקַא רעשידיי רעד ,רָאיטקַא רעד -- רענטוק;

 רעדנצנעלג רעד ,תוחקּפ ןוא .עיציוטניא :ןטנעמעלע עקיטיינ ייױוצ
 רעכוזַאב-רעטַאטט רעשידיי רעכלעוו ,רעלעטשרָאפ-רעטקַארַאכ
 ?טשינ םיא טקנעדעג ןוא טשינ םיא ןעק דנַאלסור ןוא ןליופ ןיא
 ןייז ןיא ,סַאּפש ןוא טסנרע ןייז ןיא טשינ ךיז טנַאמרעד רע
 ּפָארַא טדער סע עכלעוו ןופ ױילוח תחישי ןוא יהרותי עשינעצס
 טקנעדעג רעוװ ?טנעלַאט רעקיטנעצָארּפ טרעדנוה רעטולָאסבַא

 אטא
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 ןיא ייס גנונעכיצ-רעטקַארַאכ עשירעלטסניק תמאב ןיז טשינ
 -ליוק טימ ןטכייל םעד ןיא ייס ,יירעלָאמ-סיורג רעשינעצס רעד
 קיסיירד ךָאנ .לנה ךס ןיא ןּוא ,רוטַאקירַאק ןוא שזרַאש ןטיײדעגנָא
 טייטש ,ןעגנולדנַאוורַאפ ןוא ןעגנולדנַאוו ,שינעלגָאוװ-רעטַאעט רָאי
 זיאיס .רעטָאעט ןצוחמ --- רעקיטכיר ,רעטַאעט ַא ןָא רענטוק טציא
 ןא ןכעלטנגייא ןיא רעטָאעט שידיי ןייק לייוו ,רַאפרעד רשפא
 רעד .ָאטשינ טנעמָאמ ןקיטציא םייב זיא טרָאוװ ןופ ןיז ןקידריװ
 רעביא טבעל רעקימָאק-רעטקַארַאכ רעד ,רעליּפשיושש-רעטקַארַאכ
 יצ :עגַארפ ענעגייא יד רעדיוװ -- ןוא ,עידעגַארט עקיטכיר יד
 ןיא סָאװ ןלעטשרָאּפ ךיז עלייוו ַא ףיױא שטנעמ-עסַאמ רעד ןָאק
 -עניב ןסיורג םעד ןליפטימ ןָאק רעװ ?טקעטש עידעגַארט ַאזַא
 רעטיוועג-רעטַאעט רָאי קיסיירד ךָאנ טביילב סָאװ ,רעלטסניק
 -טַאעט רעשידיי ןופ עטערַאק רענעטלָאּפשעצ רעד ייב ןייטש
 ןיא ןעמױװעקעװַא םייב טלַאה לשיפ ענעדלָאג סָאד ןוא עילַאר
 -יזָאלגנונּפָאה ,טײקיזָאלקַאמשעג ,עיצַאלימיסַא ןופ םי םענטומ
 0 ...? ײטייק

 :ױזַא םיא טרעדליש קישזַאב סקַאמ רעליּפשיוש רעד

 ַא ,עמיטש ןָאטירַאב ערַאברעדנואוו ַא טַאהעג טָאה רענטוק,

 ךס ַא ןוא ןצנַאט םוצ סיפ עקיטכערפ ייױוצ ,עיצקיד ערָאלק

 טייצ רעצרוק * ןופ ךשמ ןיא םיא ןבָאה תולעמ עלַא יד ,טנעלַאט

 יו .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןעיר עטשרעדָאפ יד ןיא טלעטשעג

 סע ןוא ,יךיז ןטייב ןטַײצי לטרעוו סקלָאפ שידיי ַא רעבָא טגָאז

 ,ןשינעעשעג-רעטַאעט ענעדיישרַאפ בילוצ .ןטיבעג עקַאט ךיז טָאה

 ןפיוא ןלַאפעג רעווש ןענייז סָאװ ,סעגירטניא ןוא ןתוליכר

 ןטרינילּפיצסיז ןוא םענעבעגעגרעביא ךעלרע םעד ןופ ןובשח

 רעכעלרע ןַא שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע לייו ןוא ,רענטוק המלש

 -יסּפ רע טָאה ,טנעווקעסנָאק ןוא ןטלַאהעגסיוא ,רעטקַארַאכ טימ

 -לייה ַא יא טייצ עגנַאל ַא ןגעלעג זיא ןוא ,ןכָארבעגנעמַאזוצ שיכ

 קירוצ רענטוק טמוק ךעלדנע .עקנַארק ןוורענ רַאפ טלַאטשנַא
 -סיוא ןייק טשינ רעבָא ,רעטלייהרַאפ ַא ,רעטרירוק ַא סיײה ַא
 .טרָאד ןוא ָאד טייצ וצ טייצ ןופ ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,רעטלייהעג
 םעד ןטָארטעגּפָא ןוא טרינגיזער רעבָא רע טָאה ,ןָאטעג ץנַאלג ַא
 ייינ ןדעי טימ .ןטנעלַאט עגנוי ענעמוקעגוצ-יינ יד רַאפ ץַאלּפ
 טרילרָאפ רע יו טליפעג רענטוק טָאה ,רָאיטקַא םענעמוקעגוצ
 ."סיפ ענייז רעטנוא ןופ ןדָאב סעד

 :ױזַא םיא טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז

 -קרעמ יד ןופ סענייא טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ טָאה רענטוק
 עכלעוו טימ ,ןרָאיטקַא עטנַאסערעטניא ןוא ןשטנעמ עטסקידריו
 ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןענעגעגַאב וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 יד רעטשרע רעד תעב ,ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 סוילוי ןיא רעקימָאק רעד ןעוועג זיא רע ןעוו ,עיצַאּפוקָא רעשט
 רעד ןיא ירעקימָאקי עלַא םגה .עפורט רעשזדָאל סרעלדַא
 ןטױל טליפשעג ןוא םינּפ ןייא טַאהעג ןבָאה עטערעּפָא רעשידיי
 יו ,ןטייקכעלנעזרעפ עשיטסיטרַא רעבָא ןגעלּפ ,ןָאלבַאש ןבלעז
 ןופ ןלָאר עקיזַאד יד ןעײרּפַאב אזאלעשז ,שטיוועלעשיפ ,גניליש
 סָאד לפיוו ףיוא ייז ןכעלשטנעמרַאפ ןוא שובל ןשינוַאלק רעייז
 טָאה ןרָאיטקַא עכלעזַא ןופ רע ןטלעז .ךעלגעמ ןעוועג רָאנ זיא
 -וקעגרָאפ זיא סָאװ ,יוצצורתיוי םעד ןיא ןובשח ןבעגעגּפָא ךיז
 רעוו ןטלעז .ןַאמכַאפ ןוא רעלטסניק םעד ןשיווצ םיא ןיא ןעמ
 ןשיוצ טדיישעגרעטנא ללכב טָאה ןרָאיטקַא עקיזָאד יד ןופ
 .טייקשעירעלטסניק-יטנַא רעכיירגלָאפרעד ןוא תמא ןשירעלטסניק
 -ַאב םעד ןטָארטרַאפ ּועבָא םיא טָאה עיציוטניא-רעלטסניק יד
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 דנ ַאב םישודדל
 ןטאושטפהעאי טיט טייטשט טיט א

 רעזייווגעוו רעיירטעג ַא יו טנידעג ןוא סוירעטירק ןקיניזטסואוו

 -פעועסיואמוא טימ רָאיטקַא ַאזַא .רָאיטקַא ןטריטנעלַאט םנופ
 .רענטוק המלש ןעוועג זיא עיציױטניא ןופ תורצוא עכעל

 ןקיזָאד םעד לציפש ןכעלסירדרַאפ ַא ןָאטעגּפָא טָאה רוטַאנ יד
 -רעסיוא טימ ןעקנָאשַאב םיא יז טָאה טייז ןייא ןופ .טסיטרַא
 "סח ערענעלק טשינ טימ קיטייצכיילג ןוא תולעמ עכעלטנייוועג
 -עכָארּפשעגסױא ןיא ןעוועג זיא עמיטש ןבייל עפיט ןייז .תונור
 ,טריסַאּפ טָאה לָאמ ןייא טשינ .רוגיפ רעניילק ןייז וצ הריתס רענ
 יד רעטניה לוק סרענטוק קידנרעהרעד ,טגעלפ םלוע רעד זַא'

 ןוא ,זיר ַא ןופ ןעניישרעד סָאד גנונַאּפש טימ ןטרַאוורעד ,ןסילוק
 טלַאטשעג עקיצײלּפלָאמש ,עקירעדינ ןייז ןזיווַאב ךיז טָאהיס ןעוו

 -עג ןפורעגסױרַא סע טָאה ,ּפָאק ןסױרג-לענָאיצרָאּפָארּפמוא ןטימ !
 ךיז טָאה םלוע רעד זיב טייצ ַא ןרעױד טגעלפ סע .רעטכעל
 -ניארַאפ ךיז ןוא עיצרָאּפָארּפסיד רעקיזָאד רעד וצ טניווועגוצ
 ןטָאש ןיא טקוררַאפ טָאה סָאװ ,ןליפע סרענטוק טימ טריסערעט
 .טקעפעד ןשיזיפ ןייז

 -מולעגמוא טימ טקַאהעגסױא יו ןעוועג זיא ּפָאק סרענטוק
 ןבילברַאפ ןענייזיס סָאװ ןופ .,טינַארג ןטרַאה ןיא פעלק עטרעּפ
 עקישטַאלּפ ,עטיירב יד .ןלייב ןוא סעלוג עטרישוטעררַאפ טשינ
 -רַאפ טעמכ ןוא ןברַאש ןיא ןרָאװעג טקַאהעגניײרַא יו זיא זָאנ
 ןגױא ענירג עכעלגנירדכרוד ענייז .םיא ןיא ןעגנַאגעג ןרָאל
 -ַארסױא-טַאלג ,ןקירעדינ ןשיױוצ טצעזרַאפ ףיט ןעוועג ןענייז
 -עגוצ םיא ןבָאה ןקַאבניק ענעבױהעגסױרַא יד ןוא ּפָאק ןטריז
 זיא ןרעטש ןקירעדינ סוצ ךפיהל .ןעזסיוא ןשילָאגנָאמ ַא ןבעג
 טימ ,טיירב ןוא גנַאל ןעועג םינּפ ןופ לײט עטשרעטנוא יד
 ןוא תונשקע טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןפיל עטנכייצעגפרַאש
 ןפיוא טסַאג רענעטלעז ַא ןעוועג זיא לכיימש ַא .טײקנסָאלשרַאפ
 ףיױא ןפרַאװ טגעלפ רענטוק ןעוו .םינּפ ןשיטעקסַא ןקיזָאד
 ןדנוצעגנָא ךיז לרעייפ ךעלמייהמוא ןַא טָאה ,ןחמוא ןַא ןצעמע

 רעכיילג זיא ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא .ןגױא עשיצעק ענייז ןיא
 טגעלפ רענטוק .םיא ןופ רעטייו סָאװ ןטלַאה וצ ךיז ןעוועג
 רעבָא ךיז טגעלפ רע .ןשטנעמ ףױא סַאה ןגָארט גנַאלנרָאי
 םיא ךיז ןוא ןצעמע וצ ןדניבוצ ןפוא ןקידנריר ַא ףיוא ןענָאק
 .םירבא ח"ײמר עלַא טימ ןבעגרעביא

 םירבח עניימ ישיוצ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רענטוק
 רעדָא סיורג רעד בילוצ ןעגנידעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא
 -טסנרע רעבלעז רעד טימ ךיז טָאה רע .לָאר ָא ןופ טייקיטכיוו
 טגעלפ ןוא רעסיורג רעד וצ יו רעניילק רעד וצ ןגױצַאב טייק
 ןגעקַאד .רעוועדעש ןשינעצס ַא וצ ןבייהרעד לָאר עטסנעלק יד

 סיורג יד טייקיטכיוו רעטשרע ןופ עגַארפ ַא ןעוועג םיא ייב זיא
 לָאמניא טשינ טגעלפ רע .טמוקַאב רע סָאװ ,טלַאהעג םנופ
 יד ןבעגעגכָאנ טשינ םיא טָאהימ ןעוו ןָאזעס ַא קידייל ןײגמורַא
 ןוא שילַאקיזװמ רעייז ןעוועג זיא רע יװ ױזַא .עמוס עטגנַאלרַאפ
 ,ןטעוריּפי ןיא רעקיצנייא ןַא ,רעצנעט רעכעלטינשעכרוד-טשינ ַא
 ןרישזַאגנַא טּפָא ךיז רע טגעלפ -- טרעכיזרַאפ ןבָאה םיניבמ יו
 -עג ןרעכעה ַא ןלָאצ םיא ןגעלפ סָאװ ,סעפורט-ןטערעּפָא ןיא
 -ַאמ עקיליב ןיא רעדָא ,עטערעּפָא רעד ןיא טעברַא ןייז .טלַאה
 רע יו טייקטסנרע רעבלעז רעד טימ ןָאט רע טגעלפ סעקיירעכ -

 טָאה רע ואוו ,עפורט סנייבשריה ץרּפ ןיא ןָאטעג ותעששב סע טָאה
 ןוא גרעברעבליז ףלָאװ ,ימע-ךב בקעי טימ ןעמַאװצ ןבױהעגנָא
 | | -.מענ

 ךיא ןעוו :לַאפ רעד טָא זיא ןרענטוק רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 ןיא ןָאזעס-יטקיווי םוצ ןרישזַאגנַא טלאוועג 1926 ןיא םיא בָאה
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 -ַאב ענייז עלַא טריטפעצקַא סיורָאּפ ןופ ןוא רעטַאעט-יקסנימַאק !

 ןעמונעגנָא טשינ גַאלשרָאפ ןיימ רע טָאה ,ןעגנוגניד

 רע טָאה -- טּפַאשטניירפ רעזדנוא רעייט וצ רימ זיאיס --
 וצ ןלָאצַאב טשינ רימ טעװ ריא בוא ןוא -- טרעפטנעעג רימ
 ןריקיזיר טשינ ךיא ליוו ,ןגירקעצ ךיז רימ ןלעװ ,טייצ רעד
 טשינ עקַאט ךיז טָאה רע ןוא ;-- טפַאשטניירפ רעזדנוא טימ
 -ַאב ןָא טײרדעגמורַא ךיז טייצ עסיוועג ַא ןוא ,טרישזַאגנַא

 ,גנוקיטפעש

 -טוק טימ ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ןעניפעג וצ ןעוועג רעוש
 טימ ןליפשנעמַאװצ סָאד ןעוועג זיא רערעווש ךָאנ רעבָא ,ןרענ
 סע טָאה ןוא ןדער ןופ ןפוא ןקיטרַאנגייא ןַא טַאהעג טָאה רע .םיא
 תוא רעדעי .עניב רעד ףיוא ןלָאר ענייז ןיא טכַארבעגטימ ךיוא

 א ,טסָאמעג ןוא ןגיווועג ,טלקיצעגסױא ןעוועג םיא יב זיא

 ןעיצעצ ךעלדנעמוא רע טגעלפ טײקיטכיו רעלעיצעפס ַא יב
 טגעלפ רע ןעוו .ןכיירטשרעטנוא סע סורַא ױזַא ןוא טרָאװ סָאד
 ךיאי :רעטרעוו יױוצ ענייז ןענייז ,ןייז םיכסמ טשינ סעפע טימ
 ידנעצ ןופ רעקיטליגדנע ןוא רעקידנגייצרעביא ןעוועג יטשינ
 קרַאטש ןרעוו ָאד טגעלפ ידיאי רעד .תורבס ןּוא ןטנעמוגרַא רעגניל
 ,עזיופ עגנַאל ַא ןעמוק טגעלפ ןַאד ,ןעגניזעגסיוא טעמכ ,ןגיוצעצ
 ףױא ןוא םטכער ףױא רעגניפ ַא טימ ןעלקָאש ןופ טײלגַאב
 יטשיני רעפרַאש ,רעצרוק ַא -- םעד ךָאנ טשרע ןוא ,סקניל
 טימ רעמ ןוואֹורפ טינ רענייק ןיוש טגעלפ יטשיני ןקיזָאד ןכַאנ
 .ןריטוקסיד וצ םיִא

 ענייז ןעיצרעדנַאפ ךיוא רע טגעלפ ןפוא ןכעלנע ןַא ףוא
 -לַא סניא סנַאוָאסיד ַא קידנעגנערבניירַא ,עניב רעד ףיוא דיר
 טנעמוגרַא רעד ןעוועג טשינ .גנולעטששרָאפ רעד ןופ ןָאט םעניימעג
 -ַאב ןענָאק םיִא לָאז סָאװ ,רעסישזער ןופ גנורעלקפיוא רעדָא
 עכלעזַא ביוא .זייר ענייז ןופ םטיר םעד ןרעלענשרָאפ וצ ןגעוו
 ,דָאזיּפע ןַא ייב ןרעוו טרירעלָאט טנָאקעג ךָאנ ןבָאה ןזירּפַאק
 זיא ,טײקנסָאלשעגּפָא עסיוועג ַא ןלעטשרָאפ ךיז טימ ןָאק סָאװ
 .לָאר רערעסערו ַא יב ןעמענוצפיוא רעוװש ןעוועג רעבָא סע

 ןקיזָאד סרענטוק טימ ןענעכער ןרעסישזער ךיז ןגעלפ רעבירעד
 ,עקיטייז ןיא סנטסרעמ םיא ןצעזַאב ןוא זירּפַאק רעדָא רעלעפ
 ןּפַאש רעבָא רע טגעלפ ןלָאר עכלעזַא ןופ ןלָאר עשידָאזיּפע
 יו טכַאמעג טנַאקַאב םיא ןבָאה סָאװ ,קיטשרעטסיימ עשינעצס
 ,רעליפש-ןדָאזיּפע ןסיורג ַא

 -ינירו טשינ ןלָאר ענייז ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רענטוק
 ןייק זיא רימ ,ףורַאב ןייז ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע יו רעק
 -רַאפ .הפ-לובינ ןייק סיִא ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמ

 ןייז ןיא ןבױלרעד םעד ףיוא ךיז טגעלפ רעצעמע ןעוו ,טרעק
 :עמיטשעסַאב סרענטוק ןרעהרעד ףכית ךיז טגעלפ ,טרַאוונגעק

 ןענָאק ןעמ ףרַאד רָאיטקַא ןַא ןייז וצ ףיוא ,ןַאמרעגנוי --
 ןושל ַאזַא ןדער טשינ ,רעטַאעט ןליּפש

 -ער וצ ךיז ןטנעצ ַא טגָאזעגנָא רעקידלוש רעד ןיוש טָאה
 .טרָאװנגעק סרענטוק ןיא רעטרעוו יד טימ ןענעכ

 ,עיציוטניא ןופ רָאיטקַא ןַא ןעוועג ,טגָאזעג יו ,זיא רענטוק
 -יטעפער רעטשרע רעד ייב דלַאב ױּפַאטנָאי לָאר ןייז טגעלפ ןוא
 זיא ,ןבעגעגנייא טשינ ףכית סיא ךיז טָאה סָאװ ,לָאר יד .עיצ
 םוש ןייק ןוא .יעטליפשרעד טשיני ַא םיא ייב ןבילברַאפ ןיוש
 דנַאטשמיא ןעועג טשינ םיא זיא רעסישזער ןופ גנורעלקפיוא
 -עגנָא דימו ףכית טָאה לָאר ַא יסנייזי ןגעקַאד .ןפלעהוצסורַא
 ףױא ןעניד רָאנ םיא ןגעלפ סעיציטעּפער יד .יױבעלי וצ ןבױה

2244 



 ןופ ןָאטיססעלכ

 ,טסייה .סָאד .יסעקנעצס ןטעברַאוצסױאי' ןוא ןעניפעגוצסיוא
 ןעוועג זיא רענטוק עכלעוו ףיוא ,ךעלעצנוק ןוא תואצמה עשינכעט
 טגעלפ ןרָאיטקַא עיציטניא ערעדנַא וצ ךפיהל .רעטסיימ ַא

 רעד טיֹנ ןסילשּפָא ךיז לָאר ַא סנייז ןופ דָאירעּפ-סגנוּפַאש רעד
 זיאיס רעכלעוו ןָא ןליּפש יז טגעלפ רע ןוא ,עיציטעּפער-לַארענעג
 לָאצ רֶעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,עיצַאזיווָארּפמיא רעדָא גנורעדנע
 טימ טכַארבעגטימ דימת טָאה רע .עגנתלעטשרָאּפ עטליפשעג
 עסעיפ ךעד ןופ טסקעט ןרַאפ טעטעיּפ ןוא גנויצַאב עטסנרע ךיז
 : ןייז טשינ לָאז יז טעטילַאווק ַא רָאפ סָאװ ןופ

 סע טלעֿפעג -- ןהנעט רע טגעלפ -- רעדָא רעדעווטנעא --
 זומ ,ָאי סע ךיא ליּפש ,ליּפע טשינ סע ךיא ףרַאד ,טשינ רימ
 טימ רעטרעוו יד ןכיירטשרעטנוא טגעלפ רע ."ףלעפעג רימ סע
 ןקידנערַאפ ןוא רעגניפ ןטימ ןעלקָאש ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז
 1 ."?ןַאמרעגני ,ןענַאטשרַאפ ךימ ריא טָאה,

 :יֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 יו שרֶעדנַא ןצנַאגניא ןיא רָאיטקַא ןשידיי ןופ לרוג רעדי

 -טשינ רעד טליפוע בור-יפ לע .עגעלָאק ןשידייטשינ ןייז ןופ

 -ַאעט ׁשידיי טלָאוװ . דנַאל ןייז ןופ חטש ןפיוא רָאיטקַא רעשידיי

 ַאזַא טלָאוװ ,דנַאל ששידיי ַא ןופ חטש ןיא קיגנעהּפָא ןעוועג רעט

 טשינ ְטלעוו רעד ףיוא ןצנַאגניא רָאג רעטַאעט שידיי יו ךַאז

 חטוע ןרעביא ,ךעלטלעוולַא זיא רעטַאעט שידיי .טריטסיזקע

 -יא טַײרּפשעצ ןוא ,טליפשעג סע טרעוו טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 רָאיטקַא ןַא רַאפ רערעווװש רעבירעד זיא ,ףקיה ןסױרג ַאזַא רעב

 ןיא ױעמָאנ ַא' ןסייה לָאזימ ידכ .ןעמַאנ ַא ןברעוורעד וצ ךיז
 -טוק המלש ןוא ,ןעמָאנ-טלעוו ַא ןבָאה ןעמ דומ ,רעטַאעט ןששידיי

 .טכיירגרעד ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טָאה רענ

 ןבָאה ןרָאיטקַא עזעידיי עסיורג ערעדנַא -- קידריווקרעמ ןוא

 טימ קעמולק רעד ןגָארט ןכרוד טכיירגרעד ןעמָאנ ןקיזָאד םעד

 טָאה רענטוק .טלעוו רעד רעביא טסנוק-רעטַָאעט רעשידיי רעד

 רעד ןופ ןצענערג עקילָאמַא יד ןיא ץוח ַא ,טרעדנַאוועג קיניײװ

 טרעדנַאװעג טָאה ןעמָאנ ןייז .עירעפמיא רעשיסור רעסיױורג

 יד ןוא ,ןליּפש ןעזעג םיא טָאה סָאװ ,םוקילבופ סָאד .סיא ןָא

 רעביא סע ןבָאה יז ,טליּפששעג םיא טימ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 עכלעוו ,ייז ;רענטוק המלש ןעמָאנ םעד ןפורעגסיוא םימי העבש

 ןרענטוק טכַאמעג סע ןבָאה ,דנַאל ןייז ןיא ןליּפש ןעזעג םיא ןבָאה

 .םלעוו רעצנַאג רעד רעביא בוט םש םעד

 ךיא .ןליּפש ן'יז טימ ןרעטסײגַאב שממ ןָאק רענטוק ליײיװ

 -נייא רעד ןוא ,ןלָאר-ןדָאזיּפע יירד ןיא סיא קנעדעג ךעלנעזרעפ

 עלַא ךרוד ןרעוו טשיוורַאפ טשינ לָאמנייק ןָאק רימ ייב קורד

 יב ןעזעג רעטעפש בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוטסייל-עניב עסיורג

 -יױרגי רעשזדָאל ןיא טָאה ןעמ .רעלטסניק עדנטייטַאב ערעדנַא

 סיקסוועיָאטסָאד ןופ גנוצעזרעביא ןיימ טליּפשעג ירעטַאעט סעס

 רעלדַא סוילוי .יףָארטש ןוא ןכערברַאפי ןַאמָאר ןטריזיטַאמַארד

 יד טליּפשעג טָאה רע .דָאירעּפ-ילב ןייז ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא

 -עג יד ןופ זיא עכלעוו ,לָאר ַא ,יוָאקינלָאקסַארי לָאריטּפױה

 טלקנוטרַאפ סָאוו ,לָאר ַא ,רָאיטקַא ןדעי רַאפ ןלָאר-עניב עטלייצ

 -עג טָאה רענטוק .עסעיפ רעד ןיא ןלָאר עלַא טלעטשרַאפ ןוא

 -טשינ ַא רעבָא ,ערַאבקנַאד ַא ,יוָאדַאלעמרַאמי לָאר יד טליּפש

 ךיז טלדנַאה סע ןוא ,ענעצס ןייא ןיא רָאנ זיא סע .לָאר עטוג

 ןצפופ רשפא טרעיוד סָאװ ,גָאלָאנָאמ ןסיורג ןייא ןגעוו לכה-ךסב

 ךיז טדער ווָאדָאלעמרַאמ ןוא ןשטנעמ טימ לופ עניב ַא .טונימ

 ,עיצקַא ביל טָאה יז ,ךייד טנייפ טָאה עניב יד .ןצרַאה ןופ ּפָארַא
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 רעט ַאעט ןשירדיי

 ַא זיא סע ..טדער ,טדער ןוא שטנעמ ַא טציז ָאד ןוא ,גנולדנַאה

 -רענעד וצ ,קיליײװגנַאל ןרעוו וצ רָאיטקַא ןַא רָאפ הנכס עסיורג

 וצ סואימ ןוא ,רעטַאעט ןיא טציז רעכלעוו ,םלוע םעד ןריוו

 טייצ עצנַאג יז ןעוט עכלעוו ,עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד ןרעוו

 -עג סָאד ןרילרַאפ ענעצס רעד ייב ןָאק סרעדנוזַאב .טשינרָאג

 -עג ןענייז דייר סווָאדַאלעמדַאמ ןכלעוו וצ יווָאקינלָאקסַארי דלוד

 ,גָאלָאנָאמ סעד טליּפשעגּפָא ױזַא רעבָא טָאה רענטוק .טדנעוו

 ןרָאיטקַא יד .טֿפַאכרַאפ ןסעזעג ןיא רעטָאעט ןיא םלוע רעד זַא

 ןוא ,טריסערעטניארַאפ ךעלנייױועגרעסיוא -- עניב רעד ףױא

 ,טפושעיכרַאפ יוװ ױזַא ןרָאװעג זיא (רעלדַא) ווָאקינלָאקסַאר

 -טנע וצ חכב ןעוועג טשינ ןוא ,ושל ןָא ןבילבעג ךעלבַאטשכוב

 רענטוק זַא ,טטואוורעד ךיז ךיא בָאה רעטעפש .קילפער יד ןרעפ .

 -עג טרָאװ סעדעי .לָאר ןייז ףיוא טעברַאעג טכענ ןוא געט טָאה
 רעד ןופ רעטקַארַאל םעד טרידוטש ,ָאי .טרידוטש ןוא ןגיוװ
 לַאניגירָא ןשיסור םעד טנעיילעגרעביא לעיצעפס וליפַא ,לָאר
 -פיוא לָאז סָאװ ,טרפ ַא ןעניפעגוצסיוא רשפא ידכ ,ןַאמָאר ןופ

 .גָאלָאנָאמ ופ טסקעט ןיא ןסנַאוינ עסיוועג ןרעלק !

 ןופ לָאר רעד ןיא ןרענטוק ךיא קנעדעג לָאמ טייוצ ַא ןוא
 סע ,ןָאק רָאטקָאדי עמַארד סױדרָאנ סקַאמ ןיא ןָאק ןטלַאי םעד
 טייטש ןָאק רעטָאפ רעטלַא רעד רעכלעוו תעב ,ענעצס ַא זיא
 עכלעוו ,עלַא ןוא ,טשינ טעמכ טריר רע ,ריט ַא יב לקניוו ַא ןיא
 ףושיכ ַא ךרוח יוװ ןענייז ,עניב רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה
 ןבָאה ייז .רעמיצ ןיא ןעוועג ןענייז יז .ןרָאװעג ןדנואווערַאפ
 יז ןבָאה רעקוקוצ ןרַאפ רָאנ ,טדערעג ןבָאה ייז ,ןגיױווַאב ךיז
 -פיוא סנעמעלַא ןגױצעגוצ ױזַא .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא
 ןעניזשרעד םוטש ןייז טימ ענטוק טָאה טײקמַאזקרעמ

 -נייא ןַא םעניימ ןיא ןרענטוק ךיא קנעדעג לָאמ טידד ַא ןוא
 ,רָאסעּפָארּפ ןטיירטשעצ ַא טליּפשעג טרָאד טָאה רע .רעטקַא
 עלַא ןופ ּפיטָאטָארּפ רעד זיא סָאד זַא ןרעווש טנָאקעג ןעמ טָאה
 .ןרָאסעּפָארּפ עטיירטשעצ

 ,ןלָאר עלַא טָאה רענטוק זַא ,ןגָאז וצ ללכ ךרדב גונעג זיא סע
 רעד רעביא עניב רעד ףיוא טירט עטשרע ענייז ןופ קידנבייהנָא
 זיב ,דנַאלסור רעביא ןרעדנַאװ ןייז וצ זיב ,ץניווָארּפ רעשזדָאל
 יד ןיא קירוצ ךָאנרעד ,יעפורט ןייבשריה'י רעד ןיא ןליּפש ןייז
 ,סרעטקַאנייא יד ןופ דָאירעּפ ןייז וצ זיב ,סעּפורט עששידיי ערעדנַא
 םיא טָאה סָאוװ דָאירעּפ רעגיר רעמענעגנָאמוא-ױזַא רעד ןַאד
 ,עינדנעטשרַאפ טימ טליּפשעג.. זיב (טסָאקעג טנוזעג ליפיוזַא
 .טנעלַאט טימ ,רקיע רעד ןוא ,טנַאסערעטניא ,גולק

 זיא רע .רעטַאשט ליפ רעייז ןליּפש ןעזעג טָאה רענטוק

 טפָא רעייז .רעכוזָאב-רעטַאעט עטסקיטכירפיוא יד ןופ רענייא

 רעביא ךיז טזָאל ןוא דנַאלסיױא ןייק קעווַא לסיבַא ךיז רע טּפַאכ

 ,רָאיטקַא ןסירג ַא ןופ ןעמָאנ ַא סעּפע רָאנ ואוו .סרעטַאעט יד

 רענטוק -- רעפישזער ןקיטכיוו ַא ןופ ,עסעיּפ רעטמירַאב ַא ןופ

 גָאט ופ טסקַאוו ןסיו-רעטַאעט טימ שזַאגַאב ןייז ןוא ,סָאד טעז

 רעטעּפש טרעכיײרַאב ןוא ךיז ייב סָאד טרילימיסַא רע .גָאט וצ

 ,ןעזעג טָאה רע סָאו ,ןטסעב ןטימ ןריסישזער רעדָא ןליּפש ןייז

 -עגוצ טשינ רעבָא ,םלוע םוצ רעביא רעטעּפש סע טיג רע ןוא

 ןדנוברַאפ שינַאגרָא רָאנ ,ןירַא טלעװו רעד ןיא םתס טעּפעשט

 .ײלָאר רעד טימ רעדָא עסעיפ רעד טימ

 ןופ ךירטשי ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ףיוא ןָא טזייוו גייווצרעבליז

 :דָאזיּפע ןקידנגלָאפ ךרוד .ק
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 דנַאב -םישודק

 -קרעמ םיא ןגעוו ןעמ טלייצרעד טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא,
 ןלײצרעד וצ אד ןבילרעד רימ לי ךיא .תוישעמ עקידריוו
 רעטשרע} רעד ךָאנ דלַאב ןעוועג זיא סע :דָאזיּפע ןצרוק ןייא
 .קידנעטועסבלעז קירוצ ןרָאװעג זיא ןליופ ןעוו ,המחלמ |---טלעוו
 רעשיליוּפ רעד רעביא יינרוט ַא טכַאמעג טלָאמעד ןבָאה רימ
 -רַאּפ יד ואוו ,ךעלטעטש ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ .ץניווָארּפ
 לטעטש סיוועג ַא ןיא .סיורג רעייז ךָאנ ןעוועג זיא טײקטזָאלרָאװ
 ףיוא טריסנָאנַא ןעוועג גנולעטשרָאּפ רעד ןופ בײהנָא רעד זיא
 רכז ןייק ןעזעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה ןעצ םורַא .טנווָא ןיא ןיינ
 ןענייז ןרענטוק טימ ןרָאיטקַא יד .עסַאק רעד יב ןשטנעמ ןופ
 גנודלעמ ןיימ ףױא ןטרַאו טזומעג ןוא הינסכא רעד ןיא ןסעזעג
 -ייק זַא ףלע בלַאה םורַא ןעזעג .ןליפוע רעטַאעט ןיא ןעמוק וצ
 -עג ןוא ןטעליב לכיב סָאד ןעמונעג ךיא בָאה ,טשינ טמוק רענ
 געוו ןפױא . טשינ טליפש ןעמ זַא ןדלעמ הינסכא ןיא ןעגנַאג
 ןוא .רעטַאעט ןיא טשרע ןײג ןשטנעמ ליפ ןעזרעד ךיא בָאה
 זַא ןדלעמ ןרָאיטקַא יד וצ ײג ךיא זַא ,טרעהעג טָאהימ ןעוו
 ַא ןעמוקעגפיונוצ קרַאמ ןפיוא ךיז זיא ,טשינ טנייה טליּפש ןעמ
 טרעלקרעד ךיז ןָאזרעּפ יױוצ ןבָאה דלַאב ןוא ,םלוע רעסױרג
 ןליפש לָאז ןעמ יבא רעטַאעט לופ ַא רַאפ ןלָאצַאב וצ טיירג

 ןליפש טשינ טעוװ רע זַא ,טרעלקרעד רעבָא טָאה רענטוק
 ,ןבייהנָא טשינ ,ןליפוש ןקידנע ןעמ ףרַאד טכַאנייב ףלע םערָאװ
 יא ןיינ רַאּפ ןעמוק ןעמ ףרַאד ,ןיינ טריסנָאנַא זיא סע זַא ןוא
 | .רעטַאעט

 .טליּפשעג טשינ טָאה ןעמ ןוא

 ךעלטקניפ ,ןרענטוק ןופ םתוח רעד זיא טייקכעלטקניפ יד טָא
 ."רעליפששיווע סלָא ןוא שטנעמ סלַא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצנעסינ .ח רָאיטקַא רעד
 -ָאיטקַא עטריצילּפמָאק רעייז ַא ןעוועג זיא רענטוק המלשי

 עכלעוו ,תוריתט עכעלרעניא טימ לופ ,טייקכעלנעזרעּפ עשיר
 -סטפעשעג יד טימ ןטקילפנַאק עטּפָא וצ טריפרעד םיא ןבָאה
 סע .הביבס-רעטַאעט רעצנַאג רעד טימ ןוא ןרָאטקעריד ,רעריפ
 תוימזעג ןשיווצ וצצורתיו רעקיבייא ןַא ןעמוקעגרָאפ םיא ייב זיא
 .בוט-רצי ןוא ערה-רצי ןשיווצ ףמַאק רעקיבייא ןַא ,תוינחור ןוא
 ,ןטלַאטשעג-לרעּפ ןפַאשעג טָאה רעכלעוו ,רענטוק רעבלעז רעד
 וצ ןרָאװעג טנכעררַאּפ טפַאשרעטסיײימ רעייז קנַאד ַא ןענייז סָאװ
 -עמרַאמי רעגייטש ַא יו ,טסנוק-ליּפשיוש ןופ הגרדמ רעכיוה ַא
 זיא ,יףָארטש ןוא ןכערברַאפי סיקסוועיָאטסָאד ןיא יווָאדַאל
 -רַאפ וצ ,זירּפַאק ןקידתונששקע ןַא סעּפע בילוצ ,ןעוועג דנַאטשמיא
 -ילַאנַאב עזָאלקַאמשעג ןליּפש ןוא רעטַאעט ערעסעב סָאד ןטייב
 ַא ןופ ךיז טָאוּפָא טנָאקעג רענטוק טָאה יױזַא .דנש ןוא ןטעט
 -טלעוו רעטשרע רעד תעב שזדָאל ןיא רעטַאעט סיורג ליבַאטס
 ףיוא יַארָאלּפי ָאניק ןקיגנַארטצעל ןיא ןײגקעװַא יא המחלמ
 וטניווצ ,תבש ןוא קיטיירפ ,ךָאוװ ַא לָאמ ייווצ ןליּפש ןוא ,טולַאב
 טַאוװ ,ןשטנעמ יירד-ייוצ ףיוא עקײרעכַאמ ַא סעּפע ,ןסנַאעס יד
 ןבירשעגנָא טָאה ןיילַא רע

 -יזָאד רעד ןופ הביט יד ןגעלעג זיא סע ואוו ןגָאז וצ רעווש
 עניילק ןיא לטישיצנירפ וליּפַא ןוא זעיציבמַא .טייקיייווצ רעק
 -ףיצנירּפ ױזַא קיטייצכיילג ןייז ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןופ םינינע
 סָאװ ,שטנעמ ַאזַא זַא ,ךעלגעמ .ןגַארפ-טסנוק עקידרקיע ןיא זָאל
 טלָאװ ,םוי לכב ןבעל ןייז ןיא ןרָאי עגנַאל טנעקעג סיא טָאה
 גנושטייטסיוא עקיטכיר יד ןעניפעג וצ ןעוועג דנַאטשמיא רשפא
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 שש טיי יורק אטעם יי טעטנטא

 ןיפ לגניי ןעמערָא םעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ
 ,טנרעלעג טשינ ץעגרע ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טולַאב רעשזדָאל
 ַאזַא ,ןעגנַאגרעד טשינ שמוח וצ יו רעטיױו רדח ןיא זיא סָאװ
 -רעטניא עקיטכיר ןוא עכעלטנירג ַאזַא ,שינעדנעטוערַאפ עפיט ןימ
 "וס םעד ?עסעיפ ַא רעדָא לָאר ַא ןטעברַאַאב םייב עיצַאטערּפ
 -יעריה ץרפ יב טנרעלעג ,טלייצרעד ןײלַא רע טיול ,רע טָאה
 ןענעק טפרַאדעג זיולב טשינ טָאה רָאיטקַא רעד ןכלעוו ייב ,ןענייב
 ןופ ןבעל עצנַא! סָאד רָאנ ,לָאר ןייז ןופ רעטרעוו עכעלטע יד
 -יָאק ןשינעצס ןופ טנעמָאמ ןזיב טלַאטשעג רעטליּפששעג רעד
 רע זומ ,עניב רעד ףױא ףױרַא טמוק רָאיטקַא רעד זַא .טקילפ
 ץנַאג ןייז ןופ ,דלעה ןייז ןופ עיפַארגָאיב יד ךיז טימ ןעגנערב
 .ןבעל קיטציא זיַר

 עסיוועג ןרָאיטקַא יד ןזייווַאב ןוא עסעיפ ַא ןריסישזער םייב
 -רַאפ טימ ןרירטסוליא רענטוק טגעלפ ,םענעצס ןוא סעיצַאוטיס
 עמַארדָאלעמ ַא סעּפע ןיא לָאמַא רע טָאה ױזַא .ןליפשייב ענעדייש
 ןשיזעטייד ןיא יַארָאני ןעזעג טָאה סָאװ ,עסירטקַא ןַא וצ טגָאזעג
 יז ןעװ יַארָאו; סנעסביא טימ ןעוועג טלָאװ סָאוי :רעטַאעט
 -נָאק ןזיב ןעשעג זיא סע סָאו עניב רעד ףױא טשינ טזייווַאב
 -קַא רעשידיי ןײא טשינ .י?םעד ךָאנ ןוא ןַאמ ריא טימ טקילפ
 זיא ןופ ליױו ,ןעקיַאדרַאפ וצ ךס ַא רעייז ןרענטוק טָאה רָאיט

 ןזעירָאיטקַא טטייה סָאװ טנרעלעג ןרָאיטקַא עשידיי ליפ ןבָאה

 ןעמוקעג םינּפ ַא זיא ךיז ןעוועטנוב קידנעטש ןייז .טפַאשרעטסיימ

 ןטיײקיסעמלטימ יד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה רע סָאװ ,ןופרעד
 ןיא טנַאהרעבױא יד טַאהעג ןוא לדער סָאד טריפעג ןבָאה עכלעוו
 ןוא טעקצַאצעג יז טימ ךיז טָאה עסערּפ יד וליּפַא .רעטַאעט

 ןטנַאילירב עקידתמא רַאפ ךעלדנייטש עשלַאפ טרימַאלקער

 ךיז ,ןיירַאפ-ןטפיטרַא ןיא רעטזגורבעגנָא ןַא ןציז רענטוק טגעלפ

 -יִל ןגעוו ײרעלּפָאלּפ עצנַאג יד סָאװ וצי :טהנעטעג ןוא טציהעג

 הרוחס ַאזַא עקירעמַא ןופ טגנערב ןעמ זַא ,טסנוק ןוא רוטַארעט

 -רַאפ ךיוא ןענייז סעיזנעצער ןוא ,םע טסערפ םלוע רעד ןוא

 עזָאד עששביה ַא ךיוא ןעוועג םעד ןיא זיא סע זַא ,ךעלגעמ .ףןַאה

 ךס ַא טימ ן'וללָארטסַאג ענייש ענטלַאטש יד וצ טכוזרעפייא

 | -...ןח ןוא ץנַאגעלע

 -ןיא רעייז ןעוועג רעסיששזער סלַא ךיוא זיא רענטוק המלש

 רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .שירָאטַאוָאנ ןוא טנַאסערעט

 טָאה רע .עטערעּפָא רעשידי רעד טימ טריפעגנָא ענליוו ןיא

 -גזעירפּפָא ךס ַא רעייז טריפעגניירַא עטערעּפָא רעקיליב רעד ןיא

 -עג יד ןופ עיצַאקיפינָאזרעּפ רעקיטרַאנגיא ןייז טימ סעקיד

 יד .ןח ןקסעטָארג ןוא קַאלשרעטנוא ןשיריטַאס ןייז טימ ,ןטלַאטש

 םזירוטופי ןעמַָאנ ןטימ טניורקעג ןיילַא רע טָאה ןעגנולעטשרָאפ

 | | ."ירענטוק ַאלַא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 ענליוו ןיא ןליש וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא גנַאל טייצ ַא.
 טרעדנואווַאב בָאה ךיא .עמַארד רעד ןיא ןרענטוק טימ ןעמַאװצ
 עגנוי .רעטַאעפ םוצ גנויצַאב ענעבעגעגרעביא ,עטסנרע ןייז
 רעטסומ ַא ןעמענוצּפָארַא ןעמעוו ןופ טַאהעג ןבָאה ןרָאיטקַא
 טכוזעג ,טרידוטשכרוד ךעלטנירג רע טָאה לָאר ענעמוקַאב עדעי
 -קניוו עטסנגרָאברַאּפ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ,םיטרּפ עיינ ץלַא
 םורַא ױזַא ןוא ,טלַאטשעג רעטריאערק םיא ךרוד רעד ןופ ךעל
 ,עיצַאערק-רעטסיימ ןייא טשינ ןפַאשעג

 רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ןרענטוק רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 ,בָארעדרַאג-רעטַאעט ןיא רעטשרע רעד ןעמוק קידנעטש טגעלפ
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 ןופ ןַאקיסלעל

 -קעווַא ךיז ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ בײהנָא ןרַאפ העש רָאּפ ַא טימ
 זיא רע םגה ןוא .םירג ןייז ןבױהעגנָא ןוא לגיּפש םייב טצעזעג
 טרינַאּפמיא עניב רעד ןופ רע טָאה ,סקואוו קירדינ ןופ ןעוועג
 -סַאמ עלעניגירַא ענייז טימ טשַארעביא ןוא גנוניישרעד ןייז טימ
 .םירג ןיא רעטסיימ ַא ןעוועג זיא רע .סעק

 םוצ טַאהעג טָאה רענטוק יו גנויצַאב עטסנרע ַאזַא טקנּפ
 -ימשי עטסגרע יד וצ טַאהעג ךיא רע טָאה ,רעטַאעט ןרעסעב
 טזומעג טָאה ,ןײרַא טנַאה ןיא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא .יסער
 ענעריּפַאּפ ,עסַאלב ןיא .טעברַאַאב ןייר ןוא קיטכיצ ,ןץיש ןייז
 ןוא ןבעל ןזָאלבעגוײרַא ןוא טכױהעגניײרַא רענטוק טָאה ןרוגיפ
 ,ןרָאװעג טריפעגפיוא םיא ךרוד זיא סָאװ ,עטערעּפָא ןַא .ברַאפ
 ןבָאה ןרָאיטקַא .טייקנייר ןוא טייקיטכיצ טימ טקעמשעג טָאה
 ןעוועג רעבָא זיא רע .רעסישזער ןגנערטש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא
 -עדנַא ןופ טרעדָאפעג רע טָאה עקיבלעז סָאד ןוא טסואווַאב-ליצ
 ןוא טנרעלעג םיא ייב ןבָאה ןרָאיטקַאןטערעּפָא ךס ַא .ער
 .גלָאפרעד רעייז ןקנַאדרַאפ וצ םיא טַאהעג

 טנָאקעג טשינ טייקכעלרעסיוא ןייז טימ טָאה רענטוק המלש
 -עג טסעפ רערָא ,סקואוו ןקירדינ ןופ ןעוועג זיא רע .ןרינָאּפמיא
 ןוא עכעלגנירדכרוד ענעלָאטש ,ּפָאק ןסירג ַא טָאהעג טױב
 טשינ סָאװ ,לַאירעטַאמ סיטש ַא ןסעזַאב טָאה רע .ןגיוא עגולק
 ןעועג זיא רע .עוועג אנקמ םיא זיא רָאיטקַא רעשידיי ןייא
 עיצקיד ענייר-לאטשירק ַא טַאהעג ,שילַאקיזומ ךעלנייוועגרעסיוא
 -ַאב קרַאטש קידנעייז טשינ .שידיי ןקיטכערפ ַא טדערעג ןוא

 ןטַארַאב קידנעטש ךיז רע טָאה ,יתויתוא ענבָארדי יד ןיא טנווַאה
 טָאה רע ןפלעה טנָאקעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ייב טגערפעג ןוא
 םיא ןופ רעמ טסואוועג ןוא טנעקעג ןבָאה סָאװ ,יד טריטקעפסער
 .ךיז רעביא טעברַאעג ןוא טנרעלעג קידנעטש טָאה רע ןוא

 -ילּפמָאק ןוא זעיציבמַא רעייז ןעוועג רענטוק זיא שטנעמ סלַא
 טזעינ םיא ןוא טנעקעג קיניו םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,טריצ
 .טקילפנָאק ןיא םיא טימ ןעמוקעג דימת ןענייז ,ןענַאט:ערַאפ
 זיא רענטוק זַא ,ןייז הדומ טזומעג רעבָא ןבָאה רענגעק ענייז עלַא
 קיטכירפיוא ,רעטקַארַאכ טימ ,רעכעלרע ןַא שטנעמ ַא ןעוועג
 .רַאבלטיממוא ןוא

 ןרָאטקעריד-רעטַאעט יד טימ ןטקילפנָאק עקידנעטשש ענייז
 ,ןטסיטרַא ןשידיי סנופ טפַאשרעריפנָא רעד טימ גנַאל טייצ ַא ןוא

 ןשיכיספ ןטסנרע ןַא םיא ייב ןעוועג םרוג ןבָאה ןליופ ןיא ןיירַאפ

 ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג גנַאל טייצ ַא זיא רע ןוא ,ךורבנעמַאזװצ

 (דנַאלטעל) עגיו רעטניה ,עקנַארק-ןורענ רַאפ טלַאטשנַא-לייה ַא

 -טסָאּפ ןופ רעלמַאז רעכעלטפַאשנדײל ַא ןעוועג זיא רענטוק..

 סָאװ ,יסידיסחי עקידנעטש עני טַאהעג טָאה רע ןוא ןקרַאמ

 ,טניירפ רעשזדָאל א רענייז .טקישעגוצ ןקרַאמ יד םיא ןבָאה

 ךיוא םיא טָאה ,ץעמ ןיא טניוװועג טָאה סָאװ ,גרעבנעכייר סקַאמ

 -ןַא רעד ןיא ןקרַאמ-טסַאּפ עיצקעלַאק ערעטערג ַא טקישעג

 ןענופעג ךיז טָאה רענטוק ואוו ,עקנַארק-קיטסייג רַאפ טלַאטש

 זַא ןעמונעגרעבהיא קרַאטש ױזַא הנתמ רעד טימ ךיז טָאה רע ןוא

 םוצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ןרָאװעג טנוזעג לָאמַאטימ זיא רע

 רע .טלַאטשנַא לייה םעד טזָאלרַאפ ןוא טכיוועגכיילג ןשיכיספ

 ןוא טעברַא -רעטַאעט וצ ןערב טימ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה

 זיא ןָא טלָאמעד ןופ .המחלמ -ןטלעוו רעטייױוצ| רעד זיב יזַא

 ןוא ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ ,ןטלַאהעגקירוצ רעמ ןעוועג ןױוש רע

 ."ןשטנעמ פימ ןטקילפנָאק ןדיימוצסיוא טימַאב ךיז טָאה רע

 ןרָאפעגמורַא טייצ שדוח א זיא רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ייווצ ענייז ןוא רענפעש בקעי ,רענטוק) עּפורט ַא טימ ןלוּפ רעביא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 זַא ,רעביא טיג (גייווצרעבליז םירמ ,הכלמ ןוא רתסא רעטסעווש

 -רַאמ) סעיצַאנגיסַא-טלעג עשטייד ןעלמַאז וצ עבט ַא טַאהעג טָאה .ק

 ,טלעג שטייד ףיוא טלעג עשיליױוּפ סָאד ןשיוט רדסכ טגעלפ ןוא (ןק
 -רָאנ ןייז ןגירקקירוצ טעוװ קרַאמ רעשטייד רעד זַא ,ןביולג ןטימ

 ןייז טימ ,רע טגעלפ ייברעד ןוא ,טרעוו ,ןקידהמחלמ-רַאפ ,ןלַאמ
 -רָאססיױא ייז ןיא ןטָאנקנַאב יד ןשטיינקכיילג דימת טײקשיטנַאדעּפ
 .ןרעמונ-עירעס יד טיול ןריט

 ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא ןרָאי-סגירק יד ןיא 'ןבעל' ס'.ק ןגעוו

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש

 -עג רענטוק ךיז טַאה ,המחלמ יד ןכָארבעגסיוא זיא סע ןעוו

 ןוא גנוניווו ןייז ןיא ןסָאלשרַאפ ךיז טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןענופ

 ןששטייד יד ןעיו .סַאג ןיא ןײגסױרַא טלָאװעג טשינ ןפוא םושב

 .רעסערג ךָאנ ןרָאװעג ארומ ןייז זיא ,עשרָאוו ןיא ןיירַא ןענייז

 ןצ ןזיווַאב םיא טָאה ןעמ זיב טרעױדעג טָאה םישדח עגנַאל

 ךיוא ןבָאה וצרעד .סַאג רעד ףױא סױרַא לָאז רע ,ןגייצרעביא

 עסירטקַא יד ,ױרּפ סרענטוק .ןעגנוגנידַאב יד ןעוועג םרוג

 -עטַאמ ענייז טא ,ןרָאוװעג טריזילַארַאּפ זיא ,עדייז |עשטוואכ}

 רענטוק טָאה בגא) טזָאלעגסיױא ךיוא ךיז ןבָאה ןסרוסער עלעיר

 -נָא ןעוועג זיא רע .(ןרָאיטקַא עכעלגעמרַאּפ רעמ יד וצ טרעהעג

 -ןייֵלַא רעלַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עציטש רעד ףיוא ןזיוועג

 .ףליה

 -רַאפ עשיטסיטרַא יד ָאטעג ןיא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 .טקילײטַאב ייז ןיא רענטוק ךיוא ךיז טָאה ,ןעגנוטלַאטשנַא

 יַארָאדלעי רעטַאעט סָאד טנפעעג ןבָאה רעדניוו ןוא ָאביר ןעוו

 ,טַאג ענלעשזד רעד ףױא (רעטַאעטייַאלַאקסי רעקילָאמַא) יָאד

 -ַאעט ןקיזָאד סעד ןיא .רָאװעג טרישזַאגנַא טרָאד רענטוק זיא

 רעד ןופ בײהנָא ןזיב ,היד ,ףוס ןזיב טליפשעגטימ רע טָאה רעט

 .ןסײרוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא םיא רעכלעוו ןופ ,עיצַאדיווקיל

 .יורפ ןייז ןעמונעגוצ רעבָא טָאה ןעמ

 רעשירַא רעד ףיוא ןעוועטַאר טלָאװעג ךיז טָאה רענטוק

 ,יורפ רעכעלטטירק ַא ייב טניוװועג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא טייז

 -לַאהַאבסױא ךיז טָאה רעכלעוו ןַאמ ןשידיי ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 ןגי רעד רעבִק טָאה גנַאל טשינ .טייז רעשירַא רעד ףױא ןט

 טָאה רענטוק ֹואוו ,הריד רעד ףיוא ךיז ןבָאה סע .טרעיױודעג ױדע

 יו רעדָא ,ןטסישזַאטנַאש עשיליוּפ טצעזעגנַא ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 קידנריזירָארעט ןוא ,יסעקינווָאצלַאמשעי ןפורעג ייז טָאה ןעמ

 יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא םיא ןלעװ ייז זַא ,ןרענטוק

 דמעה ןטצעל ןזיב ,עמונעגוצ ץלַא סיא ייב יז ןבָאה ,ןשטייד

 -רעבירַא טנָאקעג טשינ רעמ ליפש-ןוורענ יד טָאה רענטוק..

 -ַאב וצ ידכ .ןירַא ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא ןגָארט

 םעד ןיא ןטָאוטעגנײירַא רענטוק זיא ,יטכער-סנבעלי ןשמוק

 רָאיטקַא םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,(טַאטשרַאװ-טעברַא) יּפָאשי

 רעד טימ רענטוק זיא יּפָאשי סרעלדנַאס ןופ.. .רעלדנַאס םייח

 ןוא ,יּפָאשי ןיא ןסנעבעט וצ רעבירַא עפורג-ןרָאיטקַא רעצנַאג

 -רעביא ,טרעכיזרַאפ טָאה סנעבעט ןַאמ-.ס .ס רעד יו ,טביילגעג

 .המחלמ יד טרָאד ןבעלּוצ

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשּפיוא ןתעב ,טָאה ןעמ ןעוו

 רעטניה ,וָאטַאינָאּפ ןייק ןשטנעמ סעסנעבעט טריפעגרעבירַא

 עקירעביא יד טימ רענטוק ןענופעג ךיוא טרָאד ךיז טָאה ,ןילבול

 טלַא טז רעשירַא רעד ףיוא טבעלעג בָאה ךיא ןעוו .ןרָאיטקַא

 ַא רָאטַאינָאפ ןופ טַאהעג ךָאנ ךיא בָאה ,טסירק רעטלעטשרַאפ

 ןרָאיטקַא סירבח עקירעביא עניימ ןופ ןוא ןרענטוק ןופ סורג
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 דנַטב םישודהד
 טיט טיי

 -ַאזינַאגרָא רעושידרערעטנוא רעד ןופ חילש ַא ךרוד ,ןבָאה יז

 ןטערט ןוא טוג ךיז ןליפ יי זַא ןבעגרעביא רימ ןסייהעג ,עיצ
 ךָאנ ןבָאה ,רעגַאל ןיא ,טרָאד וליפַא ןטרעצנָאק טימ ףיא טרָאד

 עשיטסיטרַא ערעייז טימ ךיירפ טפַאשרַאפ ןרָאיטקַא עשידיי

 טקישרַאפ ןעוועג ןענייז סָאוװ ,ןדיי 15,000 יד .ןעגנוטערטסורַא
 ןרָאיטקַא עּפורג יד טָאה ןעמ ןעוו .רעגַאל רעװָאטַאינָאּפ ןיא
 ןיק שיוטסיוא ןטשרמולכמ ףיױא ווָאטַאינָאּפ ןופ טריפעגסױרַא
 .רענטוק המלש ןענופעג ךיוא יז ןשיווצ ךיז טָאה ,דנַאלסיוא

 ןיהואוו ,רעגַאלידרָאמ ןכעלרעדיש םעד ןיא ,קענַאדיַאמ ןיא

 טששינ רעמ רענטוק ןיוש זיא ,טכַארבעג ןרָאיטקַא יד טָאה ןעמ

 | .רָאיטקַא סלַא קיטעט ןעוועג
 טימ ןעמַאװצ ,רענטוק המלשש טָאה 1943 רעבמעווָאנ ןט5 םעד

 ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא ןבעל ןייז טקידנערַאפ ,ןדיי 18,000 יד

 ביל ױזַא ןבע7 םייב טָאה רע ןכלעוו ,יץלַאו רעניווװ סוארטש
 ."טַאהעג

 ,גייוצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש
 ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא טירטפיא סרענטוק .ש וצ -- שיקראמ ץרפ

 ,1926 ,105 .'נ ,עשרַאװ ,"טל' בטיל,
 ,1926 ,122 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא -- שיקראמ ץרפ
 ,1926 ,122 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,רענטוק המלש -- .ט .ב .י
 ,עשרַאװ ,"טל'בטיל, ,דנַאלטעל ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ךיז טוט סָאװ --- 1

 ,1929 ,38 .'נ
 ,60763 .זז ,1941 ,קרָאיוינ ,/ קיאַאזָאמ רעטַאעט , -- גייווצרעבליז ןמיז
 ,טנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנאי

 ,79784 .וז
 -עגמוא זיא רעכלעװ ,רָאיטקַא רעשידיא רעד ,רענטוק המלש --- קישזַאב סקַאמ

 .1960 .רבעפ 26 .י .נ ,/ ,ורָאפ , ,רעמַאק זַאג יצַאנ ןיא ןרָאװעג טכַארב
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז

 ,322 ,290 ,287 ,224 ,156:162 .וז

 (אשירג) שריה ,ץאמ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1899 .בעג}

 ַא ןיא .ענליו ןיא ,1899 ןריובעג

 ןופ סוחי ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,החּפשמ

 .בר ןעוװעג עדייזרעטלע .עשוהי ינּפ

 ,קקוחמ ַא -- ץ'מ ןַאמּפיל רזעילא 'ר ,עדייז

 יירעסיג-טפירש ַא ענליוו ןיא טַאהעג טָאה

 יד ןופ רעדניפרעד רעד ןעוועג זיא ןוא

 ןקורד'ס עכלעוו ףיוא תויתוא עשידיי עיינ !

 .רעכיב ןוא ןעגנוטייצ עשידיי יד טציא ךיז

 ןעוועג זיא ,ץ'מ בייל-הדוהי 'ר -- רעטָאפ

 -רַאפ ןוא רעקורד רענליוו רעטמירַאב ַא

 ייוצ ןוא ןיז יירד ענייז ייב טצנַאלפעגנייא טָאה רעכלעוו ,רעגעל

 םוצ טּפַאשביל ןוא עיצידַארט רעשידיי וצ טפַאשיײרטעג ַא רעטכעט
 ,ךוב ןשידיי

 ענליוו ןיא טָאה ןעמ ןכלעוו ,.מ טָאה ,עיזַאנמיג ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ,טעטיורעווינוא רעװָאקרַאכ ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,'ַאשירג' ןפורעג

 ןעמוקעגקירוצ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב ןוא

 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאפ ןיוש ז א רע ואוו ,ענליוו ןיא
 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ;וזַא םיא טריזיר

 -תריסערעטניארַאפ-טּפיוה ייוצ טַאהעג טָאה ץַאמ ַאשירגג
 דימלת ַא ןעוועג זיא רע .רעטַאעט ןוא גנוגרָאזרַאפ-רעדניק :ןעג
 ןופ :ערוי רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעקיטסייג רעקידריוו ַא ןוא
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 וצ ךיז ןזיווַאב רע טָאה ןַאמרעגנוי סלַא ךָאנ .דַאבַאש חמצ .רד
 ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,טעברַא- יזָאטי רעד ןופ שארב ןלעטש
 עיגרענע ןייז קנַאד ַא .ענליוו ןיא רעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא
 -רעדנואוו עכלעזַא טלקיווטנַא ךיז ןבָאה טייקנבעגעגרעביא ןוא
 ןפיוא עינָאלָאק יזָאטי יד יװ ,ענליוו ןיא סעיצוטיטסניא ערַאב
 -שיניצידעמ עשידיי עטשרע יד :דַאבַאש חמצ .רד ןופ ןעמָאנ
 -סקלָאפי לַאנרושז רעד -- עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ עשינעיגיה
 -סױרַא ןוא רָאטקַאדער ,רעיינַאב ןייז ןעוועג זיא ץַאמ... .יטנוזעג
 ,רעבעג

 טסייג רעקידנגעווַאב רעד ןוא המשנ יד ןעוועג זיא ץַאמ שריה
 ןדַאבַאש .רד ךרוד ןענייז סָאװ ,ןעוטפיוא ןוא ןטלַאטשנַא עלַא ןופ
 "סיצילבוּפ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טריזילַאער
 "עטַאמ טיירגעגוצ ץַאמ טָאה ןרָאי עטצעל יד .טייקיטעט רעשיט
 ןוא ןוויטַאמרָאפניא ןַא -- עיּפַארגָאנָאמ-דַאבַאש ַא ןופ ןלַאיו
 סדַאבַאש חמצ ןופ עטכישעג רעד טימ לַאירעטַאמ ןטרירטסוליא
 חמצ .רד ,עשרַאו ןיא 1937 יימ ןיא ןענישרעד} .ןעוטפיוא
 ץַאמ שריה .|"טסיצילבופ ןוא רעלטפַאשנסיוװ רעד -- דַאבַאש
 ןיא קיטסירוט ןוא רעטרערוקי ךוב סָאד טריטקַאדער איצ טָאה
 עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה גַאלרַאפ-יזָאטי רעד סָאװ ,ןליוּפ
 -קַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ץַאמ.. |1935) .1936 רָאי ןיא
 -עג ןוא ןטלַאטשנַא ערעדנַא ר ַא ןופ רעטעברַאטימ עטסוויט
 'תואירבי עירָאטַאנַאס יד יװ ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעז
 רעשידיי רענליוו ,ןיירַאפ-ןטנעדוטס רעשידיי רענליוו ,קצָאווטָא ןיא
 "ידי ,ךיק עשידיי ,ןיירַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעשיניצידעמ-לטימ
 ץא עיצַאּפקָא עשישטייד יד ךָאנ| ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט עש
 טפַאשלעזעג רעד ןיא דילגטימ ַא -- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 וו .א .א |ײרעטַאעט ןשידיי סנופ טניירפ,

 ַאעט ןעוועג זיא גנוריסערעטניארַאפ-טּפױה עטייווצ סצַאמ
 ,רעקיטַאנַאפ-רעטַאעט עפורג רעד וצ טרעהעג טָאה רע .רעט
 טעברַא רעד ןיא ןפרָאוועגנײרַא ןבעל ןוא בייל טימ ךיז ןבָאה סָאװ
 ןזעידיי םעד ןוא רעטַאעט ןשידיי םנופ תוביששח יד ןבייהרעד וצ
 -ַאעט רעסעב ַא ןציטש וצ ןוא ןפַאש ןופ וואורפ רעדעי .רָאיטקַא
 ַאעט עידעמָאק-ןוא-עמַארד טסנרע ןַא ןעוועג זיא סע יצ ,רעט
 -רַאפ ןעוועג ןענייז ,עניב-טסנוקניילק עשירַארעטיל ַא יצ ,רעט
 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .םיא םורַא טרירטנעצנַאק ןוא ןדנוב
 טסיטרַא ןשידיי סנופ ירָאדַאסַאבמַא' רעד ןעוועג ץַאמ זיא
 טלדנַאהעג ךיז טָאהיס ןעו -- רָאנ רעבָא ןלױּפ ןיא ןיירַאפ
 טָאה ןוא ערעפסָאמטַא ןפַאשעג טָאה רע .רעטַאעט רעסעב ןגעו
 .רעטַאעט ןשידיי ןרעטסנרע ןרעסעב ַא רַאפ ענליוו ןיא טריטיגַא
 יד ןשיווצ ןטקילפנָאק יד תעב רעטיברַא רעד ןעוועג זיא ץַאמ
 רעמענרעטנוא-רעטַאעט יד ןוא רעטַאעט ןרעסעב םנופ ןרָאיטקַא
 יּפע עשיטסירעטקַארַאכ עקינייא ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע
 -פיוא ןַא ןגעוו םיכוסכס ןעמוקרָאפ ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ;דָאז
 ,ןטלַאהעג ןבָאה רעמענרעטנוא יד .עסעיּפ ערעסערג ַא ןופ גנוריפ
 -ַאטשסיוא רעד ןופ תואצוה יד ךיז ףיוא ןעמענ ףרַאד עּפורט יד זַא
 ןופ רעייטשרָאפ יד .(וו .א .א ןעמויטסָאק ,סעיצַארָאקעד) גנוט
 רעמענרעטנוא יד זַא ,טרעדָאפעג ,ןגעקַאד ,בָאה עפורט רעד
 טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ךַאמּפָא םעד טול ,תואצוה יד ןקעד ןלָאז
 .טרָא ופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ךַאז יד .עיצקעריד רעד טימ
 -דנַאטש ןייז טקידייטרַאפ ןוא טנשקעעגנייא ןעוועג זיא דצ רעדעי
 -רַאפ ַא וצ ןעמוק טְנָאקעג טשינ ןפוא םוׂשב טָאה ןעמ .טקנוּפ
 םוצ גנודלעמ ַא טקישעגקעווַא ץַאמ טָאה לייורעד .גנוקידנעטש
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 דע טָאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיסק על

 ןטסעב ןפיוא טקידיילרעד זיא ךוסכס רעד זַא ,ןץירַאפ-ןטסיטרַא .

 (ץַאמ ַאשירג) רעטיברַא רעד ?ןזיועגסיױרַא ךיז טָאה סָאװ .ןפוא

 ..דישרעטנוא םעד טלָאצַאב ענעשעק רענעגייא ןייז ןופ טָאה

 טשעינ זיא ץַאמ סָאוװ ,סָאד זיא ייברעד עשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 רעדָא ןהיסישזער ,ןליפש וצ ןיילַא טריסערעטניארַאפ ןעוועג

 1933 רָאי ןיא ןעוו .ןרעוו טריפעגפיוא ןלָאז סָאװ ,סעסעיּפ ןביירש

 לוש עשיטַאמַארד עשידיי יד ענליוו ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא

 -ַאב וצ ןעוועג טשינ זיאיס ןוא טפַאשלעזעג-רעטַאעט רעד ייב

 -לעג עטשרע יד טָאה ,עטלעטשעגנָא ןוא רַאטערקעס ןרַאפ ןלָאצ

 .ץַאמ שריה ןבעגעג קעווצ םעד וצ רעט

 ,(1936 רָאי) ענליוו ןיא געט -רעבמעווָאנ עקירעױרט יד תעב

 יָאּפ םעד טריפעגכרוד ןבָאה סענַאגילוכ-ןטנעדוטס עשיליוּפ ןעוו

 ןופ עפורט יד ענליוו ןיא טליּפשעג דָארג טָאה ,ןדיי ףיוא סָארג

 20 רעד ןרָאועג טרעייפעג טלָאמעד זיא סע .ַאקסנימַאק ַאדיא

 -רעייפ רעד תעב .ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ לבוי-רעטַאעט רעקירָאי -

 טעטימָאק-לבוי ןופ ןעמָאנ ןיא ןטלַאהעג ץַאמ שריה טָאה טייקכעל

 סָאװ ,לֵאפוצ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא סע :עדער עקידנגלָאפ

 ןקיבלעז םעד ןיא דָארג ,קיטנוז ןקירעירט ןטנַאקַאב םעד ןיא

 עשידיי טקַאהעג טָאה ןטנעדוטס הרבח עטעשויעצ ַא ןעוו טנווָא

 רעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןסַאג רענליוו יד ןיא ןבױש

 ןשינעצס ןקירעי20 םעד ןריזינַאגוָא ןגעוו טפַאשלעזעג-רעטַאעט

 -סױרַא יד טָא ףיוא רעפטנע ןַא יו ןוא ,ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ לבוי

 םעד ןקיטשרעד וצ ליצ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנטערט

 סולשַאב רעד ןעמוקעג זיא -- טָאטש רעזדנוא ןיא ןבעל ןשידיי

 -סיורַא ,שואי ןיא ןלַאפוצניירַא טשינ ,ןריזינַאגרָא וצ גנורעייפ יד

 טעטיױװיטקַא ,תונשקע רעמ סָאוװ ןטונימ ערעווש יד טָא ןיא ןזייו

 ַא ןעוועג זיא סָאד ףבעל ןלעוװ ןוא ןליוו רימ זַא ,םינמיס ןוא

 ןזָאל ,ןקַאהסיוא זדנוא ליוו ןעמ סָאװ קידנקוק טשינ זַא ,לָאבמימ

 -םוי ךָאנ ןעווַארּפ ןוא ןעיוב ,ןפַאש ,טנעה יד ּפָארַא טשינ רימ

 -ווזַאב רעבירעד ךימ טיירפ סע .רוטלוק רעזדנוא ןופ םירוט

 ןבילבעג טשינ זיא סולשַאב רעקיטסטלָאמעד רעזדנוא סָאו סרעד

 ײ..טקַאפ רענעעשעג ַא זיא טנווָא רעכעלרעייפ רעד זַא ;ריּפַאּפ ןפיוא

 טריזירעטקַארַאכ ץַאמ שריה ןופ גנוטערטסױרַא עקיזָאד יד

 ,רעפמעק םענעקָארשרעדמוא ןוא ןשימַאניז םעד ןטסטלובמַא

 ןוא רוטלוק רעשידיי ןופ טיבעג ןפױא ןשקע ןשיטַאנַאפ סעד

 ' .טרפב רעטַאעט ןשידיי םנופ

 רעתמא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ענליוו ןיא םייה עמערַאוו סצַאמ

 רַאפ ךעלטנײרפטסַאג ןוא ןפָא ןעוועג דימת זיא ,ייזומ-טסנוק

 יד עכלעוו רַאפ רעוטי-רוטלוק ןוא רעביירש ,רעלטסניק עשידיי

 ."גנשירפרעד ַא שממ ןעוועג זיא ץַאמ שריה ןופ טפַאשלעזעג

 ,"ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , סקורק ןַאמרעֶה וצ המדקה רעד ןיא

 -טלעװ רעטייוצ רעד תעב דָאירעּפ ןגעוו ץרַאװש סחנּפ טביירש

 :םישזער ןשיטעיווָאס רעטנוא ,המחלמ

 -טפַאשלעזעג רענליוו רעויטיסנעס ןוא רעקידוועריר רעד

 ,יזָאטי רענליוו ןופ רַאטערקעס רעד ,ץַאמ שריה רעֹוט רעכעל

 "יירשש םיטילפ יד וצ סערעטניא ןזיױועגסיױרַא רעטשרע רעד טָאה

 עטששרע יד ןקיטכענוצרעביא ואוו טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סרעב

 טכַאנ רעביא שממ .טײצלָאמ ןטשרע סעד ןסעוצּפָא וא טכַאנ

 א רישעגכיק ,טנַאוװעגטעב ןוא ןטעב ןרָאוװעג ןפַאשעג ןעניז
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 ךיז טָאה םעלַא טימ .ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ץלַא -- טנַאווָארּפ
 --ודניברַאּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז דלַאב .ץַאמ שריה ןעמוניוַאפ
 -סיוא םוצ םיפתוש ןעמוקַאב טָאה ץַאמ ןוא עקיועמַא טימ ןעג

 םעד :רעביירש-םיטילּפ יד ןופ ךיק יד ןֹוא םייה יד ןטלַאה

 ."טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי רענַאקידעמַא םעד ןוא יטניַאשזרי

 ןיא יקסניגרעשטַאק .ש טנכייצרַאפ ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 :"ענליוו ןברוח ,

 -עג טרסמעג עיצַאּפוקָא רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש

 .בעג) יורפ ןייז ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא טסינומָאק ַא יו ןרָאװ

 -ָאר ןיא טעברַאעג ,ָאטעג רענליו ןיא ןעוועג (יקסיניוו עידַאנ

 ."קענַאדיײמ ףיוא קעווַא ,באטש גרעבנעז

 טרעװ 'רוטַארעטיל-רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל , ןיא
 .1941 ינוי 21 םעד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .מ זַא ,ןבעגעגרעביא

 -קעלַא ,רעדורב רעטסטלע ס'.מ טָאה ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי יו

 טעברַאעגטימ ךָאנרעד ,רעדיל ןבירשעג טנגוי רעד ןיא ךָאנ ,רעדנַאס

 -נרעל עקינייא טצעזרעביא ךיוא יװ ,"הריפצה , ןוא "ץילמה, ןיא

 -עג רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא רע .שידיי ןוא שיערבעה ןיא רעכיב

 -רעלטעב' ענייז .עקירעמַא ןיא רעטכיד ןוא רעוט רעכעלטפַאשלעז

 עז .1961 .ווָאנ 19 .טשעג} .ןעזפיוא ןסיורג ןפורעגסױורַא ןבָאה 'רעדיל

 ,דנַאב רעטפניפ ,"רוטַארעט ל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל

 ןיא ןברָאטשעג זיא ,ןימינב ,רעדורב רערעדנַא ןַא .|4707471 .זז

 טבעלעג טָאה ,יקסוװוַאשרַאװ ַאקשונַא ,רעטסעווש ַא .ןרָאי עגנוי ענייז

 ריא .ןטרָאג רעדניק ַא טימ טריפעגנָא טָאה יז ואוו ,ענווָאק ןיא

 ,םייה עקיטסייג ַא יװ טנַאקַאב ןעוועג זיא םייה עכעלטניײרפטסַאג

 ןעוועג זיא יז .ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ ץנעגילעטניא עשידיי יד ואוו

 ןיא ָאידַאר רעד ףיוא ןטערטפיוא טגעלפ ןוא ןירעגניז-קלָאפ ַא

 .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא ןוא ,ענווָאק

 ,471772 .זז ,1963 ,קרָאי וינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,
 ,20 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ,יװצ דנַאב ,1952 ,' סערייא סָאנעוב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 | ,228"223 ,113 .וז

 30 ,2 זו ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליוו ןופ ךובגאט ,, -- קורק ןַאמרעה

 לארשי ,ץעענַאּפמָאק

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1900 .בעג}

 .םירק .,איסָאדָאעפ ןיא 1900 ןריובעג

 -ַארעטעװ:רעטַאעט עשידיי יד -- ןרעטלע

 -עגפיוא .ץעענאּפמָאק האל ןוא אבא ןענ

 רע טָאה ,הביבס:-רעטַאעט רעד ןיא ןגיוצ

 -ײטַאבטימ טנגוי רעטסירפ רעד ןופ ךיז

 -יּםשיוש ַא יװ רעטַאעט ןשידיי ןיא טקיל

 ענייז ןופ סעּפורט יד ןיא סרעדנוזַאב ,רעל

 -נַאװ ןבלעז םעד טכַאמעגטימ ןוא ןרעטלע

 טכַאמעג טָאה רע זיב ,ייז סָאװ ,געוו-רעד

 .החונמ םוקמ ןייז רַאפ זירַאּפ

 ןיא ןריובעג) רעטַאלּפ ַאינַאמ ֹוצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא .ק

 עכלעוו ,ַאינָאס יורפ ס'סקַאמ רעדורב ןייז ןופ רעטסעווש ַא ,(ענווָאר

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא טקילײטַאבטימ ךיוא ךיז טָאה
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 ,1942 ןיא ,רעדירב עדייב ןענייז ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב

 .ענָאז רעטייווצ רעד ןיא ןפָאלטנַא ,"עיצקַא,, ןַא רַאפ רעירפ גָאט ַא

 טינ ןבָאה ייז לייו ,ןפױלטנַא טלָאװעג טינ ןבָאה ןעיורפ ערעייז

 טָאה ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןריטרָאּפעד ךיֹוא טעװ ןעמ זַא ,טביילגעג

 ןוא ,רָאי בלַאה ַא ןוא 12 ,רַאקסָא) רעדניק עדייב טימ יורפ ס'.ק ןעמ

 ןייק טריטרָאּפעד 1942 ינוי 16 םעד (רָאי בלַאה ַא ןוא 7 ,עלעמייכ

 דנַאב ןטרעפ ןיא עז עיפַארגָאיב ןייז) סקַאמ רעדורב ןייז .יסנַארד

 -עג טָאה רעכלעוו ,(2685 .ז "רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , ןופ

 "סגירק סלַא זיא ןוא ,רעטילימ ןשיזיוצנַארפ ןרעלוגער ןיא טניד

 ַא ,טרָאד ןופ ןוא דנַאלשטיײד ןיא םישדח 10 ןעוועג רענעגנַאפעג

 ילוי 15 םעד זיא ,זירַאּפ ןייק ןרָאװעג טקישעגקירוצ ,רעקנַארק

 רעיירפ,, רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ןפָאלטנַא .ק טימ ןעמַאזוצ 2

 ןיא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג טרָאד רעטעּפש זיא .ק ."ענָאז

 יסנַארד ןייק ןרָאװעג טכַארבעג גנויירפַאב רעד רַאפ ץרוק ןוא ,ןָאיל

 ןטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא טרָאד ןופ ךָאנרעד ןוא

 ןבלעז םעד .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ ןיוש זיא רע ןענַאװ ןופ ץַאלּפ

 .רעדניק ןוא יורפ ןייז טַאהעג ךיוא ןבָאה לרוג

 .ץעענַאּפמָאק װאקאילאּפ ַאטוינַא רעטסעװש ןייז ןופ .ע .ש ןוא מ

 דנ ַאב -םישודצ

 {?1 .ןעדנע
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 -יטַאמַארד ןיא ,זירַאּפ ןיא טליּפשעג

 -עג ."עגילירוטלוק , רעד ייב זיירק ןש

 ןיא טליּפשעג .רענעיילרָאפ רענייפ ַא ןעוו

 טָאה "טאיּפ , רעטַאעט ןיא ןוא ,"עקסאמ,

 ןלָאר עקיטכיוו ןיא טקילײטַאב ךיז רע

 -שבסיוא ןיא טנוב , ,"ףעזַא ,, ןסעיּפ יד ןיא

 -יוט רעד , סנַאסלעגרעב ,"זיוה-סגנורעס

 ןוא "הכולמ עמערָא , סקיווייל ,"רעב

 "רעבערגדלָאג יד , סמכילע-םולש ,"ןטייק ,

 ןיא ןוא "לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד , ןוא

 ."טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ , ןוא "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא , סצרּפ

 סלַא סעיצַאערק ענעגנולעג רעייז ןפַאשעג רע טָאה סרעדנוזַאב

 סלַא ,".טקעטש עלעדיפ ןיא סָאװ, ןיא "רעמזעלק רעד לאוי,

 סוועל דניקסיז ןיא ןוא "לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד , ןיא "דמלמ ,

 ."רעטינש יד ןופ קיירטש ןיא , עסעיּפ

 -ָאר ַאל ןָאב , רעגַאל ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ .ע זיא 1941 ןיא
 -עג טריטרָאּפעד רעטעּפש רע זיא טרָאד ןופ .(ךיירקנַארפ) "דנאל

 .ןדייל ערעווש ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,ץיוושיוא ןייק ןרָאוװ

 .יקסנעל שובייל ןופ .ע .ש

 ןיא םואבטַאר בקעי דרוד טריפעגפיוא ,"רעביוט רעד, סנַאסלעגרעב דוד

 (הדועס-הרות-תחמש יד ."טַאיּפ , רעזירַאֿפ

 .ןעדנע ןוא ךרַאטש .י ,שטיווָאמארבא .א ,סקופ .א ,סלערימ .ש ,רַאנַאק .י :ןביוא ןופ ייר עטשרע -- סקניל וצ סטכער ןופ)

 .םַאלּפ .ח ןוא יקסניפיל .א ,יקסווָאנַאיַארט .? ,יקסנעל .?ל אןטנוא ןופ ייר עטייווצ)
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 ןופ ןַאקיססעל

 עקניּפ ,טרעבלישז
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 רעזירַאּפ ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא

 טקילײטַאבטימ ךיז טָאה .רעטַאעט-"טַאיּפ ,

 "רעבערגדלַאג יד, סעידעמָאק יד ןיא

 ןופ "לרעדיינש עטפושיכרַאפ סָאד , ןוא

 -סיוא סָאד, עסעיּפ רעד ןיא ,םכילע-םולש

 סנָאסלעגרעב ןיא ןוא ."זיוה-סגנורעסעב

 ,"ןידה תדימ ,

 ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטרַאּפעד זיא .ז

 ןשטייד יד ךרוד םוטנדיי רעזירַאּפ ןטימ

 זיא רע ואוו ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיִוו

 טרָא סָאד .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ייז ךרוד

 -ַאבמוא ךיוא זיא ױזַא .טנַאקַאבמוא זיא

 ,םוקמוא ןשיגַארט ןייז ןופ ןפוא רעד טנַאק
 .יקסנעל שובייל ןופ .ע .ש

 אמרעב ,קערוש

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא|}

 טצעזַאב ךיז .עינעמור ןופ טמַאטש

 -טימ סלַא ןטָארטעגנײרַא ןוא זירַאּפ ןיא

 טָאה יז ואוו ,רעטַאעט-"טַאיּפ , ןיא דילג

 -עגפיוא ענעדיײשרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז

 רעד , סנָאסלעגרעב ןיא א'צ ,ןסעיּפ עטריפ

 -ןשטנעמ ,, סמכילע-םולש ןוא ?רעביוט
 ,"?ןטַארקָאטסירַא

 -עד ןשטייד יד ךרוד יז זיא 1942 ןיא
 "עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפ

 "וצ טינ רעמ זיא יז ןענַאװ ןופ ,רעגַאל
 ףכלעװ רעטנוא ןוא ואו טנַאקַאב טינ זיא סע ןוא ןעמוקעגקיר
 .ןעמוקעגמוא זיא יז ןדנעטשמוא

 .ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא ןַאמ ריא

 ,יקסנעל שובייל ןופ .ע .ש

 (עלערַאד) הרובד ,גרעבסליה
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1926 .צעד 14 .בעג}

 ןיא 1926 רעבמעצעד 14 ןריובעג

 רעד -- רעטָאפ .עטילישיליוּפ ,ענליוו |

 .גרעבסליה (לטַאמ) יכדרמ רעליּפשיוש

 1922 ףוס םוצ ןלָאר-רעדניק טליּפשעג

 ַאטרעב רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ

 ןוא ץאז גיוודול טימ -- 1933 ,ןעטסרעג

 "ער טימ --- 1924 ןיא ,ןאמסעק ילענ טימ

 ַאדיא ןוא ןַאמרעג יסול ,רעקוצ עניג

 שטינור ּפיסָא טימ --- 1938 ןיא ,ַאקסנימַאק

 .עגיר ןיא טילש ַאינעג ןוא

 ןיא ענעסקַאװרעד ןופ ןלָאר טליּפשעג ןיוש .ה טָאה 1941 ןיא
 ןוא רעלדנַאס םייח ייב "לעזַאזַא-יינ , ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ רעד

 ,"גנויספרָאד , סנירבָאק ןופ גנוריפפיוא סדניקסיוו ןיא טקילײטַאב ךיז

 שקנילבערט ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ה

 ,1943 רעדָא 1942 ןיא
 .גרעבסליה יכדרמ רעטָאפ ןופ .ע .ש

 סָאד, סמכילע םולש ןיא
 "לרעדיינש עטפושיכראפ
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 רעצַאעט ןשיריי

 {?} ,לעקנַאט

 ןסיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא|}

 ןוא ןּפיט ענייפ רעייז ןפַאשעג טָאה ,ןירעליּפשיױש ענייפ ַא

 -"טַאיּפ , ןיא טליּפשעג טָאה יז עכלעוו .ןסעיּפ יד ןיא ןרעטקַארַאכ

 יד , סקיווייל ןיא טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה סרעדנוזַאב .רעטַאעט

 : ."ערטיוב , סקַאבלוק ןיא ןוא "הכולמ עמערָא

 ןוא טּפעלשרַאפ ואו ץעגרע ,ןעמונעגוצ יז ןבָאה ןשטייד יד

 רעטנוא ןדיי ןענָאילימ סָאװ לרוג ןשיגַארט םעד טליײטעג טָאה יז

 ,טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד

 .יקסנעל שובייל ןופ .ע .ש

 עשטלאס ,ןַאמטונ

 | ןאמראה לרעפ }

 |ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1881 ץרעמ 6 .בעג}

 ,גרעבמעל ןיא 1881 ץרעמ 6 .בעג

 -נעעג .םירחוס -- ןרעטלע .עיצילַאג-חרזמ

 ןיא .,לוש-סקלָאפ עקיסַאלק 7 ַא טקיד

 -מיג ןופ רָאכ ןיא ןטָארטעגניײרַא 7

 טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא ,רעטַאעט סלעּפ

 ,ןלָאר-טערבוס ןליּפש ןבױהעגנָא

 -יּפשיױש ןטימ טַאהעג הנותח טָאה .ג

 ןוא ןַאמטוג סוילוי רעסישזער ןוא רעל

 ריא סָאװ ּפַאטע ןבלעז םעד טכַאמעגטימ

 -דנַארג ןוא-רעטומ ןיוש קידנליּפש ,ןַאמ

 .ןלָאר-ןעמַאד
 רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא עיזַאװניא רעשטייד

 ,װָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .מ
 ,470 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 .ס ,רעייטנראק
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארכעגמוא --- 189... .בעג}

 :טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 ןייז ןופ טרָא וא עטַאד יד ןלעטשוצטסעפ ןעגנוימַאב עלַא;

 קנעדעג ךיא .ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה ,םַאטשּפָא ןייז ,טרובעג

 רעשזדָאל ןיא ןזיוַאב גנילצולּפ ךיז רע טָאה 1918 ךרעב זַא ,רָאנ

 טינ אקוד זיא טקַאטנָאק רעטשרע רעזדנוא .רעטַאעט ןשידיי

 ןעמָאנ ןייז ןבעגעגנָא טָאה רע לייו ,רעכעלטניירפ ןייק ןעוועג

 "טולב שידייי עסעיפ סוָאטנַאמרעל ףיוא רעצעזרעביא רעד יװ

 טצעזעגרעביא תמאב זיא סָאװ ,ןלַאניגירָא ןיא יײרעינַאּפש,}

 סוילוי טָאה רעטעּפש לסיב ַא .ןתנ רעדורב ןיימ ןופ ןרָאוװעג

 .ײַאלעטַא; סריּפסקעש גנוצעזרעביא ןייז ןיא טריפעגפיוא רעלדַא

 "עלטע ןסעזַאב טָאה ,רוחב רעטנעגילעטניא ץנַאג ַא ןעוועג זיא רע

 ."עיגרוטַאמַארד וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ןוא ,ןכַארּפש עכ

 טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,עשרַאװ ןייק רעבירַא רע זיא שזדָאל ןופ

 "עג טרישזַאגנַא רע זיא 1926 ןיא .טרָא-ןיוו קידנעטש ןייז רַאפ

 "עג טָאה רע ןכלעוו רַאפ ,רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןקיטרָאד ןיא ןרָאװ

 ."טנַאקיזומ עקשָאי , סווָאמיד רַאפ רעדיל יד וצ טסקעט םעד ןבירש

 ןרָאװעג טריפעגפיוא רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןיא זיא 1927 ילוי ןיא

 יא
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 דנַאב םישודלדצ

 קיזומ ,גנוטעברַאַאב ןייז ןיא "קינדמש עלעוולעוו, עטערעּפָא יד

 ץיטָאנ ַא ןיא ןוא ,ןַאמלעגייב .ד ןוא ביורטנייוו .ש ןופ טעברַאַאב

 :טגָאזעג טרעוו "ט'לבטיל , ןיא

 םלוע רעד .גנַאזעג ,ץנעט טימ שודגו אלמ זיא קיטש סָאד,

 טינ זיא טלַאהניא רעד .ןערב טימ ,קידעבעל טליּפש ןרָאיטקַא

 ןליּפש סָאד .טשינ טדָאשיס רעבָא ,ײטסנוקה תרהט לע. ןצנַאגניא

 גרעבנעזייא .א ,דלעפ .י ,ןייטשגינעפ .ה ,גרעבסָארג ַאננַא ןופ י

 ןופ ןליּפש ערעכַאווש סָאד ןוא קיטש םעד ןופ תונורסח יד ןקעד

 -ןּפָאּפ ןופ זיא קיזומ יד סָאװ ,טכעלש טשינ זיאיס .עקירביא יד

 -ַאקס; םייב ןעמענסיא טעוו "קינדמש עלעוולעוו .רעדיל ערעל

 ."םלוע-יײַאל

 רעטַאעט יוער ןרַאפ ןרעמונ ךס א רעייז ןבירשעג טָאה .ק

 ."ןויטבמס,

 טימ ,רעליּפשיוש ַא יו ,טקילײטַאבטימ ךיז רע טָאה 1925 ןיא

 "ןסיוועג:טלעוו  סענזיצַאק ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא ךַאנַארג .לא

 ,שזדָאל ןיא

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ןטעטױװיטקַא עטצעל ענייז ןגעוו

 יד טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןטייקירעוװש יד בילוצי

 -סױרַא םייב המחלמ |-טלעוו רעטייױוצ}| רעד רַאפ ןרָאי עטצעל

 ןצונסיוא טחמעג ךיא בָאה ,עיסעצנַאק-רעטַאעט ַא ןעמוקַאב

 עירָאעט סדיורפ;א טימ יינרוט ןטצעל ןיימ .ןגעוו ענעדיישרַאפ

 רעביירש-רעדיל רעטנַאקַאב רעד טריפעג טָאה "תומולח ןופ

 -סױרַא טָאה רעכלעוו ,רעײטנרָאק |ס} .י רבחמ-ןטערעּפָא ןוא

 עגיל רעד ןופ טּפױה םעד ,יקצעברעב לַארענעג ןופ ןעמוקַאב

 דָאועיָאװ עלַא וצ ריּפַאּפ ַא ןליופ ןיא גנוקידייטרַאפ-טפול רַאפ

 ששינביולרעד ַא ןבעגסױרַא זדנוא ןלָאז ייז ,סעטסָארטס ןוא סעד

 עמַאננייא-עסַאק רעד ןופ ןביג רימ ליױו ,רעטַאעט שידיי ןליפש וצ

 .גנוקידייטרַאפ טפול רַאפ עגיל רעד תבוטל טנעצָארּפ ןסיוועג ַא

 ןָאק יצ ?קעווצ רערענעש ַא ,ןיז ןשיטָאירטַאּפ ןיא ,ןייז ןעד ןָאק

 טייהרעמ יד ןבָאה ךָאד ןוא ?טנעמוקָאד רערעסעב ַא ןייז ןעד

 -ברעמ יד ןיא סעטסָארַאטס (טייהרעמ יד :רעטנוא ךיירטש ךיא)

 .עינביולרעד ַאזַא זדנוא ןבעגוצסױרַא טגָאזעגּפָא ךיז ןטיבעג

 -רַאפ טשינ ךיז ןפרַאד ןדיי :ענעדיײשרַאפ ןעוועג ןענייז ןוויטָאמ

 ןעווא ,"ףליה עשידיי לחומ ,"גנוקידייטרַאפ-טפול טימ ןעמענ

 -ַאב שינעביולרעד ַאזַא ריא טעוו ,שיליוּפ ףיוא ןליּפש טעוו ריא

 "..סרעפטנע יעשיטָאירטַאּפג עכלעזַא ךָאנ ןוא ,יןעמוק

 ןבירטעגנײרַא .ס זיא ןלױּפ ןופ עיצַאּפוקָא רעטשרע רעד תעב

 ןעוועג רע זיא ָאד ךיוא ,ָאטעג רעד ןיא החּפשמ ןייז טימ ןרָאװעג

 .ויטקַא רעטייוו

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש םעד ןגעוו

 -ןרָאק (סנ .י ןעוועג זיא רעביירש-רעדיל רעקידנעטש ןייז

 ןבירשעעג ןענַאמרעדייז (דוד) רַאפ לעיצעפס טָאה רעכלעוו ,רעייט

 ןַא טרירַאב טָאה יגנילק ןקָאלגי דיל סָאד .רעדיל עלעוטקַא יד

 -רעד רופכ-םוי ןבָאה ייז ןעוו ,ןדיי עטדמשעג יד ןופ דָאזיּפע
 סָאװ ,גנוטיײטַאב יד טנָאמרעד ךיז ןוא ןקָאלג יד ןגנילק טרעה

 -ןיפי סָאד ןוא ,לָאמַא טַאהעג יז רַאפ טָאה גָאט רעקיטנייה רעד

 ...טקעוועגפיוא ייז ייב ךיז טָאה ידיי עלעט

 ןבירטעגניירַא ,טסואווַאב יו ,ןענייז ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא

 סָאװ ,עכלעזַא וליפַא ןוא ןדיי עטדמשעג עלַא ךיוא ןרָאועג

 ןענייז סָאו ןרעטלע ןופ רעבָא ,ןטסירק יו ןריובעג ןיוש ןענייז

 .ןדיי רַאפ ןרָאוװעג טנכעררַאפ ךיוא י"ז ןענייז ,ןדיי ןעוועג לָאמַא-
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 "רעד זיא ָאטעג רעוועשרַאוװ ןיא ןדיי עטדמשעג יד ןופ לָאצ יד

 ךריק ענעגייא רעייז טָאהעג ןבָאה ייװ רעטנזױט ךס ַא וצ ןגנַאג

 ןרעוט טימ ןסָאגרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןוא (םיחלג ענעגייא טימ

 -נילק ןקָאלגי דיל סָאד ןעגניז ןענַאמרעדייז טרעהעג ןבָאה ייז ןעוו

 טציא טרעוו דיל עקיזָאד סָאד) ,יןייג ריא לָאז ןיהואווי רעדָא ,ןעג

 ,רעגניז ענעדיישרַאפ ןופ טלעוװ רעצנַאג רעד רעביא ןגנוזעג
 םעל .דיל םנופ רבחמ ןרעדנַא ןַא ןָא טיג רענייא רעדעי ןוא

 ,ָאטעג ןיא ןפַאשעג טָאה דיל סָאד זַא ,רעטנוא ךיא ךיירטשש ,תמא

 ןילַא זיא רעכלעוו ,רעײטנרָאק (ס) .י יו רערעדנַא ןייק טשינ

 .ײןרעמַאקדזַאג יד ןיא ןעמוקעגמוא

 דיל סָאד ךיוא זַא ,וָאקרוט טנכייצרַאפ טרָא רעדנַא ןַא ןיא

 רעד ןיא ןעגנוזעג טָאה לעטסָאפ החמש סָאװ ,"השמ ,ךַא ,השמ ,

 ,ס ןבירשעג טָאה ,ָאטעג

 טיג קרַאמ רעב רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד

 :דָאזיּפע ןדנריר ןקידנגלָאפ רעביא
 ךיק-סקלָאּפ רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד וצ השקב ַא ןיא;

 -ןרָאק .ס רבחמ-ןטערעּפָא רעשידיי רעד טרעדליש 145 רעמונ

 טריסימסקע זיא רע -עגַאל עשימָאנָאקע עקירעיורט ןייז רעייט

 טימ ןעמַאװצ ןבילבעג זיא רע .הריד רעד ןופ ןרָאוװעג

 רעבירעד טעב סע .סעוורָאב ןוא טעקַאנ רעדניק יױוצ עניז

 -ניק יױוצ עניימ טעוועטַאר , .רעדניק יד רַאפ ןגָאטימ עטסיזמוא

 וירב םעד .רעטָאפ רעטלפייוצרַאפ רעד סיױא טפור -- "רעד

 ךָאנ טעװ סע זַא ,גנונפָאה רעד טימ רעיײטנרָאק טקידנערַאפ

 ."טפנוקוצ עכעלקילג ַא ןדיי יד רַאפ ןעמוק
 גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 .205 ,14 .זז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,"ןעוװעג סע זיא ױזַא , --- װָאקרוט סַאנַאי

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,104:105 .זז

 ,עשרַאװ ,'ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעביירש ענעמוקעגמוא , --- קרַאמ רעב
 ,52 .ז ,4

 עלעיַאש ,ןײשטַאר
 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1870 .בעג|}

 ןיא ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1870 ןריובעג

 ןיא ךָאנ .החּפשמ רעשידיסח גנערטש א

 ערעדנַא יד ןופ טנכייצעגסיוא ךיז רדח

 קידנגנילק ןייז טימ רָאנ טשינ רעדניק

 ,לּפעק ףרַאש ןייז טימ ךיוא רָאנ ,עלעמיטש

 רע טגעלפ םיבוט םוי ןוא םיתבש יד ןיא

 ילוש רעסיורג רעד ןופ רָאכ ןיא ןעגניז

 .תחנ ןופ ןלָאװקעג ןבָאה עמַאמ-עטַאט ןוא

 -ָאפ ןייז טָאה ,טיוט סרעטומ ןייז ךָאנ

 טימ טַאהעג הנותח .,ןמלק-המלש ,רעט

 -טלעוו רעטייווצ רעד וצ זיב זיא ןוז סנעמעוו ,רענזיוּפ הנמלַא רעד

 .רעניבַאר-זיירק ןעוועג המחלמ

 -כיילג רעבָא ,טפעשעג-טינש ַא ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא ירפ

 ."רָאכ-ןבַאנק, םענעפורעג:-ױזַא םעד ןיא ןעגנוועג רעטייוו קיטייצ

 -רעמוז ,, סָאד ןעוו ןעוועג זיא עניב רעד ףיוא טויבעד רעטשרע ןייז

 ?ַאטסָאקַא לאירוא  שילױּפ ףיוא טריפעגפיוא טָאה "?רעטַאעט

 ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,רָאכ ןיא טקילײטַאבטימ ךיז טָאה רע ןוא

 ."יתיוש ,
 ןייז ןיא טקנוּפדנעװ רעד ןעוועג זיא טירטפיוא רעקיזָאד רעד

 טריפ ןוא עשרַאװ ןיא ןעדַאפדלָאג םהרבַא טמוק 1884 ןיא .ןבעל
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 ר ואוו ,"תימלוש , רעטַאעט-"ָאדַארָאדלע , ןקיטרָאד ןיא ףיוא
 ןוא ןַאמרעה רעליּפשױש ערעלוּפָאּפ רעטעּפש יד טימ ןעמַאזוצ

 ןטסירָאכ סלַא ףיוא ןטערט ןייטשנייפ ןַאמרעה ןוא ןַאמרעב ףלָאדַא

 ןיא ,דנַאלסור ןייק קעװַא טרָאפ יז זיב עּפורט רעד ןיא ןביילב ןוא

 רעשיליױוּפ רעד ןיא "בדניבא, לָאר יד טליּפשעג .ר טָאװ 8
 -יינ רעד ןיא רעביא ךָאנרעד טייג .ר ."תימלוש , ןופ גנוריפפיוא

 ,יקסנימַאק לחר-רתסא ןוא קחצי:םהרבַא ןופ עּפורט רענעפַאשעג

 ןרָאיטקַא סלַא ןיירַא ןיוש ןטערט ןטסירָאכ עקידרעירפ יד ואוו

 .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ חטש ןרעביא ןרעדנַאװ ןעמענ ייז ןוא

 ךיוא טרעוו עכלעוו ,רהעל ַאנעלעה טימ הנותה רע טָאה ןשיווצניא

 .עסירעטקַא ןַא

 :טביירש אשירג ןוז ןייז

 טנַאקַאב ךיג ןרעוו ,ענעלעה ןוא עלעײש ,ןרעטלע עניימג

 יז .םוקילבוּפ-רעטַאעט ןששידיי םייב ןוא ןזיירק-רעטַאעט יד ןיא

 זיא לָאמַא :ףיױא ןטערט יז עכלעוו טימ סעפורט יד טּפָא ןשיוט

 ןוא סיײסבַאס ,סנָאזשיפ -- לָאמ טייױוצ ַא ,עּפורט סיקסנימַאק סע

 -רעטקַארַאכ סלַא ,ַאלוּפמַא ןשיפיצעפס ןייז בילוצ .ערעדנַא

 ןייז .םוקילבופ םנופ גנילביל רעד רעטָאפ ןיימ טרעוו ,רעקימָאק

 רעטעדָא יד ןופ תויתוא-הנבל עקיזיר טימ ּפָארַא טכייל ןעמָאנ

 ."ןרעטַאעט רעווָאנַארומ ןוא

 ןרופ ףיוא םורַא טפָא ךיז רע טּפעלש ןעגנורעדנַאװ ענייז ןיא

 וצ לטעטש ןופ (ןעוועג טינ טלָאמעד ךָאד ןענייז ןענַאב ןייק לייוו)

 ַא טכַארבעג רע טָאה רעטרע עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןוא ,לטעטש

 רע זיא ,ןטָארטעגפיוא זיא רע ואוו ןוא ,דיל שידיי ַא ,טרָאװ שידיי

 יד ןיא טליּפשעג ךיוא טָאה .ר .םלוע ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג

 עשיעּפָארײא ייר ַא ןיא ןוא עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ

 .רעדנעל

 עּפורט-רעדניק עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג .ר טָאה 1906 ןיא

 ןיא ןטָארטעגפיא גלָאפרעד סיורג טימ זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא

 טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה עּפורט רעד ןיא) רעטַאעט-'שזַאטימרע'
 ןיא טציא רעטצעל רעד ,עשירג ןוא ןָאמָאלַאס יז עדייב ענייז

 ןעמוקעגמוא זיא עכלעוו ,עליצ רעטכָאט ןייז ןוא ,לארשי תנידמ

 ןעוועג טייצ ערעגנעל א ךיוא זיא .ר ,(ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ןוא ץשענַאּפמָאק טימ ןעמַאזװצ 'שזַאטימרע' ןיא ףתוש-טימ ַא
 ,לעּפַאר

 ןיא טרעװרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב

 ףלָאדַא טימ ןעמַאװצ ,.ר טָאה ,שידיי ףיוא ןליּפש וצ עשרַאװ

 שדרַאװט ףיוא רעטָאעט א טנפעעג ,שטיוועלעשיפ קחצי ןוא ןַאמרעב

 ץשידיי ןעגנוזעג טָאה ןעמ ואוו ,'ָאדַארָאדלע' ןעמָאנ ןרעטנוא ,סַאג

 .שילױּפ ףיוא ןסעיּפ עשידיי טליּפשעג ןוא רעדיל

 :ערעירָאק-רעטַאעט ס'.ר ױזַא טרעדליש ווָאקרוט סָאנָאי

 -עג ַא ןיוש זיא סָאד ןוא -- טכיירג ןורכז ןיימ גנַאל יוד

 ןעמָאנ רעד זיא -- רָאי קילדנעצ עכעלטע ענייש ןופ עטכיש

 ושידיי םנופ עטכישעג רעד טימ ןדנוברַאפ ןײשטָאר עלעיאש

 ןעו טבעלעגרעביא ךיא בָאה ןטונימ עמענעגנָא לפיוו .רעטַאעט

 ךעלקילג יו .עניב רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה ןיישטָאר עלעיַאש

 גנלעטשרַאפ ַא ךָאנ טָאה רעטָאפ ןיימ ןעוו ,ןעוועג ךיא ןיב

 עלעיַאש טיורבטנווָא ףיוא ןַארָאטסער סָאקשַאדוי ןיא ןטעברַאּפ

 וצ גנובעלרעביא עסיורג ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד .,ןײשטָאר

 ןופ ןגיױא יד ןעמענּפָארַא טשינ ןוא שיט ןייא ייב ןציז ןענָאק

 ןעוועג -- ףירגַאב ןקיטלָאמעד ןיימ טיול -- זיא רעכלעוו ,םיא

 -צעג ךימ טָאה סָאו ,רע .רעקימָאק-רעטסיײמ רעסטױרג רעד

 רע סָאװ ,םענייז טרָאוװ ןדעי ןופ רעטכעלעג ןופ ןכייק וצ ןעגנואוו
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 רע טַאעט ןשידיי ןופ ןָאסיסקעל

 -רָאג ךיז בָאה ךיא .היועה רעדעי ןייז ןופ ןוא ,טגָאזעגסױרַא טָאה
 רעסעב דנַאטשמיא זיא רעצעמע זַא ,ןלעטשרָאפ טנַאקעג טשינ
 ןײשטָאר עלעיַאש יו 'שדוק תבששי ןיא לָאר ןייז ןליּפשוצּפָא
 ןיא ןעזעג ןענײשטַָאר בָאהיכ זַא ,ךָאנ טסעומש רע ןוא ...
 רעטייווצ רעדי ,יהער השאי ,ילקיר ןוא עקהמלשי ,ײעקניפ-עקניכי
 ןוא 'םיאנת ייווצי ,יטָאּפמָאק טסע עלעוולעווי ,יעלעמילבי ,יױמה
 .ַאנעלעדַאמ ןוא ןַאשזי עסעיפ רעשירָארעטיל רעד ןיא וליִפֶא

 סיקסנירק ןופ רעליש ַא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןטוו ,רעטעפש
 ,גנלעטשרָאפ-רעליש ַא סרעזדנוא תעב ,ךיא בָאה ,עיזַאנמעג
 -ַאוע ןופ -- ןײלַא םיא ןופ טרימירג ןרעוו וצ יהיכזי יד טַאהעג
 | .ןיױעטָאר עלעי

 ,רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ןײלַא ןיב ךיא ןוא קעוװַא ןענייז ןרָאי
 -יד-רעטַאעט ַא ךױא -- רעטעּפש ךָאנ ;רעסישזער ַא ךַאנרעד
 רעטנוא ,רימ טימ טליפשעג טָאה ןײשטָאר עלעיַאש .רָאטקער
 -רַאפ ןענייז ןרָאי ערעטייוו .עיצקעריד ןיימ רעטנוא ,ישזער ןיימ
 ןשידיי ןופ ןַארעטעװ ַא ןיווש זיא ןײשטָאר עלעיַאש -- יב
 ,טקוקעג םיא ףױא רעבָא בָאה ךיא ןעו קידנעטש .רעטָאעט
 ןסייו רעבליז ןייז ףיוא ןוא םינּפ טלכיימששעצ ,ןייש ןייז ףיוא
 וקנַאדעג עניימ ןיא ןפורעגסױרַא לָאמ עלַא ךיא בָאה ,רָאה ּפָאק
 -ַארומ ןקילָאמַא ןופ ןעגנורענירעד ערעייט ױזַא רימ רַאפ יד
 ףיוא ירעוויהיד ןעדרַאשזי' ,ישזַאטימרעי ןופ ,רעטַאעט רעווָאנ
 ,סַאג ַאקסווָאטַאקָאמ ףיוא רעטַאעט עשידיי סָאד .סַאג ענלעימכ
 ,טַאג עוָארַאק ףיוא רעטַאעט-יםועזילעי סגרעבלּפע ןוא לעּפַאר
 -סָאדײלַאק ַא יו ןוא ,סַאג ענשזַאבָא ףיוא רעטַאעט סיקסנימַאק
 ןפמוירט ,ןרָאיטקַא ןוא ןסעיּפ ןגיױא עניימ רַאפ ךרוד ןענייז ּפָאק
 עלעיַאזע .עידרַאװג רעטלַא רעקילָאמַא רעד ןופ ןלַאפכרוד ןוא
 -ַאעט ןשידיי םוצ ןדנובעגוצ קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןיײשטָאר
 ןכיה ןייז בילוצ ,ןרָאי עטצעל יד ןיוש טָאה רע ןעוו זַא ,רעט
 ךיז רע טָאה ,לָאר עיינ ןייק ןענרעלסיוא טנעקעג טשינ ,רעטלע
 ןיא רע .ןריטסיטַאטס וצ טמעשעג טשינ ןוא טגָאזעגּפָא טשינ
 -עט םייב ןייז וצ יבַא ריט רעד ייב רעלָארטנָאק ןעוועג וליפַא
 עכלעוו ֹוצ ןטסיטרַא עשידיי ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ,רעטַא
 ."המוענ ןוא בייל טימ ןדנובעגוצ קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע

 :טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 רבח-טנגוי ןיימ טעברַאעגטימ זדנוא טימ טָאה עשרַאװ ןיא,
 -קירַאּפ ןופ טסנוק יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,ןײשטָאר ַאשירג
 ןײשטָאר עלעיַאש רָאיטקַא סעד ,רעטַאפ ןיז ןופ ײרעכַאמ
 םירג ןטשרע םעד ןעקנַאדרַאפ וצ טָאהעג ךיא בָאה ןעלעיאש
 סָאװ םירג ןטשרע םנופ... .רעליש ַא יו ךָאנ םינּפ ןיימ ףיוא
 ןימ ףיױא טגײלעגפױרַא ותעשב רימ טָאה ןײשטָאר עלעיַאש
 ץרא-ךרד ןעמוקַאב ךיא בָאה ,גנולעטשרָאפ-לוש רעד וצ למינפ
 ןיא ןסקַאועצ סע ךיז זיא טייצ רעד טימ .רָאיטקַא ןטלַא ןרָאפ
 -רַאּפ יד םיא ןיא ןעזעג בָאה ךיא .טנעמיטנעס ןפיט ַא ןיא רימ
 טָאה סָאװ ,געווסנבעל ןקיברַאפליפ ,ןרעווש ַא ןופ גנורעּפרעק
 ,ןבעל ןיימ ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװעג ןוא "טמסרַאפ, ךימ ךיוא
 -לָאשרַאפי םוצ עביל ,םזילַאעדיא ןויטימירּפ םיא ןיא ןעזעג
 ןוא טלָאװעג טשינ טָאה רע ןכלעוו ןופ ,"טיורב לקיטש סענעט
 עקידנשױרַאב יד ןופ ןַאמָאקרַאנ ַא יו ,ןגָאזּפָא ךיז טנָאקעג טשינ
 -ַאּפ סניא סעשיגַארט סעּפע ןַארַאפ .ןקיטָאקרַאנ עכעלדעש ןוא
 -ָאפלעמ ןופ רעניד עקיזָאד יד ןכלעוו ןיא ,טעטסעיַאמ ןשיטעט
 -ברעטש עטושּפ יד ןופ ןדיישוצרעטנוא טימַאב ךיז ןבָאה ענעמ
 -עגּפָארַא ןבָאה ייז ןכלעוו ןופ ,ּפמילָא ןשיטערעּפָא םניא ,עכעל
 ."ייז וצ טקוק

 יי
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 דנ ַאב םיטשורדרצ
 ,2 יולי ידי יה יאשיהו יז == טעטפיואפשל יראה רק

 ,ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא טייצ-סגירק ןיא ןבעל ןייז ןגעוו ןוא

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש

 ךיז טָאה ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ-(טלעוו עטייוצ יד ןעוו

 זיא רע .עשרָאװ ןיא ןענופעג ןײשטָאר עלעיַאש רעטלַא רעד

 רע .טעב םוצ טדימשעגוצ ןגעלעג ,ןכָארבעצ ןוא קנַארק ןעוועג

 ַא לָאמַא ןעועג ךיא -- יורפ ןייז .רעסנַאק ַא טַאהעג טָאה

 -םירבח ערעגניי יד .ןרָאוװעג דנילב זיא -- עסירעטקַא עשידיי

 -רַאפ טשינ ןגעלָאק עקנַארק עטלַא ערעייז רעבָא ןבָאה ןרָאיטקַא

 ןרָאיטקַא עשידיי ןעוו ,עיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד תעב .ןזָאל

 -עטַאמ רעזָאלסגנונפָאה ַא ןיא בייהנֲא ןופ ןענפעג ךיז ןבָאה

 -טפַאשלעזעג יד ייב טרינעוורעטניא ייז ןבָאה ,עגַאל רעלעיר

 -רַאעגסױא סניײשטָאר יד רַאפ ןבָאה ןוא סעיצוטיטסניא עכעל

 -ויל וצ טימַאב ךיוא ךיז טָאה ןעמ .עציטש עקידנעטש ַא טעב

 ַא רעטנוא ןטלַאהעג םיא ןוא ןדייל סנײשטָאר עלעיֵַאש ןרעד

 ןיא ךיז ןבָאה סע ןעװ .טכיזפיוא רעשיניצידעמ רעקידנעטש

 -רעצנָאק ןוא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רעטַאעט יד ןבױהעגנָא ָאטעג

 טשינ רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַארעטעװ סעד ךיױא ןעמ טָאה ,ןט

 ידכ ןעגנולעטשרָאפ עלעיצעפס טריזינַאגרָא טָאה ןעמ .ןסעגרַאפ

 .ןרענרעד רעסעב ןענָאק םיא ןוא דנָאפ-טלעג ַא םיא רַאפ ןפַאש וצ

 ןגעוו העידי יד טכַאמעג םיא ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא

 ןעוו .טנערוקנָאק -עניב רעקילָאמַא ןייז -- טױט סרעניוו ביל

 רעד טָאה ,ןעגנַאגרעד םיא וצ זיא טױט סרעניוו ןגעוו העידי יד

 :טגָאזעג וא טנייועצ קרַאטש ךיז ןייזעטָאר רעטלַא

 -ווא ןופ רעטצעל רעד ןיב ךיא .ייר ןיימ זיא טציא ,ונ --

 ,רוד רעזד

 ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא יעיצקַא' יד ןביױהעגנָא ךיז טָאהיט תעב

 רעדָא ,ןטנַאיצילַאּפ עששידיי עפורג ַא זיא ,1942 ילוי שדוח ןיא

 -ַאטס ַא יו (טסניד-סגנונעדרָא) ".ד.א, ןפורעג ךיז ןבָאה יז יו

 טָאה טניווועג) ןײשטָאר עלעיַאש וצ ןלַאפעגנײרַא ןקירעזעייה עד

 ץלַא קידנכוז ,(סַאג ענלָאס רעד ףיױא ,עליצ רעטכָאט ןייז יב רע

 ױזַא .ידעלּפעקי ןפורעגנָא סע ןבָאה ייז יװ רעדָא ,תונברק עיינ

 סָאד .פעק ענעגייא ערעייז ןעוועטַארוצּפָא טפָאהעג ייז ןבָאה םורָא

 זיא רעטעּפש .טייצ עצרוק ַא ףױא רָאנ ןעגנולעג רעבָא יז זיא

 ...ךעלּפעק ערעייז ףיוא ,ייז ףיוא ייר יד ךיוא ןעמוקעג

 יד ןעזרעד ,טעב ןיא קידנגיל ,טָאה ןײשטָאר עלעיַאש ןעוו

 םיא וצ ןלַאפעגניירַא ןעיירשעג עדליוו טימ ןענייז סָאװ ,םיחצור

 -ץרַאה ַא ןעמוקַאב קערש סירג ןופ רע טָאה ,ןײרַא בוטש ןיא

 .המזענ ןייז טכיוהעגסיוא ןוא קַאלש

 טימ רעבָא ןבָאה ,י.ד .אי יד ,טינורשמ עשיושטייד עיירטעג יד

 טּפעלשעגטימ ייז ןבָאה ,ןײגקעװַא טנָאקעג טשינ יטנעה עקידיילי

 טימ ,זיא יז .ןישטָאר עלעיַאש ןופ יורפ עדנילב יד ךיז טימ

 טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עּפורג רעטּפַאכעג רעצנַאג רעד

 -ערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעווַא ,יױטרַאק-טכער-סנבעלי ןייק

 עלעיַאש -- עניב רעשידיי רעד ןופ ןַארעטעװ םעד .עקנילב

 -זַאג יד ןיא ייינרוטי רעד ןרָאװעג טרָאּפערַאּפ זיא -- ,ןישעטָאר

 ,ײןײרַא ןרעמַאק

 ,סעיסרעוו עטלעטשעגטסעפ-טינ טיול ,זיא עליצ רעטכָאט ס'.ר
 -ָאס ףבעל ןיז ענייז .ץיוושיוא ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 רעד וצ טַארייהרַאפ ,(יכדרמ) קעטעימ ,עקירעמַא ןיא (םעס) ןָאמָאל

 -עו) ַאשירג ןוא ,עדַאנַאק ןיא ,גרובמעסקול עלהיח ןירעליּפשיוש

 ןיא (עקנילבערט ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ַאלעפ יורפ סנמ
 .לארשי תנידמ
 .ןישטָאר אשירג ןופ .ע .ש
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 ,ט לבטיל , ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ןעדאפדלָאג --- גייווצרעבליז ןמלז

 ,19233 ,22 'ג ,עשרַאװ

 דנַאב ,19523 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש ענעשַאלרַאפ ,, -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,45:49 .וז ,סנייא

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- וָאקרוט טנומגיז

 ,204 ,215 .זז

 קינלַאכַאנ ,עקרוא

 |שטיוװָארעברַאפ קחציו

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1897 ינוי .בעג)

 לטעטש ןיילק ַא ןיא 1897 ינוי ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .ןלוּפ ,טנגעג רעשזמָאל ןיא

 "עג -- רעטומ .רחוס-לעמ רעכעלגעמרַאפ

 רעשידיסח רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ טמַאטש

 ,םייה

 -נָא רָאי 12 וצ .רדח ןיא טנרעלעג

 ןוא הבישי רעשזמָאל ןיא ןענרעל ןביוהעג

 שידיי ןיא סעיצקעל ןבעגעג קיטייצכיילג

 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו .שיערבעה ןוא

 ןברָאטשעגּפָא רעטומ ןייז םיא זיא ,רָאי 4

 -טנַא ןוא רעטָאפ םענעגייא םעד רע טעבנגַאב רעטעּפש רָאי ַא ןוא

 רענליו ַא ןיא שמש ַא ייב ףליהעג ַא טרעוװ ,ענליוו ןייק טפיול

 שיערבעה ןוא שידיי ,ך'נת ןופ רערעל ַא רעטעּפש ,שרדמה תיב

 ןייז רע טעבנגַאב 1912 םורַא .טנגעג רעגליוו ןופ ףרָאד ַא ןיא

 רעד ןוא ,הסיפת ןיא ןיירַא לָאמ ןטשרע םוצ טלַאפ ןוא סָאבעלַאב

 גנוטַארַאב-עילימַאפ א ,עיציױק ףיױא סױרַא םיא טמענ רעטָאפ

 יירעקעב ַא ןיא ןטעברַא ןקישוצקעװַא 1914 ןיא םיא טסילשַאב

 -ַאב יד ,רעווש וצ םיא רַאפ זיא טעברַא יד רעבָא ,רעטעפ ַא ייב

 רעסיימש ַא טרעוו ,טרָאד ןופ קעװַא רע טייג ,עטכעלש ַא גנולדנַאה

 -ַאיסעּפָארּפ ןופ הביבס ַא ןיא ןיירַא טלַאפ ןוא הלגע-לעב ַא ייב

 טלעוװ רעד ןיא רדסכ טקניז רע ואוו ,סרעסַאּפ ןוא םיבנג עלענ

 .תוסיפת ענעדיישרַאפ ןיא רָאי 17 ּפָא טציז ןוא סנכערברַאפ ןופ

 -רַאפ זיא רע ואוו ,שטיװַאר ןופ הסיפת רעד ןיא ,1927 ןיא

 ,ןביירש וצ קשח ַא גנילצולּפ םיא טלַאפַאב ,רָאי 8 ןציז םוצ טּפשמ

 -שילַארָאמ , עיּפָאטוא-ןַאמָאר ַא ןוא רעדיל שילױּפ ןיא טביירש רע

 ןרעו ןטפעה ענעבירשרַאפ 10 יד רעבָא ,"טלעוו יד טשרעהַאב טייק

 -ָאכיסּפ ,רעשרָאפ רעשילױוּפ רעד טָאה לַאפוצ ַא ךרוד ,ןרָאלרַאפ

 טימ טנעקַאב ךיז יקסלַאװָאק ווַאלסינַאטס רעלעטשטפירש ןוא גָאל

 טקורדעג לָאז סע זַא ,ךיז טימַאב רע סָאװ רָאנ טינ ןוא ,ןביירש ןייז

 ןשילױּפ םוצ טרילעּפַא ןוא המדקה ַא ןָא טביירש רע רָאנ ,ןרעוו

 ןיא טניישרעד 1933 ןיא .ןקידַאנגַאב ֹוצ םיא טנעדיזערּפ-הכולמ

 ?יצּפנעטסעשזּפ ינסַאלװ סירָאצישז, שילױוּפ ןיא ךוב ס'.א ןזיוּפ

 ןופ ריפניירַא ןַא טימ |"סנכערברַאפ ענעגייא יד ןופ גנורעדליש ,|

 טרעוו סָאװ ,יקסוװוָאכַאלב ןַאפעטס טעטיזרעווינוא רענזיױּפ ןופ .פָארּפ

 דלַאב טרעוו ךוב סָאד .טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןיא עיצַאסנעס ַא

 ,19323 ןיא טניישרעד ןוא יקסנַאדג ,ל ןופ שיסור ןיא טצעזרעביא

 ןיא ךוב טייווצ ַא סנייז סױרַא טיג "יָאר , גַאלרַאפ רעשיליוּפ רעד

 סָאנעוב ןוא קרָאידוינ ,עגיר ,עשרַאװ ןיא עסערּפ עשידיי יד .שיליוּפ

 -רעביא ביײהנָא ןיא ןרעוו סָאװ ,קרעוװ ענייז ןקורד טמענ סערייא

 -סול רעד ,) ןײטשדלָאג ןועמש-ףסוי ןוא קרַאמ ןרהא ךרוד טצעז

 ןָא ןילַא רע טבייה ךָאנרעד דלַאב רעבָא ,(?'טסימיסעּפ רעקיט

 רעד ןופ ןָאקיסקעל , עז םעד ןגעװו ךעלריפסיוא}| .שידיי ןביירש
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 -עג זיא "עריוט ןיד , ןַאמָאר ןייז .ן"רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ
 הנשוש .ר ךרוד טריזיטַאמַארד ןוא שילוּפ ןופ טצעזרעביא ןרָאװ

 סירָאמ טימ ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ זיא ןוא

 ןיא "'עלעזיר, סלַא הנשוש ןוא ?קינלַאכַאנ עקרוא , סלַא עּפמַאל

 עשידיי ליפ רעביא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט-"ַאלַאקס , רעװעשרַאװ

 .עּפָארײא-ברעמ ןוא-חרזמ ,ןליוּפ ןיא סרעטַאעט

 ;טביירש ליזיימ ןמחנ

 רעטַאעטייַאלַאקסי רעוועשרַאוו םניא טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןעמוקַאב ךָאנרעד טָאה סָאװ ,סָאנ-עקישזד ייב) ענלעשזד ףיוא

 -ןגױא ןטמירַאב םעד ןופ ןעמָאנ ןפיא ,ףָאהנעמַאז ןעמָאנ סעד

 שידיי ַא טליּפשעג (ָאטנַארעּפסקע ןופ רעדניפרעד םעד ,רָאטקָאד

 -נוא ןכַאז עשיטַאמַארדָאלעמ ןבעגעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט-סקלָאפ

 זיא טייצ ןייא .הנשווש .ר ןוא עּפמַאל סירָאמ ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 קרַאטש טָאה סע ןוא גלָאפרעד ןרעדנוזַאב ַא טימ ןעגנַאגעג

 -רַאפ קחצי) קינלַאכַאנ עקרוא ןופ עסעיפ ַא טריגירטניארַאפ

 -עפס זיא סע יוװ רעדָא ,יהרות ןידי ןעמָאנ ןטימ (שטיױוָארַאב

 יעריױױט ןידי שידיי ףױא ןרָאװעג טגילעגסיוא לעיצ

 "ןשטנעמ-טכַאנ, סקינלאכַאנ עקרוא ןופ ענעצס

 (רעטַאעט- ַאלַאקס,, ןיא 1935 טליּפשעג)

 סקַאמ ,טר

 .ןליײצרעד ךס ַא ָאד זיא קינלַאכַאנ עקרוא םעד טָא ץטעװ

 עשידי רעועשרַאװ יד יוװ טנַאסערעטניא ןעוועג זיא סע . ,,

 יז יװ ןוא גנולעטשרָאפ רעד ף'וא טריגַאער טָאה טלעוורעטנוא

 סָאװ ,יעגעלָאק' ַא ןרעייז טימ טנכערעגּפָא ךיז הליחתכל טָאה

 -סױרַא טָאה ןעמ .ןושל ןוא ןבעל רעייז ןקעדפיוא ןעגנַאגעג זיא

 ידכ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יז רעטַאעט םנופ טעבנגעג

 ןבָאה ךָאנרעד .עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא יד ןסיירוצרעביא

 -עּפס ןעמוקעג זיא קינלַאכַאנ עקרוא ןעוו טרעקעגקירוצ ץלַא יז

 הרבח רעד ףױא טקריועג שי-עדורבטוג ןוא ענליוו ןופ לעיצ

 עטעבנגעג עלַא יד .עסעיּפ רעד טימ ןייגנָא רעטייו לָאז ןעמ

 יד .לארשי לע םולשו ןוא ןרָאװעג טכַארבעגקירוצ ןענייז ןכַאז

 ."גלָאפרעד סיױרג טימ ןרָאװעג טליּפשעג רעדיוו זיא עמַארד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1924 רעבָאטקָא 19 םעד

 ןשידיי, ןיא (ָאי ליאכימ -- סעיצַארָאקעד) יועלדנַאס םייח ךרוד

 טליּפשעג עסעיפ יד זיא 1939 ןיא .עגיר ןיא "רעטַאעט םיטעומ
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַָאקיסלקעל

 -טכַאנ; עא עסעיּפ יד זיא 1929 ינוי ןיא .ענוװָאק ןיא ןרָאװעג

 -פיוא שטיװָארַאברַאפ .י ןופ רעדליב 9 ,ןטקַא 2 ןיא ,"ןשטנעמ

 ןיא 'ערטימ , רעטַאעט ןיא ןַאגוב לבח ךרוד ןרָאװעג טריפעג
 ,עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב

 ןופ יורפ א טימ טַאהעג הנותח רֶע טָאה ,הסיפת ןופ טיײרפַאב

 םייב בוטש ַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא החּפשמ רעשיטַאבעלַאב ַא

 יױרפ ןייז םיא טָאה טרָאד .ענליו רעטניה ,דלַאװ ַא ןופ דנַאר

 -ָאק .ןביירש ןייז ןופ חויוב טבעלעג טָאה רע ןוא ,ןוז ַא ןריובעג

 וצ ברקמ םיא טכוזעג ,ןכוזַאב םיא ןגעלפ ,רעביירש עשידיי ,ןגעל

 עשירַארעטיל ענייז בילוצ עשרַאװ ןיא ןעמוק טגעלפ רע תעב .ןייז

 ףיוא ןיירַאפ ןטַארעטיל ןיא טסַאג ַא ןייז רע טגעלפ ,ןסערעטניא

 קרַאטש ךיז ,ענליוו ןיא 'ָאויי, םעד ןכוזַאב טגעלפ ,עקצַאמָאלט

 -ידיי רעד ןופ ךעלטרעוו עיצקעלָאק רעד טימ טריסערעטניארַאפ

 .סיוא ןוא ןעגנוקרעמַאב טכַאמעג טָאה ןוא טלעוװרעטנוא רעש

 .ןעגנורעסעב

 ;ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןיא םיא טרעדליש רעשטוק .ב

 -נעס ַא שממ .קינלַאכַאנ עקרוא ,רבד-םש ַא רע זיא טנייה

 -השעמ םיא ןגעוו טלייצרעד ןעמ ,םיא ןופ טדער ןעמ .עיצַאס

 ןוא ,רעטַאעט ןרָאפ טריזינעצסניא ןרעוו רעכיב ענייז .ךעל

 שממ ןעמ טגנילש ,הרוש ַא סנייז טקורדעג ץעגרע טרעוו רעמָאט
 .טרָאװ סעכעלטיא

 .רעגיינ טימ טיא טכַארטַאב ןעמ ,םיא םורַא ָאד ןעמ טייטש
 טגרַאק דייר ןייק ןוא .טדער רע סָאװ סערעטניא טימ טרעהימ
 טרעה ןעמ יו ,טנַאפעעג זיא םלוע רעד יו טעז רע .טשינ רע
 רע טדער .ךָאנ טשינ רע טזָאל ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ םיא
 .ערעווע סױרַא םיא ייב ןעמוק רעטרעוו יד .רעכעה לָאמַא סָאװ
 ...טלעו רעבײא ..טלעוורעטניא -- ,עטרַאה סױרַא ןעמוק
 ..."ענעסיוטשרַאפ עלַאיצַאס ...עטסַאק עטריגעליווירּפ

 -טָא ןייק ענליוו ןופ ןגיױצעגרעבירַא ךיז .א טָאה 1926 םורַא

 ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא עשרַאװ ןעוו ןוא ,עשרַאװ ןבענ ,קצָאװ

 זיא ,רָארעט רעייז ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא תוליח עשיצַאנ יד

 -ןפָאװַאב ַא ןופ ןַאלּפ ַא טעברַאעגסיױוא ןוא עשרַאװ ןיא ןעמוקעג .א

 -לעהסיורַא עשילױּפ ערעייז ןוא סיצַאנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןט

 רעד טימ ןעגנויצַאב עקילָאמַא ענייז טײנַאב טָאה רע .סרעפ

 רע .עּפורג-דנַאטשרעדיװ ַא ןריזינַאגרָא וצ ליצ ןטימ טלעוװרעטנוא

 טָאה רע .רעוועג טפיוקעגנייא טלעג טלמַאזעג ןוא ןגייא רַאפ טָאה

 רעייטשרָאפ ,רעוט-ללכ עשידיי רעװעשרַאװ טנעקַאב ןַאלּפ ןייז טימ

 םיא ןעוועג טיירג טינ ןענייז ייז רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ

 ןייז ןופ ץיּפש רעד ןיא רע טָאה 1940 ץרעמ ןיא .ןעמענוצנָא

 ייב סעקישטמָארגָאּפ עשילוּפ דנַאטשרעדיװ א טלעטשעג עּפורג

 רעד ןיא ןײרַא רע זיא רעטקיטולברַאפ ַא .סעלַאה רעווָארימ יד

 סע ןעמעוו ייב ,דלָאגנייפ בייל רעוט-ללכ רעװעשרַאװ ןופ הריד

 טָאה רע .םינקסע עשידיי ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ דָארג זיא

 -עגּפָא גָאלשרָאפ ןייז ןבָאה ייז רעבָא ,םישעמ ייז ןופ טרעדָאפעג

 ןריפסיוא ןעמונעג ,קצָאװטָא ןיק קעװַא קירוצ רע זיא ,ןפרָאװ

 טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,עיניל-ןַאב רעד ףיוא ןטקַא-שזַאטָאבַאס

 סָאװ המוהמ רעד ןיא .עקנילבערט ןייק םוקמוא םוצ ןדיי טריפעג

 ןזיווַאב ןדיי ךס ַא ןבָאה ,ןפורעגסױרַא ןבָאה טקַא-שזַאטָאבַאס יד

 -ַאבסיוא ךיז ןפלָאהעג ערעדנַא ןוא ייז טָאה רע ןוא ןפיולטנַא וצ
 -שזַאטָאבַאס ַאזַא םענייא תעב .רעדלעוו רעקצָאװטָא יד ןיא ןטלַאה

 ןענופעג םיא ייב ןבָאה ייז ,ןשטייד יד וצ ןלַאפעגנירַא רע זיא טקַא

 "ַאנ עקרוא יו שטנעמ  ַאזַא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ייז .רעוועג
 רַאפ םיא ןבָאה סיוועג רָאנ ,לַאעדיא םשל טשינ סָאד טוט קינלַאכ
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 -עג םיא ייז ןבָאה .סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןעגנודעג קעווצ םעד
 םענייק טָאה רע .סָאד ןענייז ייז רעוװ ןגָאזסױא לָאז רע זַא ,טקינייּפ
 ,טריפעג םיא ןעמ טָאה ןטייק ןיא ןטדימשעג ַא ,ןטַאררַאפ טשינ
 ,עיצוקעזקע רעד וצ קצָאװטָא ןופ ןסַאג יד רעביא ,טלייצרעד ןעמ יו
 טכילש ןַאמ-,ס.ס ןפיוא ןפרַאװ וצ ךיז ןזיװַאב ךָאנ טָאה רע רעבָא
 ,טרָא ןפיוא ךיילג םיא ןבָאה סיצַאנ יד .ןדנואוורַאפ רעווש םיא ןוא
 .טעדרָאמרעד ,קצָאװטָא ןיא ,ָאקשויטסָאק עטלַא רעד ףיוא

 "מוא ןייז ןגעוו סעיסרעוו ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע

 :וָאקרוט סַאנַאי טביירש ױזַא .םוק

 ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,(שטיווָארעברַאפ) קינלָאכַאנ עקרוא;
 -ייד רעד ןופ גנַאפנָא עמַאס םייב ךָאנ ,ןפוא ןשידלעה ַא ףיוא
 ,ןגױא יד ןכָאטשעגסױא רעירפ ןעמ טָאה ,עיצַאּפוקָא רעשט
 זַא ,טשינ טניימג ןשטייד יד וצ ןעירשעגסיוא טָאה רע לייװ
 ."ןעמוק ךיוא טעוװ ףוס רעיא ,רקפה זיא טולב שידיי

 -וקניײרַא ןכָאנ ,זיא רע תעב זַא ,ןָא ךיוא טיג ווָאקרוט סַאנָאינ
 ,קצָאװטָא ןייק טרָאד ןופ ןפָאלטנַא ,עשרַאװ ןיא ןשטייד יד ןופ ןעמ
 :יז ןשיװצ ,עטנַאקַאב ייר עצנַאג ַא ןפָארטעג טרָאד רע טָאה

 עקרוא רעבײרש-ןַאמָאר לַאנימירק רעטנַאקַאב רעד ךױא

 .םיא יב ןקיטכענ טגנידַאבמוא ןלָאז רימ ,ליו רע .קינלַאכַאנ

 ןפ -רענייא ןייק ..עקידלזמ א זיא -- רע טגָאז -- עליו ןייז

 יד .ןבעל םייב ןבילבעג טשינ זיא ןשטנעמ עטנכערעגסיוא יד

 .טריךיוקיל עיצקַא סגנוטָארסיױא רעד תעב יי ןבָאה ןשטייד

 יױזַא ףױא ןעוועג טשינ זיא עליו סקינלַאכַאנ עקרוא ךיוא . .,

 סָאװ ,סָאבעלַאב ריא ןופ ןבעל סָאד ןעוועטַארוצּפָא קידלזמ ליפ

 -ַָארסיא רעד רַאפ גנַאל ןרָאוװעג ןסָאשרעד ןשטייד יד ךרוד זיא

 סקינלַאכַאנ עקרוא ןיא טָאה ןעמ .קצָאוװטָא ןיא עיצקַא סגנוט

 ."רעוועג ןבָארגרַאפ ןענופעג עליוו

 המלש רעניווונייא רעקצָאװטָא רעד ךיוא טלייצרעד סעכעלנע

 :עקירעמַא ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ,גניסעמ

 רעד טָאה ,ןליוּפ ןייק ןירַא זיא רעטילימ עשטייד סָאד ןעוו
 ,קצָאװטָא טָאטש רעד ןיא טבעלעג קינלַאכַאנ עקרוא רעביירש
 ַא ףיוא ןענייז ןדיי יױוצ ךָאנ ןוא רע .עשרַאװ ייב טרָא-רוק ַא
 רעבמעווָאנ ןט-10 םעד ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןפוא ןשילַאיטסעב
 וצ ןײרַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו :יוזַא סָאד זיא ןעשעג ,0
 טנעוו עלַא ףיוא טבעלקעגסױא יי ןבָאה ,קצָאװטָא ןיא זדנוא
 וצ ןבעגעגּפָא ךיילג סע לָאז ,רעוועג טָאה סע רעוו זַא ןעגנודלעמ
 ןעמ טעוװ ,ןבעגּפָא טשינ טעוו ןעמ בוא .טכַאמ-רעטילימ רעד
 ןעמָאנ ןייז ,טריוו ןשידיי ַא ייב .טױט ןטימ ןרעוװ טּפָארטשַאב
 עקרוא רעבירש רעד טניװועג טָאה ,יקסינָאדנַאר ןעוועג זיא
 טעברַאעג טָאה פריוו סעד ייב .דניק ןוא יורפ ןייז טימ קינלַאכַאנ
 טגירקעצ ךיז טָאה יורפ-זיוה יד ןעוו .יורפ עשיליוּפ ַא זיוה ןיא
 -עג ןא ןשטייד יד וצ ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא ,טריוו ריא טימ
 .רעוועג ןבָארגַאב ןבָאה ןדיי ייוצ ךָאנ טימ טריוו ריא זַא ,טגָאז
 לוולעוו רעמיטנגייא-ָאניק רעד ןעוועג זיא דיי רעטירד רעד
 ַא ףיוא עקירעמַא ןיא ןעוועג רע זיא גירק ןרַאפ .דלַאוװסָאנ
 ןעגישימ ,טיַארטעד ןיא טניוװ סָאװ ,לקנָא ןייז ייב עזיירטסול
 ןבעגעג ייז טָאה ןעמ ןוא ןדיי יירד יד ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד
 טָאה ןעמ ןוא -עוועג סָאז ןבָארגסױא ןלָאז יז זַא ,סעטעּפָאל
 ףיוא ןוא טריטסערַא עלַא ייז טָאה ןעמ .רעוועג ןענופעג עקַאט
 ךיז טָאה רעבָא רעטעּפׂש .טעדרָאמרעד ןפוא ןשילַאיטסעב ַא
 טָאטש (רעד) יד ןופ רעטסיימרעגריב רעד זַא ,ןזיוועגסױרַא
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 דג ַאב -סישודדל

 ןטלַאהַאב רעוועג סָאד ןבָאה ןשטנעמ ענייז עכעלטע טימ קבָאווטַא

 ירד ףיוא לובלב ַא טכַאמעג ךַאפנייא טָאה יורפ עשיליוּפ יד עא

 ."ןדיי עקידלושמוא

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל

 ,38740 .זז ,דנַאב
 ןעשידיא ןיא /קינלאכאנ עקרוא ,, ןופ גנוריפפיוא יד -- {ןאמרעסַאװ .א}

 ,1924 רעבָאטקָא 22 ,עגיר ,"טנייה , ,/ רעטַאעט
 ,19239 ,6237 'ג ,ענװָאק ,/עמיטש עשידיא-- ,/ קינלאכאנ עקרוא , -- .ש .נ
 יני 20 ,א ב ,גנוטייצ עשידיא , ,ךאלטעלב-רעטַאעט -- יקסנַאשזאר לאומש

9, 
 ,26*25 .וז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,,ןעװעג סע זיא ױזַא , --- וָאקרוט סַאנָאי

1, 
 עקרוא טעדרָאמרע ןבָאה סיצַאנ יד ױזַא יװ טלהעצרעד -- גניסעמ המלש

 ,1953 ילוי 13 ,.י .ג ," וראפ , ,קינלאכאנ

 ,216277 .וז ,1955 ,זירַאּפ , עשרַאװ לָאמַא ןעװעג , -- רעשטוק .ב

 ַאקנא (ןַאמצייװ) ,יקסניפיל

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1903 .בעג}

 ןיא ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1902 ןריובעג

 ,םעד בילוצ .עילימַאפ רעשיטַאבעלַאב ַא

 ןוא ןברָאטשעג גנוי זיא רעטומ ריא סָאװ

 הנותח לָאמ טייוצ ַא טָאה רעטָאפ רעד

 עריא ייב ןגיוצטגפיוא ךיז יז טָאה ,טַאהעג
 -נַא יד תעב ,רעטסעוװש עטַאריײהרַאפ ַא
 .רעדורב ריא ןוא רעטסעוװש ייווצ ערעד
 ןיא ןענייז ,יקסניּפיל קחצי רָאיטקַא רעד
 .עקירעמַא ןייק קעוװַא 1

 ַא טנגוי רעטסירפ ריא ןופ קיִדַיבָאה -
 ןיא ןעגנוזעג רָאי עכעלטע יז טָאה ,ליּפש ןוא גנַאזעג וצ גנוגיינ
 -עגטימ קיטייצכיילג ןוא רואינש .מ טנעגיריד ןטנַאקַאב ןופ רָאכ
 ."טפנוקוצ , עיצַאזינַאגרָא-טנגי רעד ייב זײרקמַארד ןיא טליּפש
 -ַארד רעשידיי סטרעכייוו ר"ד ןיא ןטָארטעגנײרַא יז זיא 1922 ןיא
 ןעוו ,1928 ףוס זיב רָאי 6 טכוזַאב טָאה יז עכלעוו ,לוש רעשיטַאמ
 ,זירַאּפ ןייק טרירגימע טָאה יז

 ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטנַארגימיא ערעווש יד ףיוא טקוקעג טינ
 רעד ייב זײרקמַארד ןיא ןסָאלשעגנָא דלַאב ךיז יז טָאה ,זירַאּפ
 זיא ןוא ןלָאר ענעדיישרַאפ טליּפשעג טָאה יז ואוו ,"עגיל-רוטלוק,
 טימ לעודיווידניא ןטָארטעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ קיטייצכיילג
 ,סעיצַאטיצער

 -עוועג רעד ןופ ןטסיטרַא יד טימ ,טרעוו'ס ןעוו ,1934 בייהנָא
 ןפַאשעג ,ףרָאדסנַאמ ןוא רעדנעלרוק ,טכיל "עּפורט רענליוו, רענעז
 ,ןײרַא טרָאד יז טערט ,"טַאיּפ , רעטַאעט סָאד טכיל דוד ןופ ל'א
 תדימ , סנָאסלעגרעב דוד ןיא לָאר ענעעזעגנָא ןַא דלַאב טמוקַאב
 ןעגנוריפפיוא יד ןיא ןלָאר עקיטכיוו ערעדנַא ךָאנרעד ןוא "ןידה
 עטפושיכרַאפ סָאד , ,"רעבערגדלָאג , סמכילע-םולש ,"ףעזַא, ןופ
 רעד ףיוא שילָאּפ ןיא, סצרּפ ,"ערטיוב , סקַאבלוק ,"לרעדיינש
 -ױװיטקַא-רעטַאעט יד זיב ,ַא'א "הכולמ עמערָא , סקיווייל ,"טייק
 ךָארבסױא ןבילוצ ןסירעגרעביא 1929 ןיא טרעוװ זירַאּפ ןיא סעט
 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ,סיצַאנ יד דרוד ןרָאװעג טריטסערַא .ל זיא 1942 ילוי 16 םעד
 -רָאּפעד ןרעוו ייז ןוא ןעלדַאמ רעטכָאט רעגנוי ריא טימ ןעמַאזוצ
 ,קירוצ טשינ רעמ ךיז ןרעק ייז ןענַאװ ןופ ,ץיוושיוא ןייק טריט
 .יקסנעל שובייל ןופ .ע .ש
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 ןופ ןָאקיססעל

 םוחנ ,םייחנרעטש

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1879 .בעג}

 -ַאג:ברעמ ,עשייר ןיא 1879 ןריובעג

 רעכלעוו ,רעלדניש רזעילא טיול .עיציל

 ןוא שידיי , ןייז ןיא "ריע-ןב , םיא טפור

 .יעשַאבלָאק ןיא -- "שידיסח

 טָאה סָאװ ,עמורפ ַא רָאג -- החּפשמ

 לעב ןזיב ווירב-סוחי ריא טימ טריצלָאטש

 עזעיגילער-שידיי ַא ןעמוקַאב .בוט םש

 -ישי ןיא טנרעלעג רָאי 17 זיב .גנויצרעד

 ןיא ןרוּפש עפיט טזָאלעג טָאה סָאװ ,הב

 .ןעגנופַאש ענייז

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ,רחוס-רעייא רענעעזעגנַא ןַא ןעוועג זיא רענייז רעטָאפ רעד,

 טסשינ בא למוחנ ןייז ןופ ןכַאמ וצ טבערטשעג טָאה רעכלעו

 ענייז ןיא ... .רענרעל-ליוו ַא -- תוחפה לכל זיא ,בר ןייק

 םזינויצ טימ טּפַאזעגנָא םייהנרעטש םוחנ ךיז טָאה ןרָאי עשלגניי

 עשיטסינויצ עטשרע יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טייהרעליטש ןוא

 ןופרעד ךיז טָאה רעטָאפ רעד ןעװו .עשייר ןיא סעפורג-טנגוי

 ןייק ןיוע טעוװ למוחנ ןייז זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,טסואוורעד

 רע טָאה -- "שטנעמ ַא ןייז שטָאכ רע לָאז; ...ןיז טשינ בר

 א יא תרשמ ַא יו ןבעגעגקעווַא ןעמוחנ טָאה רע ןעוו טהנעטעג

 ןעוועג ןענייז ןקנַאדעג סמוחנ רעבָא .טפעשעג-טינש קיטרָאד

 רע סָאו ,קיניױװו ןוא ,גנוטכיר רערעדנַא ןַא רָאג ןיא טדנעוועג

 טָאה ,רעדיל עקידהנושמ סעּפע ןעגנוזעגרעטנוא געט עצנַאג טָאה

 ענייז טימ פעק יד טיירדרַאפ םיתרשמ עקירביא יד ךיוא רע

 חלשמ סָארק-טינש ןופ סָאבעלַאב רעד םיא טָאה .ןעיירעתוטש

 ,רעליפש םירופ ַא ןרעוו טפרַאד וד, :רעטרעוװ יד טימ ןעוועג
 ..."שטנעמ ןייק טשינ

 ,?גױפ רעיירפ ַא יו טליפרעד ךיז טָאה םייהנרעטש םוחנ

 רענייז עטַאט רעד .גייטשש ןופ טזָאלעגסױרַא טָאה ןעמ ןכלעוו

 רשפא ,ןיירַא ףיוה ןיא ןיבר םוצ ןעמענטימ טפָא םיא טגעלפ

 ןוא ,טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ןייז עיפשעמ םיא ({ףיוא) סָאד טעװ

 ןפיוהי יד ןיא רעטעּפשע ןוא ןיבר םוצ ןעגנַאגעג ןרעג זיא םוחנ

 -רעגייטוע ןטימ טּפַאזעגנָא ךיז טָאה רע ואֹוו ,םייבר ערעדנַא ןפ

 -עג טרָאד טָאה ןעמ עכלעוו ,םינוגנ יד טפַאכעגפיוא ןוא ןבעל

 ."ןעגנוז

 -לעטשעגנָא-סלדנַאה ַא קידנרעוו טָאה .ש זַא ,ןָא טיג ןעזייר ןמלז

 יד ןופ גנוגעװַאב רעלענָאיסעכָארּפ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,רעט

 קיטעט ןייז וצ ןביוהעגנָא קיטייצכיילג ,רעטעברַא ןוא עטלעטשעגנָא

 טעטש ערעדנַא ייר ַא ןיא ךיוא יוו ,טָאטשטטרובעג ןייז ןיא צ'ּפ סלַא

 -רַאּפ ןשיכיירטסע םוצ ןלַאװ יד תעב .עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא

 יגַא ,רענדער-סקלָאפ סלַא ןטָארטעגפיוא 1907 ןיא רע זיא טנעמַאל

 -רַא ןבירשעג טָאה ,עטסיל רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד רַאפ קידנריט

 סעשיביוט לבייל ןיא יו ,עסערּפ רעשידיי-שיצילַאג רעד ןיא ןעלקיט

 טימ ןבעגעגּפָא ךיוא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג .ַא'א ,'טַאלבנעכָאוו'

 ןבירשעג ייז רַאפ ןוא ןבולק עשילַאקיזומ ןוא עשיטַאמַארד ןדנירג

 רעשידיי רעד ןשיוװצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז עכלעוו ,רעדיל
 .עיצילַאג ןיא עסַאמ

 טבירש םעד ןגעוו .עקירעמַא ןייק רע טרירגימע 1908 ןיא

 :רעלָאק קחצי
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ןיא ןוא ןעור טשינ סעּפע םיא טזָאל רוטַאנ עשידַאמָאנ ןייז;

 רע ואוו ,עקירעמַא ןייק סױא רע טרעדנַאװ רעטעּפש רָאי ַא

 יאֹוו ,ןטנַאזירָאה עיינ ןענעפע םיא רַאפ ךיז ןלעוו ָאד זַא ,טביילג

 ַא ץא טעברַא... רע .ןעלקיװטנַא יירפ ךיז ןענָאק טעװ רע

 -סמעברַא ערעוװע יד ןוא עיצַאטַאַָאלּפסקע יד טעז .ּפַאש טעווס

 ןוא ןטעברַא עשירַארעטיל ןיא קיטעט ךיוא זיא ,ןעגנוגנידַאב

 רעדיל עקינייא טביירש ,ןעניירַאפ סגנַאזעג ןדנירג ךיוא טפלעה

 -גנַאזעג ןשידיי םעד ןריויטלוק טימ ּפָא ךיז טיג ןוא ,קיזומ טימ

 ןיא טשױטנַא דלַאב רעבָא טרעוו םייהנרעטע .הניגנ ןוא וויטָאמ

 ןדמערפ םוצ ןסַאּפפצ טשינ ןפוא םושב ךיז ןָאק רע ;עקירעמַא

 -סנבעל רעטושּפ רעשידיי רעד םיא טלעפ סע .ןבעל רעגיטש

 קירוצ טרָאפ רע ןוא רָאי עקינייא םױק ָאד זיא רע .רעגייטש

 ואֹו ןוא הסנרּפ ןכוז ןָא יינספיוא טבייה רע ואוו ,עיצילַאג ןייק

 .ײןעגניז ןוא ןפַאש ןענָאק לָאז רע

 ,ּפַאש ןיא עקירעמַא ןיא קידנטעברַא זַא ,טקרעמַאב ןעזייר ןמלז
 "ביד סקלָאפ ןוא רענדער סלַא קיטעט ןעוועג טרָאד רעטייוו .ש זיא

 "עג ןויצ-ילעוּפ ַא טעדנירגעג ןיוועל השמ טימ ןעמַאזוצ ןוא רעט

 "ומ רעד ןיא ןוויטָאמ עשידיי-ןייר יד ןריוויטלוק וצ ןיײרַאפ-גנַאז

 .'טַאלבנָאט' רעגרעבמעל ןיא סעיצנעדנָאּפסערָאק ןבירשעג ןוא ,קיז

 -רוט סַאנָאי טלייצרעד -- עקירעמַא ןגעוו ןסעומש ענייז ןיא
 אמתסמ , :טניירפ ענייז רַאפ ןקירדסיוא ךיז רע טגעלפ --- ווָאק

 ."' ...צקירעמַא רַאפ טשינ ךיא ןיב אמתסמ .דלוש ןיימ סע זיא

 ןיפ ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה ,עשייר ןיא ןעמוקעגקירוצ

 .גינעה החּפשמ רעשייר רענעעזעגנָא רעשיטייל רעד ןופ לדיימ

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא טביירש וווָאקרוט סַאנָאי

 רע... הנותח רעד ךָאנ זַא ,טניימעג טָאה החפשמ סונוחנא

 םיתוטש עלַא יד ןגָאלשסױרַא ךיז רע טעוװ ,רעדניק ןבָאה טעוװו

 ענייז ןוא ירפ ןייז טַאהעג ביל רעייז עקַאט טָאה רע .ּפָאק ןופ

 עכיוה יד ןיא ןבעוװע טגעלפ המשנ ןייז זַא ,רעבָא ,רעדניק ייוצ

 םיא ןוא ןיטשרַאפ טזמעג סָאד בייו ןייז ךָאד טָאה ,תומלוע

 -עג ןפורַאב טשינ זיא רע עכלעוו וצ ,םישעמ וצ ןפוטש טשינ

 ןוא רעווװע טָאה יז ןוא ןענַאטשרַאפ סע טָאה יורפ ןייז . .ןרָאװ

 םוחנ .דניזעגזיוה ריא ןרענרעד וצ ידכ טעווערָאהעג רעטיב

 ,ןסַאג רעשייר יד רעביא ןײגמורַא געט עצנַאג טגעלפ םייהנרעטש

 -עטניא טשינ םיא טגעלפ סע ןפיל יד ףיוא לדיל ַא טימ דימת

 -עגושעמ-טָאטש ַא ףיוא יו םיא ףיוא ןקוק ןשטנעמ סָאװ ןריסער

 קידנּפוצ ,רעדיל יד טייהרעליטש ןעגנוזעג טָאה רע .ץלַא ,טענ

 ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה ןעמ ןעװ .םינּפ םנופ רָאה יד ייברעד

 ןעמ טָאה ,םינּפ ןפיוא לכיימע ןקיטומטוג ,םענעדירפוצ ןייז ןעזעג

 -רעד ..זיא שטנעמ רעקיזָאד רעד ךעלקילג יו ןעניימ טנַאקעג

 טששינ ,בוטוע ןיא םיא ייב טפייפעג תולד רעד רעבָא טָאה יב

 יב רוטש ןיא .ןעגנוגנערטשנָא עסיורג סיורפ ןייז ףױא טקוקעג

 .טַאז רעד וצ טירב לקיטש ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא יז

 זיא ןעמ ןעװ ... .טגָאלקרַאפ טשינ לָאמניײק רעבָא ךיז טָאה רע

 ,רַאפרעד זיירפ םעד טגערפעג ןוא דיל ַא םיא יב ןפיוק ןעמוקעג

 ןיז טעוו דיל ןרַאפ זיירּפ רעטסעב רעד זַא ןרעפטנע רע טגעלפ

 ךלַאב עקַאט ןוא ..דיל רעדנַא ןַא ןרעהסיוא םיא טעװ ןעמ ןעוו

 -נרעטש םוחנ .גנופַאש עטסעיינ ןייז ןעגנוזעגּפָא רע טָאה טרָא ןפיוא

 ןריפסיוא יז ןיילַא רָאנ ,רעדיל יד ןּפַאש רָאנ טשינ טגעלפ םייה

 ךיז ןָאק ןעמ סָאװ ,ןגינגרַאפ עטסערג סָאד טּפַאשרַאפ םיא טָאה סָאד

 ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפמורַא טגעלפ רע .ןלעטשרָאפ רָאנ

 טשינ רעבָא טגעלפ רע .ןטנווַא -רעדיל ענייז ןויזינַאגרַא ןוא

 יי עא

210 



 דנַאב -םישודלצ

 טגעלפ ,ןבעג םיא טגעלפ ןעמ לפיוו .טלעג רַאפ ליפעג ןייק ןבָאה

 רע לפיוו וא .ןבעג ללכב םיא טגעלפ ןעמ בױא -- ןעמענ רע

 -וצ זיא רע רעדייא .קינירו וצ ןייז ץלַא טגעלפ ,ןעמענ טגעלפ

 ."טלעג סא ןעוועג ןיוש זיא ,םייהַא ןעמוקעגקיר

 :רעלָאק קחצי טביירש ,ןטנוװָא-רעדיל עקיזָאד יד ןגעוו

 רעטשרע רעד ךָאננ טריזילַאמרַאנ ךיז טָאה עגַאל יד ןעוו

 קידנריסלופ א ןעמוקַאבקירוצ ךעלסיבוצ ןוא (המחלמ-טלעוו

 -עגניירַא רעדיוו ךיז םייהנרעטש טָאה ,ןבעל-רעגיײטש ןשידיי

 רע טָאה הסנרפ ןייק שטָאכ ,טעברַא רעשירעפעש ןיא ןפרָאװ

 ןפלעה טזומעג םיא עקַאט טָאה ירפ ןייז .טַאהעג טשינ ןופרעד

 ןוא םידירַאי ףיא ןזָאל ךיז טגעלפ רע ןוא ,טעברַאעגטימ ןוא

 ןוא טרעצנַאק ַא ןבעג דירַאי ןכָאנ ןוא ,רעייא טימ ןעלדנַאה

 עמיטש-ןָאטירַאב ןייז .רעדיל-סקלָאפ ענייז טימ ןדיי יד ןייז הנהמ

 רַאפ ןטסָאמעגנָא יװ ןעוועג ןעניימ זיא ןָאט רעמערַאוװ ןוא

 ןוא ךייר רַאוטרעּפער ןייז ,רָאלק עיצקיד ןייז .גנַאזעג-סקלָאפ

 -עיצעפס ַא טימ .שילַארטַאעט ךיוא לָאמטפָא ,קיטרַאדנדיישרַאפ

 רעדיל עשידיסח ןעגניז רע טגעלפ טעטעיפ ןוא תובהלתה רעל

 -הביועי ןקירעגנוה םעד ןענַאטשרַאפ טוג טָאה רע .םינוגנ ןוא

 -ורעטוע ... .ןגָאמ ןרעטכינ ַא טימ ארמג יד טנרעל סָאװ ,רוחב

 ַא ןיא ןּפַאכנײרַא ,ןהעוע עיירפ יד ןיא ,טפָא ךיז טגעלפ םייה

 םעיינ ַא סעפע ןרעה לזיילק שידיסח ַא ןיא רעדָא שרדמה תיב

 זיא רע .לרמז סעיינ ַא סעפע (שנכייצרַאפ) ןביירש רעדָא ןגנ

 -לעוו ,םייבר יד ייב טסַאג רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ךיוא רַאפרעד

 ןצונַאב ךיז ןגעלפ ןוא סוחי ןייז ןופ טסואוועג ךױא ןבָאה עכ

 קירוצ ןגיוצעג רעייז םיא טָאה סע .םינוגנ ענייז ןופ ךס ַא טימ

 ןוא ,הקיני ןייז טפעשעג טָאה רע ןענַאוו ןופ לַאװק ןשידיסח םוצ

 ."ןעגנַאזעג עשידיי עקיצרַאה ןיא טדימשעגרעביא ןוװיטָאמ יד

 :וָאקרוט סַאנָאי ךיוא טביירש ענייז ןליפעג עקיזָאד יד ןגעוו

 יד ןיא רעײגנײרַא רעטפָא ןַא ןעוועג זיא םייהנרעטש םוחני

 ,עלהשענמ יר ןיבר םוצ ,ןיבר רעווָאדַאווזָאר םוצ ;ףייה עששידיסח

 -עזעגנָא ןוא רעטגײלעגנָא ןַא ללכב ןוא ,זיולק רעווָאזעזַאלב ןיא

 רעייז טרָאד םיא טָאה ןעמ .ןבוטש עשייבר עלַא ןיא טסַאג רענע

 ןוא ןעגנוזעגטימ ייז טימ דימת טָאה רע םערָאװ ,טַאהעג ביל

 ןעוועג ךױא רע זיא טסַאג רעטּפָא ןַא .םינוגנ יז רַאפ ןפַאשעג

 ַא טרָאד ןייטש ןוא ןרָאפ טגעלפ רע ןיהואוו ףיוה רעזלעב ןיא

 ."טייצ ערעגנעל

 זַא ,ןָא טזייוו רעלָאק קחצי

 שעטָאכ ןוא ,עיצידַארט רַאפ ץרא-ךרד ךס א טַאהעג טָאה רע;

 ןכעלטנפע ןַא טרירעלָאט טשינ רע טָאה ,םורפ ןייז וצ ןופ טייװ

 ןייז ןיא| ווָאקרוט (סַאנָאנ עקַאט טליצרעד ױזַא .תבשי-לוליח

 ַא ןעוועג זיא םייהנרעטש ןעוו זַא ,{ײױרעטש ענעשָאלרַאפ, דוב

 רע טָאה ,עשייר ןיא בולק ןשיטסינויצ ןופ דילגטימ רעקיטעט

 טָאה .עיצקעל ַא רַאפ ןמכילע-סולש ןעגנערבוצּפָארַא ןסָאלשַאב

 זיא םכילע-םולש .קיטנוז ַא רַאפ (עיצקעל יד) טרישזנַארַא רע

 טָאה םייהנרעטש םוחנ .תבוע םוא ,רעירפ גָאט ַא ןעמוקעג רעבָא

 ןמכילע-םולש טָאה וא שפנ תמגע ךס ַא רעייז טַאהעג ןופרעד

 -קעווַא טסַאג םעד ןוא ,ןרָאוװעג רעטצניפ סע זיב ןטלַאהַאבסיוא

 טקיטכענעגרעביא טָאה רע ואוו ,וָאשַארטס ףרָאד םניא טריפעג

 ,עזעייר ןייק לָאמַא ךָאנ ןַאב רעד טימ ןעמוקעגנָא סנגרָאמוצ ןוא

 סיורג טימ ,םינּפ תלבק ןלעיציפָא ןַא טכַאמעג םיא טָאה ןעמ ואוו

 -עג טָאה ,ןדַאלעגנייא םיא טָאה םייהנרעטש סָאװ סָאד .דַארַאּפ

 -סולש ןייז לבקמ ןעמוקעג ןענייז ןדיי עמורפ ךס ַא זַא ,טקריװ
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 ַא ,שטייד ַא ךיז רַאפ רעבָא קידנעעזרעד ,ןַאב רעד וצ ןמכילע
 -עג יז ןענייז ,רָאה עגנַאל ןוא לדרעב ץיּפש ַא טימ ןטלָאגעג
 ,עטזעוטנַא ןוא עטמעשרַאפ ןבילב

 ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןטרעצנָאק (סמייהנרעטשנ ענייז וצ
 -ַאבעלַאב ןופ ךעלטייל עגנוי עששידיי ךיוא ןעז טּפָא ןעמ טגעלפ
 -ַאג ברעמ ןיא טבילַאב ןעוועג זיא םייהנרעטש .ןעמייה עשיט
 ךס ַא ןענייז ןוא ןעוועג םש הנוק םיא ןבָאה רעדיל ענייז .עיציל
 .גנורעקלעּפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא טעמכ ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג

 ענייז ןפיוקרַאפ ךיוא םייהנרעטש טגעלפ ןטרעצנַאק יד ךָאנ
 ןגיוב ןטלּפָאד ַא ףױא טקורדעג ןעוועג ןענייז עכלעוי ,רעדיל
 ןוא ,לטייז עדעי רעדיל יירד-ייוצ א ןלַאהטנַא ןגעלפ ןוא ריּפַאּפ
 רעדיל ענייז ןופ סנטסרעמ סָאװ הבס יד ךיא רששפא זיא סָאד
 סָאװ ,דָאש רעסױרג ַא ,דָאש ַא ןוא .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןענייז
 סָאד ןוא ,השורי רעקיטסייג ןייז ןופ קינירו ױזַא ןבילבטג זיא סע
 ."מיירפשעצ ןוא טיזעצ ןיוא זיא

 :וצ טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ןעגנוזעג טָאה ןעמ ןעוו ךעלקילג ןעוועג זיא םייהנרעטשג

 -עג ןײלַא ייז טָאה רע ןעוו ,רעכעלקילג ךָאנ רערָא ,רעדיל ענייז

 סױרַא ,ןטנווָא טרעצנָאק ענייז תעב ,זיא רע ןעוו .ןטגניז טוָאק

 טנַאקעג טשינ טרָאד ןופ ןיוש םיא ןעמ טָאה ,עניב רעד ףיוא

 רעד ןופ ןגױצעגּפָארַא חכ טימ םיא טָאה ןעמ ןדייס ,ןעמענּפָארַא

 ַא ףיוא ןטָארטעגפיוא זיא רע ואוו ,עשייר טָאטשמיײה ןייז ןיא .עניב

 טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה .רעדיל ענייז טימ טרעצנַאק ןסיורג

 טָאה ,עניב יד ןזָאלרַאפ טלָאוװעג טשינ ןפוא ןיאב ןוא ןעגניז וצ

 -רָאפ םעד ץזָאלּפָארַא רָאנ ,הרירב ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןעמ

 טזעינ טימרעד רעבָא ךיז טָאה םייהנרעטש .ןעגניז ןטימ ןיא גנַאה

 -עג רעטייו ןוא גנַאהרָאפ ןרַאפ סױרַא זיא רע .ןעמונעגרעביא

 ...ײןעגנוז

 .טייצ ענעדיישרַאפ ןיא טכעלטנפערַאפ רעדיל ענייז טָאה .ש

 ,גנוטייצנעגרָאמ רענעיוו ,'טַאלבגָאט' רעגרעבמעל יו ,ןטפירש

 ערעדנוזַאב ןיא ךיוא ןוא (1917) 'רעכיב-בוט-םוי' ךובלמַאז ןיא

 טימ רעדיל רעטרעדנוה טסַאפרַאפ טָאה רע ,ןטָאנ טימ ןבַאגסיױא

 יז ןַא ,קלָאפ ןשיוצ ןעגנורדעגניירַא ױזַא ןענייז לייט ,םינוגנ יד

 ןעמָאנ םעד קידנענָאמרעד טינ ,רעדיל-סקלָאפ יוװ טכַארטַאב ןרעוו

 טייצ וצ טייצ ןופ ןרָאפעגמורַא ךיוא .ש זיא ,ןעזייר טיול .רבחמ ןופ

 -סקלָאפ ןשידיי ןגעוו ןטַארעפער טימ עיצילַאג ןופ טעטש יד רעביא

 .רעדיל ענעגייא ענייז ןופ גנַאזעג ןטימ טיײלגַאב דיל

 -וש רעד טקרעמַאב ,רעדיל ס',ש ןופ טײקמינָאנַא רעד ןגעוו
 סטנעמַאזירּפ המלש וצ המדקה רעד ןיא דלעפשריה ןמלז רעליּפש

 ןטנעמַאזירּפ ייב ןלעוּפ וצ ןעוועג רעווש , :!רעגניז-רעדָארב , ךוב

 רעוו .לדיל ַא סנייז ןקורדּפָא ,ןכעלטנפערַאפ ואוו ץעגרע לָאז רע

 -רעביא ךס ַא סעּפע טָאה ד'יה םייהנרעטש םוחנ רבח ןיימ ?סע ףרַאד
 סָאד זַא ןסייו ןדיי לפיוו ?רעדיל רעטרעדנוה ענייז ןופ טזָאלעג

 דיל-סקלָאפ עקיצרַאה
 ןעװעג טשינ זיא סע רעװ
 ןעזעג טשינ טָאה סע רעװ ןוא
 ...ללהכלמ רעייט
 ,ןעמערב יד ףיוא יז טבייה

 ,ןעמעש ךיז ןוז יד געמ
 ,ןגיוא יד ףיוא יז טבייה

 -= -= -- ןגיובעג טלעװ א טייטש

 ןביל ןיימ ,ָאטעג רעשייר ןופ שודק םעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 "?םייהנרעטש םוחנ רבח
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 ןופ ןָאקיסטעל

 "עיצילַאג ךוב קנעדעג, ןיא .ש ןגעוו טעברַא ערעסערג ַא ןיא

 ילַאנַא (רעקוצ הימחנ ךרוד טריטקַאדער ,1964 ,סערייא סָאנענב

 ןגוצסיוא ךיוא ייברעד טגנערב ןוא רעדיל ס'.ש רעלָאק קחצי טריז

 ;ייז ןופ

 ַאזַא סָאורַאֿפ הבס יד ןרעלקרעד וצ רעווש זיא רעכיזמ

 ןילַא טגעלפ סָאװ ,רעגניז וא רעטכידיסקלָאפ רעכייר-ןברַאפ

 ַאזַא ןיא ,טעמכ לָאז ,ןעגנופַאש ענייז ןכַאמ רעלוּפָאּפ ןוא ןרָאפ

 ךָאנ ןרעװ רעדיל ענייז םגה ,ןרעוו ןסעגרַאפ יװ ,טייצ רעצרוק

 -יישרַאפ ןיא ןיירַא ןענייז ךס ַא ןוא ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ןעגנוזעג

 טצעזרעביא ךיוא ןענייז רעדיל עקינייא .ןעגנולמַאז-רעדיל ענעד

 .ייז ףױא ָאטשינ ןיא רבחמ ןופ ןעמָאנ רעד רעבָא ,שיערבעה ןיא

 ןעוו לַאפ ַאזַא ןיא זַא ,גנוניימ רעד טימ ןייז םיכסמ לָאז ןעמ ביוא

 ,המוענ-סקלָאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ךיז טצלעמש דיל-סקלָאפ סָאד

 רעד ןוא קלָאּפ ןופ םוטנגייא סָאד טייצ רעד טימ סע טרעוו יזזַא

 ,רעטכיד ַא ןופ הגרדמ עטסכעה יד זיא ,ןסעגרַאפ טרעוו רבחמ

 ָאד טָאה םיהנרעטש סםוחנ שודק רעד זַא יז הדומ ןעמ זומ ןאד

 ןײרַא ןיא ילדנוגינ ַא רימ ןבָאהי ןייז .ךרדה תציפק טַאהעג שממ

 קידנענָאמרעד טשינ ,ןעגנולמַאז ךס ַא ןיא דיל-סקלָאפ ַא סלַא

 -סקלָאפ ןוא רעטרעוו עקיצרַאה יד ןופ רבחמ רעד זיאיס רעװ

 ןייז זיא קידלוש זַא ,ןייז ךיוא רעבָא ןָאק סע ;עידָאלעמ (רנעכעלמיט

 ענייז טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טײקיסעלכַאנ ענעגייא

 רעביא ,םימי העבשש עלַא ףיוא טײרפשעצ ןוא טייזעצ רעדיל

 -סױרַא טשינ ייז טָאה וא ןטפירשטייצ ןוא ןלַאנרושז ענעדיישרַאפ

 .תורודל ןביילב לָאז סע טרָאפ ךוב ַא ןיא ןעגעג

 ירָאפ וא רעלמַאז רַאפ וליפא ,רעוװעש ךיוא רַאפרעד ןזיא סע

 זיא סע.. ןעגנופַאש ענייז רעביא קילברעביא ןַא ןבעג וצ ,רעש

 ,ןעלקיטש ןוא ךעלקערב ןכוז וצ טעברַא עטכײל ןייק טשינ

 סָאוו ,ףירגַאב ַא ןגירק ןענָאק ֹוצ ידכב ןזרעפ עצנַאג ןוא עבלַאה

 רעגניז םעד ןופ ,טערטרַאּפ ןסָאלב ַא וליפא ןייז לָאז ,ןבעג לָאז

 רַאפרעד ךיז לעוו ךיא .םייהנרעטש םֹוחנ שטנעמ-סקלָאפ ןוא

 זַא ,ןייז ךיוא ןָאק סע ןוא ,ורכז ןיימ ףיוא ןזָאלרַאפ ךיוא ןזמ

 סע טעװ לַאפ ןדעי ןיא רעבָא ,ךעלטקניפ ןייז טעוו ץלַא טשינ

 ןלעוו סָאװ ,ןןככירטש ןוא רעיײטשוצ ַא יװ ןעניד ןענַאק רשפא

 .רודַאבורט ןוא רעטכיד-סקלָאפ טנופ דליב סָאד ןכַאמ רעטלוב

 רע טָאה ציּפ רענערָאװעג ןוא רוחב-תהבישי רענעזעוועג סלַא

 טלָאו רע ןוא ,דניק עשידיי סָאד לעיצעפס ןוא דיי םעד ביל

 רעשידיי ,רענעגײא ףיוא וויטקודָארּפ ןשטנעמ יד ןעז טלָאװעג

 .ידיל עשידוי סָאדי ןָא טבירש רע. .לארשעי ץרא ןיא דרע

 ןשידיי קיצרַאה ַא טימ ,עטשרע יד ןופ שטָאכ ,דיל סָאד.

 טבילַאב ןרָאוועג זיא ,גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ טימ ,ןָאט ןכעלמיטסקלָאֿפ

 -ָארײא רעד.. .עיצילַאג ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ךס ַא זיא ןוא

 ןוא סנקלָאוװ המחלמ טימ ןגױצרַאפ ךיז טָאה למיה רעשיעפ

 ענעסירעצ ןופ תורושב ערעטיב טגָאזעגנָא ןבָאה ןעָארק עצרַאווש

 "ותיא :תורוש עטשרע יד טימ דיל ַא טריטיצ .ק ןוא| תוחפשמ

 המחלמ סָאדי ןָא טביירש רע. |ײןבילבעג ןענייז תונמלא ,םימ

 ַא ופ לרוג םעד ןברַאפ עשיגַארט ןיא טרעדליש סָאװ ,ילמותי

 -מוא ןסירג םעד ןוא המחלמ ןופ תעגושמ יד טעז רע. .םותי

 ףיוא, :קיטייו טימ טגניז רע. .ךיז טימ טגנערב יז סָאװ ,קילג

 עידעגַארט ענעי.. "...ייוו ,ָא יו ,ָא ,רעדלעוו ,רעדלעפ ענירג יד

 סָאװ םעד טימ טַאהעג ןבָאה םירוחב סָאוו ,האנק יד ךיוא טָאה

 ךיוא רָאנ ,תווצמ גיירת עלַא טעמכ ןופ יירפ רָאנ טינ זיא יורפ ַא

 ַא ץא שיטסירָאמוה קיטומטוג ךיז טגניז רע. רעטילימ ןפ

 אי
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 רעטַאעט ןשיריי

 טָאה רע.. "לדער סָאד רעביא יירד ,טָאג ,יוא ,יוא, :ןָאט-הליפת
 יד טנרעל סָאװ ,רוחב-הבישי ןקירעגנוה םעד ןענַאטשרַאפ טוג
 םנייא . ."געמ ןעמ טגָאז ללה תיב, :גָאמ ןרעטכינ ַא טימ ארמג
 ,ןענרעל ןוא ןציז םירוחב ייוצ יװ טרעדליש רעדיל ענייז ןופ
 ןיא טעמכ טגערפ רענייא ןוא קידייל ןגָאמ רעד ,רעטכינ גנוצ יד
 טעוו עשז סָאװ ?ןָאט ןעמ טעװ עשז סָאװ ןָאט ןטלפייווצרַאפ ַא
 ןײרַא טמוק סע ןוא טייצ-החנמ זיב יױזַא ןטרַאוו ייז .. "?ןָאט ןעמ
 ךעליירפ טרעוװו סע ןוא ןוקית טיג ,טײצרַאי טָאה סָאװ ,די ַא
 ןעגניז דיל סָאד טגעלפ םייהנרעטש .לדנוגנ ַא טגניז ןעמ ןוא!

 טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ןערב ןשידיסח ןוא תוקבד דס ַא טימ

 השוע יה םעמ ידזעי זַא ,רעפטנע םעד ןוא 'ירזע אבי ןיאמי םעד

 -תבוש יד ןעגניזַאב וצ ןבָאה ביל ךיוא טגעלפ רע... .יץראו םימש
 טקירד יהכלמ ערעייטי דיל ןייז ןוא ,טייקהריתי המשנ עקיד
 -ַארט רעשידיי רעד ןיא תבש ףױא לוק ןשידייטכע םעד סױא
 :עיציד

 ןעמעש ךיז ןוז יד געמ ,ןעמערב יד יז טגפע,
 ,זומת יװ ךָאנ רעסייה ,תימלוש יװ רענעש
 ."פלהכלמ ערעייט

 ןעו טכערעג טינ זיא ווָאקרוט סַאנָאי זַא ,ָא טזייו רעלָאק}
 עזעיסור יד ןעוו ןבירשעגנָא דיל סָאד טָאה .ש זַא ,טקרעמַאב רע
 -ָארטשנײרַא ןביוהעגנָא ,עיצולָאווער רעד ךָאנ ,ןבָאה ןטנַארגימע
 ןץיש-דליב ַא ןענופעג ךיז טָאה ייז ןשיווצ ןוא ,עיצילַאג ןיא ןעמ

 ןבירשעעגנָא .ש טָאה ,קורדנייא ריא רעטנוא ןֹוא ,עלהכלמ לדיימ

 ךיִל סָאד טקידנערַאפ טָאה .ש יו טקנעדעג רעלָאק .דיל סָאד

 ,םעמיצ תבש ַאזַא תומוא יד ןעד ןגָאמרַאפ, עפָארטס רעד טימ

 ערעיט יד יוװ ,תודועס שולש ַאזַא תודועס ערעײיז ןגָאמרַאפ

 ,יאתכלמ תבשי ןפורעג ךיוא דיל סָאד טָאה .ש זַא וא ,ײעלהכלמ
 רעמערַאוו ַא ןיא טָאה יאליווכי גנוטייצ עשיליופ-שידיי יד ןוא

 סענייה ןופ ןפָארטס עקינייא טימ דיל סָאד ןכילגרַאפ קיטירק

 ןעגניז ןבָאה ביל ךיוא טגעלפ םייהנרעטש.. |ןיתבש ןיסעצנירפי

 ,ךיל ןייז ןיא סםיוא עקַאט ךיז טקירד סָאד .רעטרעוו ןָא םינוגנ

 רע יו ,ילדנוגנ ַא רימ ןבָאהי :רעלוּפָאּפ ױזַא ןרָאװעג זיא סָאװ

 השעוריב רעביא טייג סָאוו ,ןוגנ-קלָאפ ןווָאברַאקס סעד טגניזַאב
 ןח רעמ לָאמ עלַא טגירק ןוא רוד וצ רוד ןופ

 ױזַא .ערעדנַא קיחמ ןבירשעג ךיוא ןבָאה רעדיל ענייז וצ..

 רעד ףיוא קיטייררפ רעדיל יד ֹוצ קיזמ ןבירשעג ירב ןזח טָאה

 -עג ךיוא רעדיל ץוח ַא טָאה רע .יעלעמיוב סָאד' ןוא יטכַאנ

 עשיטסירָאמוה ךס ַא ךיוא יו ןטעלּפוק ןוא עיזעָאּפ ךס ַא ןבירש

 רעדָא ןוויטָאמ עשידיי ףיױא עלַא טעמכ ,רעדיל עשיריטַאס ןוא

 ַא טימ ךעלטלעוו שידיי ןעוועג זיא רע .סעמעט עלַאנָאיצַאנ

 ַא ץַאלרעביא ךיוא טגעלפ רע ןוא ,ליפעג לַאנָאיצַאנ קרַאטש

 ןענרעל ייז טגעלפ רע .רערעהוצ ענייז ףיא קורדנייא ןקרַאטש

 םורַא ױזַא ןוא ,רעגייטש ןשינָאפיטנַא ןיא רעדיל ענייז ןעגניזטימ

 ענעגיא ענייז ןופ רערעל ןוא רעטיײרּפשרַאֿפ רעד ןרָאועג

 : ."רעדיל

 ןופ גנוקריוו רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש לשערגיינ לדנעמ .רד

 :רעדיל ענייז

 םייהנרעטש םוחנ ךיוא טָאה גיטריבעג יכדרמ יו ךעלנעג

 יז ךיא .רעדיל ענייז ןעגנוזעג ךיוא רָאנ ,ןבירשעג זילב טשינ

 ןעגנורדעגניירַא עכלעזַא יו ןוא ,רעדיל-סקלָאפ ןרָאוועג ןענייז

 -רַאוו רעדיל יד לָאמַא יו ןעמייה עטרילימיטַא-בלַאה ןיא וליּפַא

 ךיז טנַאמרעד תורוש עקיזָאד יד ופ רעבײרש רעד .סיקסווַאש
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 -רָא-רמוש עקידנדער-עשיליופ יד ןיא טָאה רע יװ ינעג ךָאנ
 עטכייפ ץנַאלג ןוא ץרַאה קידרעטיצ ַא טימ ןעגנוזעג טעיצַאזינַאג
 ףיוא ךיז ןשַאּפ סָאװ ,ךעלעסּפעש ןגעוו דיל ַא סמייהנרעטש ןגיוא
 טרעהעגוצ ךיז טָאה רע יו ןוא ,לארשי-ץרא ןופ סעקנָאל יד
 עסעידיי עטגרָאזרַאפ יד סָאװ ,ךיל ןטקנעברַאפ-קיטעמוא םוצ
 -רַאמ ּפעק ענעגיובעג טימ ןבָאה 'ז ןשוו ןעגנוזעג ןבָאה סעטַאט
 -יינ| טנָארפ-המחלמ םוצ ןטנעמיגער עשיכיירטסע ןיא טריש
 לאקזחי טול טריטיצ, :טקרעמַאב ןוא דיל סָאד טריטיצ לשערג)

 עקיזָאד סָאד ,61 .ז (1952) "רעדלעוו עטקַאהעגסיוא, סנַאמלטייק
 .ןדיל-סקלָאפ-המחלמ שידיי ַא ןופ עזַארּפַארַאּפ-ַא ,בגא ,זיא דיל

 רעניילק ַא ,ןצבק ַא דיי ַא ןעוועג וימי לכ זיא סָאוו ,םייהנרעטש
 טָאה ,דירַאי וצ דירַאי ןֹופ ןרָאפ וצ טגעלפ סָאװ ,רחוס-רעייא
 ןלעטשוצּפָא ךיז ןסעגרַאפ טשינ ,ןטפעשעג ענייז ןסילשּפָא םייב
 ןעגניזרָאפ ןוא עיצילַאג-ברעמ ןופ ךעלטעטש עשידיי עניילק ןיא
 קנַאדעג ןשיטסינויצ םוצ טּפַאשביל רעד ןגעוו רעדיל ענייז טרָאד
 -ןרָאטַאמַא ןוא ןעניירַאפ-רוטלוק עשיטסישידיי ןגיילרַאפ ןוא
 רענַאקיהָאמ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,קיטריבעג יו ,לייוו ,ןבולק
 טפַאשביל ַא טַאהעג רעכלעזַא יו ןוא ,רעגניז רעדָארב יד ןופ
 .רעטַאעט םוצ

 עכלעזַא ןיא רעדיל- םקלָאּפ ןעגניז וצ טַאהעג ביל טָאה רע
 -נוזעג זיולב ייז ןבָאה סרעגניז ערעדנַא תעשב רעבָא ,ןעניירַאפ
 ַא ןבעגוצסױרַא ףיא .ןפַאשעג ךױא יז טיזנרעטש טָאה עג
 ןוא ןעתפעג טשינ רעגעלרַאפ ַא ךיז טָאה רעדיל ענייז ןופ ךוב
 ,רעטעלב-ןסַאג עטלצנייא ףיוא ןקורד יז טגעלפ םייהנרעטש
 -ַאלּפ ןוא עיצילַאג ץנַאג רעביא טרעטַאלפעג יז ןבָאה ױזַא ןוא
 -ילבעג ןבעל יד ןופ רעצרעה יד ןיא טנייה זיב ױזַא ךָאנ ןרעט
 ײ..ןדיי עשיצילַאג ענעב

 ;טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ןפיוא טיבעג זיא יעלהרשי דיל רעלוּפָאּפ סמייהנרעטש.
 -נעמולב ַאנַאיד ... .עלהמלש ןֹוז סניבר רעווָאדָאווזַאר סנופ ןבעל
 רעד רעביא |טרידרָאקער ךיוא} טריזירַאלוּפָאּפ סע טָאה דלעפ
 רעדיל-עביל ןוא עשיטנַאמָאר רָאנ טשינ רעבָא.. .טלעוו רעצנַאג
 עצנַאג ַא ןפַאשעג ךיוא טָאה רע .ןבירשעג םייהנרעטש םוחנ טָאה
 ןעוו .רעדיל עשיריטַאס ןוא רעדיל-טייצ ,רעדיל-המחלמ ייר
 טנגוי עצנַאג יד ןוא טרָאּפס-סקַאב ףױא עדָאמ יד סױרַא זיאיס
 -עג םייהנרעטש טָאה ,טרָאּפס ןקיזָאד םניא ןגױצעגניירַא ךיז טָאה
 טָאה סָאו ,טנגוי רעד ןופ טקזוחעגּפָא ,עריטַאס עקיסייב ַא ןפַאש
 ןופ רוטלוק רעשיזיפ ףיוא טסייג ןופ רוטלוק יד ןטיבעגסיוא
 יַל ןייז רַאפ טנידעג םיא טָאה עמעט עקיזָאד יד .טסיופ רעד
 ציִלַאג ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,ישטעמ-סקַאב ַאי
 -עגמוא רעד סָאװ ,ילגוק ןכַאנ תבשי ןייז זיא טנַאקַאב רעײז
 רעלוּפָאּפ ױזַא טָאה ינדָאלָאק עלעטָאי רעגניז-סקלָאפ רענעמוק
 ךיוא ןרעהעג ןמייהנרעטש ןופ רעדיל ערעלוּפָאּפ יד וצ .טכַאמעג
 המלש ןופ ןרָאוװעג טעברַאַאב זיא סָאוו ,ילדנוגנ ַא רימ ךיא בָאהי
 םוחנ ןופ רעדיל ךוב ַא זיא המחלמ רעד רַאפ.. .טנעמַאזירּפ
 ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא {?} קורד ןופ סױרַא םייהנרעטש
 | ."עקירעמַא
 ןעטָאנ טימ ןבַאגסױא ערעדנוזַאב ןיא זַא ,ןָא טיג ןעזייר ןמלז
 ןופ קיזומ טימ ,'דנַאל ןיימ ןיא' ,'רעדיל סנויצ' :ןענישרעד ןענייז
 ,'דיל-ףָאלש' ,'דיל עשידיי סָאד' .גַארּפ ,ןַאמטוג .ב ראטנַאקרעבָא

 .ח ןופ קיזומ ,'גנילטכילפ ןקיביײא ם'נופ הלפת יד' ,'ןונחו םוחר'
 -המחלמ סָאד' ,'לדער םוצ עידָארַאּפ יד' ,'לדער סָאד' ,לַאטספלָאװ
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 דנַא ב -םישודדצ
 יי { ר

 -דלעפ סָאד' ,'דעיל-קנירט עשידיי סָאד' ,!שרַאמיןענָאיגעל' ,'למותי

 .אא 'השמ חמשי/ ,'לווירב

 ,טקורדעגּפָא !עיצילַאג ךובקנעדעג' ןיא ךיוא טָאה רעלָאק קחצי

 ערעייט' ,'למותי-המחלמ סָאד' :רעדיל 9 ס',ש ,ןעגנוקרעמַאב טימ

 'דיל עשידיי סָאד' ,'דנַאל ןיימ ןיא' ,!וטסקנעדעג יצ' . !עלהכלמ

 ,'!ליטש ןייז לָאז ןוא 'תוחילס' ,'דיל-הכונח' ,'לדנוגנ ַא'

 ןגעוו רעביא טיג ןוא ױזַא םיא סריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 :ףוס ןשיגַארט ןייז

 שטנעמ רעלעדייא ןוא רעקיצרַאה ,רעטוג ,רערַאברעדנואוו ַא

 ךיוה ןייק טנָאקעג טשינ טָאה רע .םייהנרעטש סוחנ ןעוועג זיא

 -סטוג ןייז .דניק ַא יוװ וויַאנ ןעוועג זיא רע ןדערסױרַא טרָאװ

 -ווזעג טָאה ןעמ .טריטַאָאלּפסקע ךעלקערש עקַאט ןעמ טָאה טייק

 ןלעטשניײרַא ײז טגעלפ ןעמ ןטרעצנָאק ףיוא רעדיל ענייז ןעג

 ןפרעד טָאה רע ןוא ,סעטערעּפַא ענעדיישרַאפ ןיא ןעגניז ןוא

 -קַא ערעדנַא ךיוא יו יקסוועשַאמָאט טירָאב .טַאהעג טשינרָאג

 טניירפ ענייז זַא -- ןוא רעדיל ענייז טיא ייב ןעמענ ןגעלפ ןרָאיט

 ענייז ןבעג טשינ לָאז רע זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא םיא ןבָאה

 -טנעעג לכיימש ןקיטומטוג ןייז טימ רע טָאה ,טסיזמוא ןעגנופַאש

 םענייא ןדעי טָאה רע י..ןייז ןיוש טעיס ,ייז ןיוש טעיסי :טרעפ

 םיא טרַאנ ןעמ זַא ,לעטשרָאפ טנָאקעג טשינ ךיז ןוא טביילגעג

 ןוחטב טימ לופ ןעוועג ;טכייל ןעמונעג רע טָאה ןבעל סָאד.. .ּפָא

 ןעגנַאגעגמורַא טפָא ןיא רע םגה ,טגרָאזרַאפ טשינ לָאמנייק ןוא

 םענייק ייב ןוא קידובכב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .רעקירעגנוה ַא

 ַא ופ פיט רענעטלעז ַא -- תמאב ,ןטעבעג טשינרָאג לָאמנייק

 ַא ןעגנערברַאפ םייהנרעטש םוחנ טגעלפ רעמוז ןדעי .שטנעמ

 רעזלעב םנופ החּפשמ רעד ןופ זיוה ןיא ,זלעב ןיא טייצ ערעגנעל

 ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןוא טַאהעג ביל רעייז םיא טָאה עכלעוו ,ןיבר

 ךיא געלפ ,עיצילַאג רעביא ןעגנורעדנַאוו עניימ זועב .םענעגייא

 ןעגנוזעגרָאפ טרָאד רימ טָאה רע ןוא זלעב ןיא ןפערט טפָא םיא

 ןפַאשעג טָאה רע עכלעוו ,רעדיל עיינ ענייז

 -ןרעטש טָאה המחלמ |-טלעוו רעטייווצ| רעטצעל רעד תעב

 טזעינ ןיוש זיא רע .עשייר טָאטשמיײיה ןייז ןיא טכַארברַאפ םייה

 ןערב ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה רע .ויטקודָארּפ-עירעביײיז זש ןעוועג

 ןענַאטשעג ןוא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ןפרָאוװעגנײרַא

 ןעוועג זיא רע .סעיצוטיטסניא-ספליה ענעדייזערַאפ ןופ שארב

 טגעלפ רע ואוו ,ןעמייה רעדניק יד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 ךעלרעדניק יד טימ ןוא גָאט ןיא ןהעש עטסרעמ יד ןעגנערברַאפ

 ,ןהעוע עקידיירפ ענייז ןעוועג ןענייז סָאד .רעדיל ענייז ןעגניזנייא

 רע ןוא טסימיטּפָא רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ָאטעג ןיא ךיוא

 ַא ןבָאה חמ רעלטיה ..ןייז ןיוש טעיסי זַא ,טסיירטעג עלַא טָאה

 ןפ רודַאבורט-סקלָאפ רעד ,םייהנרעטש םוחנ.. 'ףוס ןסואמ

 ,ףוס ןסואמ ַא טַאהעג טָאה רעלטיה ;פָארטעג עקַאט טַאה ,עשייר

 ךעלהרש ענייז עלַא טימ ןוא החפשמ ןייז טימ ,םוחנ ,רע רעבָא

 -מוא זיא רע .טבעלרעד טשינ ,רעדייל ,סע ןבָאה ךעלהמלש ןוא

 ןופ רעטלע ןיא םיחצור עשישטייד יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעג

 ."|1?} רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע
 ,1925 ,ענליװ ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל, -- ןעזייר ןמלז

 ,632624 .זז ,דנַאב רעטרעפ
 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי

 ,222"216 .זו
 ןופ , ,ץיצילַאג ןיא רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד -- לשערגיינ .מ .רד

 ,351-352 .זז ,1955 ,קרָאײויג ,"רבע ןטנעָאנ
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 ןופ ןַאקיססעל

 יכיד טקלָאפ ןוא רודַאבורט רעשידיי רעד ,םייהנרעטש םוחנ -- רעלַאק קחצי
 סָאנעוב ,(רעקוצ הימחנ :רָאטקַאדער , עיצילַאג ךובקנעדעג , ןיא) רעט
 0 ,169-174 ,89796 .וז ,1964 ,סערייא

 השמ ,גרעבדנַאז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1889 יימ 2 | .בעג) |

: 

 ,שזדָאל ןיא 1889 יימ 21 ןריובעג

 "עשעוו ַא ןופ רעציזַאב -- רעטָאפ .ןליוּפ

 סטַאטשנָאק ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג .ייר
 "יש ןקידרעטעּפש ןטימ ןעמַאוצ לוש

 סקיטנוז ןוא ,גרעברעבליז ףלָאװ רעליּפש

 -עּפש ןטימ טרבחעג ךיז .סָאניק יד טכוזַאב

 ,ֿבַאװדעי לשרעה רָאיטקַא ןקידרעט

 ,קחצי ,רעדורב .רערעטלע ןייז יו תויה

 רעשזדָאל רעטמירַאב רעקידרעטעּפש רעד א :

 -קַא ןַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ,רָאטקעריד-רעטַאעט רעשידיי

 ןוא ,רעטַאעט םוצ ןעיצ ןעמונעג ךיוא ן'.ז טָאה ,דנַאלסור ןיא רָאיט

 -וצ ןוא לבור 500 רעטָאפ ןופ טעבנגעגסױרַא רע טָאה 1904 ןיא

 געט 10 טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו טימ עּפורט ַא טלעטשעגנעמַאז

 ןייק ץענערג יד טלגומשעגרעבירַא ךיז ָאד ןופ .ווָאכַאטסנעשט ןיא

 "עוו ַא ןיא רעטסיימרעטנוא ןַא ןעוועג םישדח 8 ןוא דנַאלשטיײיד

 ,ןילרעב ןיא יירעש

 -ןײרַא ןוא ,שזדָאל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טיוט סרעטָאפ ןבילוצ

 ןוא עשרַאװ ןיא רעטַאעט רעװָאנַארומ ןיא ןצעענַאּפמָאק וצ ןטָארטעג

 -עג טָאה רע עכלעוו רַאפ ,שזדָאל ןיא רעדורב ןייז ייב רעטעּפש

 רעעזפיוא ךיוא ןרָאװעג ןוא שטייד ףיוא 'סעקרוזנעצ' יד ןבירש

 -עטשרָאפ ַא רע טרילפוס קילעפוצ .ןעמויטסָאק-רעטַאעט יד רעביא

 טרעוװ סע זַא ,סיוא ױזַא טמענ ןוא ,יקסנימַאק לחר רתסא ייב גנול

 .רעלפוס ַא ןרעוו לָאז רע זַא ,ןסָאלשַאב

 :ערעירַאק בייהנָא ןייז ױזַא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי

 -כעלגעמ עכעלרעסיוא עלַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רע ךיוא

 רעניױע ַא ,קחצי רעדורב ןייז יו טקנופ ,ןעוועג זיא ןוא ןטייק

 עקידנגנירדכרוד ,עגולק טימ ,םינּפ ךעלקירדסיוא ןַא טימ רוחב

 עכלעזַא קידנבָאה .רָאיטקַא ןַא ןרעװו וצ טבערטשעג טָאה ,ןגיוא

 רָאטקעריד ַא ,רעדורב ַא -- ךַאז-טּפיוה יד -- ןוא .ןעגנודניברַאפ

 -וקעגנָא טשינ רעווש סָאד םיא טלָאװ ,רעטַאעט םענעגייא ןַא ןופ

 םעד ןָא ןוא -- טנעלַאט :ךַאז ןייא טלעפעג רעבָא םיא טָאה .ןעמ

 -ןליוו ןפלעה טנַאקעג טשינ עיצקעטָארּפ עטסערג יד ןיוש טָאה

 ןַא ףיא ןפרַאוורעביא טזומעג ךיז רע טָאה קידנליו טשינ-קיד

 רעטניה רָאנ ,עניב רעד ףױא טשינ :טיבעג-רעטַאעט רעדנַא

 -- עקַאט ןוא ,רעטַאעט ןיא רעלפוס ַא ןרָאוװעג זיא רע ;עניב רעד

 ַא טליּפשעג רעלפוס ַא טָאה ןטייצ ענעי ןיא .רעלפוס רעשוג ַא

 רעד ןרָאװעג זיא גרעבדנַאז השמ .רעטַאעט ןיא לָאר עקיטכיוו
 רענייק ןוא ,ןליופ ןיא רעטַאעט ןסשידיי ןיא ןרעלפוס ןופ גינעקי
 -רעלפוס ןיא קידנציז ןכיילג טנַאקעג טשינ םיא וצ ךיז טָאה
 -ןַאגרעד זיאיס ..ירַאטסי השעמ טליפעג להשמ ךיז טָאה ןטסַאק
 םערָאװ ,ןגָארקעג ארומ םיא רַאפ ןבָאה ןרָאיטקַא זַא ,וצרעד ןעג
 ַא ןופ רָאיטקַא ןַא ןעועעטַאר טנַאקעג ױזַא טקתפ טָאה רע
 ַא וצ םיא ןריפרעד יװ עניב רעד ףיוא עיצַאוטיס רעשיטירק
 ןעוועג רעלפוס רעד זיא ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא .לַאפכרוד ןרעכיז
 יד רָאיטקַא םעד טגָאזעגרעטנא טָאה סָאװ ,רעד רָאנ טשינ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 ןגעלפ ןרָאיטקַא בוריס) ןדער טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,עזָארּפ
 סעד ןזיוועגנָא ךיוא טָאה רע טרעיײנ ,ןענרעל טשינ ןלָאר ןייק
 ,טסייה סָאד ,טרָא ןַא ףױא ןייגוצרעביא טָאה רע ןעוו רָאיטקַא
 .עניב רעד ףױא גנתלעטש יד ןרעדנע

 -וצניײרַא ןבָאה יז ןעוו ןזיוועגנָא ךיוא ןרָאיטקַא יד טָאה רע
 ןָאטעג טגעלפ סָאד -- עניב רעד ףיױא ןײגוצסױרַא ןוא ןייג
 ןרָאיטקַא יד רָאנ טשינ זַא ,רעגניפ יד ןיא קַאנק ַא טימ ןרעװ
 .מרעהעג סע טָאה לָאז ןיא םלוע רעד ךיוא רָאנ ,עניב רעד ףיוא
 -רעלפוס סםוצ ןדנובעגוצ שממ ןרָאיטקַא יד ךיז ןבָאה םורַא יזזַא
 ןעמונעגּפָארַא טשינ גיוא ןייק םיא ןופ ןוא ןטסַאק

 םעד טימ ןוא -- ןעגנואווצעג טושּפ טָאה גרעבדנַאז להעמ
 ןרָאיטקַא זַא -- טסנידרַאפ ןסיורג ַא טַאהעג ןױש רע טָאה ןיילַא
 רע טָאה -- סעד ףױא רָאנ ןיב ךיאי ןלָאר ערעייז ןענרעל ןוומ
 לַאפ-טיונ ַא ןיא וא טסקעט םעד ןרילָארטנַאק וצ -- טגָאזעג
 ריא טָאה ,לָאר רעיא ןענרעל טשינ ריא טעװ .ןפלעהסיורַא
 י..ןענכער וצ טשינ רימ ףיוא

 ,אקסעלַאכימ ןופ יינרוט סעד טכַאמעגטימ .ז טָאה 1914 ןיא
 רעד תעב .שזדָאל ןופ הביבס רעד ןיא אי"א גרעבנייױו ,זַארַאכ
 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא ,עשרַאו ןופ עיצַאפוקָא רעשטייד
 יקסנימַאק רעוועשרַאוו ןיא רעלפוס ןרָאװעג .ז זיא ,המחלמ
 ערעדנַא ןיא ןוא רעטַאעט-ילַארטנעצי ןיא ךָאנרעד ,רעטַאעט
 -ןיוו ןייז רַאפ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,עשרַאו ןיא סרעטַאעט
 טלעוורעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןעגנורעדנע רעבָא .ץַאלפ
 ןיא גנוקיטפעשַאב ןייז ןרעדנע וצ ןיז ןעגנואווצעג ךיוא ןבָאה
 .ירעטַאעט ןשידיי

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש םעד ןגעוו

 ערעייז ןענרעל וצ ןבױהעגנָא ןיוש ןבָאה ןרָאיטקַא יד ןעוו
 טָאה ןסעיפ יד תבוטל ןוא יז תבוטל ןעוועג זיא סָאװ ,ןלָאר
 יו ,רעלפוס -ירַאטסי ןייק ןבָאה טפרַאדעג טשינ.. ןיוש ןעמ
 טָאה ,טרָאו ַא טימ ןפלעהוצסױרַא ףיוא .ןעוועג זיא גרעבדנַאז
 -עג טוג טָאה סָאװ ,ַאמנגוי ַא ןעמענ טנַאקעג ןױש ךָאד ןעמ
 -עג םעד ןּפַאכוצרעטנוא ןעוו טריטנעירָא ךיז ןוא שידיי טנעייל
 רעדָא רעטַאעט סעד טָאה רענייא ַאזַא .טרָאוװ ַא רָאיטקַא םענעבעג
 -ייהעג ךיז טָאה גרעבדנַאז יוו ליפיוזַא טסָאקעג טשינ עפורט רעד
 ןעמ ןעוו טייצ ַא ןעמוקעג עקַאט זיא םעד רעסיוא ,ןלָאצַאב ןס
 רעטַאעט ןשידיי ןיא ןסעיפ ליפזַא ױקַאבעגי טשינ ןיוש טָאה
 נָאה ערעימערּפ רעדעי וצ .טריבורּפ גנַאלנכָאוװ ייז טָאה ןעמ ןוא
 .קיניױונסױא ןופ ןלָאר יד טנעקעג רעליּפשיוש עלַא ןיוש

 ןוא ךיז טלקַאװ ףָארטי ןייז זַא ,טליפרעד טָאה גרעבדנַאז
 דָאנ .ערעירַאק-רעלפוס ןייז ןופ טרינגיזער סנטײצַאב טָאה רע
 טסוהרַאפ קרַאטש ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא סָאװ ,וצרעד
 ןופ יר רעטצעל רעד ןיא טרעהעג יטרעצנָאקי םעד טָאה ןעמ ןוא
 רעטַאעט ןיא רעריפ-סטפעשעג ןרָאוועג זיא גרעבדנַאז ...רעטַאעט
 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאפ רע זיא טמַא םעד יב ןוא

 רעבָא םיא זיא ,רעריפ-סטפעשעג סלַא ,טמַא םעיינ ןייז ףיוא
 טַאהעג דימת םיא וצ טָאה ןעמ .ּפָארַא רעטופ רעד טימ ןעגנַאגעג
 -- עקיטכערַאב טשינ יצ עקיטכערַאב -- תונעט ענעדיישרַאפ
 ןליפש-ןטרָאק ייב רעדָא דרַאליב םייב זַא ,רעבָא זיא טקַאפ ַא
 :-רעטַאעט ןרירטסינימדַא םייב יוװ רעקידלזמ ןעגנַאגעג םיא זיא
 יו טנַאקַאב ןעוועג רע זיא רָאטַארטסינימדַא סלָא ..סעּפורט
 עקַאט םיא ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,ירעכַאמ-טניווי רעסיורג ַא
 | | ...שזרָאק עלהועמ' ןפורעג
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 דנ ַאב םישוד?דס

 יטַאירָאטקעריד רעטמירַאבי רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיאיס זיב

 סרעטַאעט עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ןיירַאפןטסיטרַא םייב
 .טבעלעגפיוא ךעלדנע טָאה גרעבדנַאז ןוא ,(1932 רָאי) ןליוּפ ןיא

 -רַא ןיא .טייצ ןייז ןעמוקעג זיא טציא זַא ןטלַאהעג טָאה רע
 רַאפ .ויטקַא רעייז ןעוועג דימת גרעבדנַאז ןזיא ןיירַאפ-ןטסיט
 סָאװ ,רעד ןעוועג רע זיא גנוטלַאוורַאפ רעיינ ַא ןופ ןלַאװ עדעי

 ןטַאדידנַאק עסיועג רַאפ טריטיגַא ןוא גנתמיטש ןפָאשעג טָאה
 -עג םיא ןעמ טָאה ,טלהקעג קרַאטש ייברעד ךיז טָאה רע ןוא

 ַא ןופ שזַאנַאזרעּפ ַא) ירעיירש לסיני ןעמָאנוצ ַא ךָאנ ןבעג

 זַא ,טפָאהעג טָאה רע .|ירוחב הבישי רעדי} (עסעיפ-רעטַאעט
 -עג ַא ןקיּפש ךעלדנע רע טעװ סעפורט-טַאירָאטקעריד יד ןיא
 ןיא רענגעק ןקרַאטש ַא טַאהעג רעבָא רע טָאה ַאד .לַאר עקירעה
 ןבואר -- רעלפוס סםענעעזעגנָא ןרעדנַא ןַא ןופ ןָאזרעּפ רעד
 -לַאוורַאפ רעטצעל רעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,ווָאלַאסרַאמ

 ףיואי ףמַאק ַא ןעגנַאגעגנָא זיאיס ,ןירַאפ-ןטסיטרַא םנופ גנוט
 זיא גרעבדנַאז ןוא ווָאלַאסרַאמ טָאה טגיזעג .יטיוט ןוא ןבעל
 ."יןסיב ןטעפ ַאי ןָא ןבילבעג

 -רַא םעד טכַארטַאב טָאה .ז זַא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 -ײמרַא ןַא יו ךיז ןוא ,דלעפ-טכַאלש ַא סעּפע יװ ןיירַאפ-ןטסיט

 -עגקעװַא ןיירַאפ ןיא 'ןפמַאק עכעלרעניא' יד רַאֿפ טָאה רע .רעריפ

 -רַאפ יד ןצונסיוא קרַאטש טגעלפ רע .טנוזעג ןוא טייצ ךס ַא ןבעג

 -וצסױרַא ןצנערעפנָאק יד סרעדנוזַאב ןוא ןיירַאֿפ ןופ ןעגנולמַאז

 ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא ךַארּפש ןייז ןוא ,סעדער טימ ןטערט

 ןפמעק ןוא רענגעק ענייז ןעניוש טשינ טגעלפ רע ..עטלביהעג

 ,ןקירדסיוא ןוא ןטנעמוגרַא עטסקרַאטש יד טימ

 ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו
 זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב זַא ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ,

 ןייז טימ טניווועג טָאה .ז ואוו ,18 ַאקסרעיָאטנעװש ףיוא זיוה ןיא
 ,עבמָאב-דניצ ַא ןלַאפעגנירַא ,רעטכעט ייווצ ןוא יורפ ,עילימַאּ
 ךיז ןבָאה ייז יוו ַױזַא רעבָא ,הריד יד טכַאמעג בורח טָאה סָאװ
 ןיא .טדַאשעג טשינ ייז סע טָאה ,רעלעק ןיא ןענופעג עלַא דָארג
 -יזסיוא' רעטשרע רעד תעב ,ןעגנַאגעג טכעלש רעייז ייז זיא ָאטעג
 דוד רָאיטקַא רעד ,םעדייא ןייז טימ ןעמַאזוצ .ז זיא 'עיצקַא-גנולד
 .עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעוַא .םיובנריב

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש ןוא .ע .מ

 ,ייווצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- וָאקרוט סַאנָאי
 ,52762 .וז

 תיליל

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}
 יז עטפַײג

 ;טביירש רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 טבעלעג .אפוג ןירענליוו ַא ןעוועג ,רימ ךיז טכוד ,זיא יז
 ןיא ןעמונעגלײטנַא ךיוא ןוא קָאטסילַאיב ןיא טיײצ לקיטש ַא
 (םוחנ) טעדנירגעג טָאה סע עכלעוו ,עּפורג רעשיטסיטרַא רעד
 יז (טַאטשנעזיא ריױאמ ןופ יורפ רעד טימ ןעמַאװצ) ה"ע חמצ
 ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמרעטנוא ןימינב טימ טַאהעג הנותח טָאה
 .המחלמ טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןזיב רָאיטקַא ןַא
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 ףיױא סעיצַאטיצער טימ ןטערטפיוא רָאנ רעטעּפש טגעלפ רע

 טימ טגעג ךיז תיליל טָאה ךָאנרעד .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ-רוטלוק

 רעד תעב ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא טריטרָאּפעד זיא רע .םיא

 רעטעּפש טָאה תיליל .סיצַאנ יד ךרוד המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 טליּפשעעג טָאה יז .ַאמדנורג ןסיוועג ַא טימ טַאהעג הנותח
 -קַאטקעּפס-רעטַאעט ערעדנַא ייר ַא ןיא ןוא יעקסַאמ , רעד ןיא

 ןענייז ,דניק ַא ךיוא ,ךיז טכוד ןוא ,ןַאמ ריא טימ יז ,עדייב .ןעל

 .עיצַאטרָאּפעד ןיא ןעמוקעגמוא

 "ולב עסירעטקַא רעד ןופ ןירעגעווש ַא ןעוועג זיא תיליל

 ."לַאטנעמ

 .רעלדנעהנרָאק לאקזחי ןופ .ע .ש

 לבייל .,יקסווַאנַאיַארט

 {סיצַאג יד ןופ ןברק}

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ואוו .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 ןרָאי רעקיצנַאװצ עטעּפש יד ןיא .ןזיירק עשיטַאמַארד עקיטרָא יד

 רעד ייב זיירק ןשיטַאמַארד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעג

 -"טַאיּפ  ןיא ןטָארטעגנײרַא רעטעּפש ,"עגיל-רוטלוק , רעקיטרָא

 א'צ .ןסעיּפ ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה ָאד .רעטַאעט

 ."הכולמ עמערָא יד, סקיווייל ,"רעביוט רעד , סנָאסלעגרעב ןיא

 "שרטיוב , ,"תוסנרּפ-טפול , ןוא "רעבערגדלָאג יד , סמכילע-םולש

 .א'א קאבלוק השמ ןופ

 ןעו .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1942 ןיא

 -ַארטנעצנָאק ַא וצ ןדיי טימ גוצ ןלופ ַא ןיא טריפעג םיא טָאה ןעמ

 טנעה עשיחצור יד ןופ ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז רע טָאה ,רעגַאל-עיצ

 ןוא גוצ ןדנפיול ןופ רעטצנעפ ַא ךרוד ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןוא

 ןייבעג ןייז ואוו טינ וליפַא סייוו ןעמ זַא ,ױזַא ,ןרָאװעג טעגרהרעד

 .ןעמוקעגניהַא זיא

 .יקסנעל שובייל ןופ .עצ .ש

 ןויצ-ןב ,ןַאמטיור

 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 191.. ךרעב .בעג)

 ,וענעשעק ןיא 191.. ךרעב ןריובעג

 .עיבַארַאסעב

 עקידנרעדנַאװ טימ ןרָאפעגמורַא זיא .ר
 -יטַאמַארדָאלעמ-בלַאה ,עשיטערעּפָא-בלַאה
 טליּפשעג רע טָאה רעטעּפש .סעּפורט עש

 סגרעבנרעטש רעטנוא לַאהט ידיס ייב

 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע .ישזער

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעווענעשעק

 רע זיא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יו

 .רָאמוה ןוא ןח טימ רָאיטקַא ןַא ןעוועג

 ׁשַא עלהיח יװ .עיצַאוקַאוע רעד ןיא סופיט ףיוא ןברָאטשעג זיא רע

 .עיזַאלטימ ןיא 1943 ןיא ןברָאטשעג רע זיא ,רעביא טיג

 ןעדיימ .ַאבויל ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ רעד ןעוועג זיא .ר

 טיוט ןייז ךָאנ טָאה עכלעוו ,(לארשי ןיא 1963 ןיא ןברָאטשעג)

 .לארשי ןיא רענידלָאג ַאשַארבַא רָאיטקַא ןטימ טַאהעג הנותח

 .שֵא עלהיח ןוא ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
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 אראלק ,שטיוָאלַאנעס

 | ַאנידָארַאב }

 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1896 .בעג|}

 .עניַארקוא .וועיק ןיא 1896 ןריובעג

 -ןקַא ןַא -- דעטומ ,רעטקָאד ַא -- רעטָאפ

 .שַאט ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג .עקרעש

 -רעביא ךיז טָאה עילימַאפ יד ואוו ,טנעק
 ,ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ טכוזַאב ןוא ,ןגָארטעג

 רעטומ רעד טימ טצעזַאב ךיז 1913 ןיא

 ,(ןליוּפ) ווָאשַאמָאט ןיא רעטסעווש ַא ןוא

 -עטשרָאפ יד ןיא ךיז טקילײטַאב יז ואוו

 -רָאד םייב זיירק ןשיטַאמַארד ןופ ןעגנול

 ."רימזה , ןקיט
 :רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 רעד ןופ ךָארבסױא ןכָאנ ייווצ רעדָא רָאי ַא ןעוועג זיא סָאדי

 עטלּפָאד ַא טַאהעג טלָאמעד בָאה ךיא .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רעששידי רעכעלגעט ַא ןיא טסילַאנרושז סלַא :גנוקיטפעשַאב

 ,קיטש-רעטַאעט ןופ רעצעזרעביא ןוא ׁשֹודֲאֹל ןיא גנוטייצ

 סלַא ,רקיע רעד ,ןוא ,רעליפששטימ סלַא -- לַארטַאעט סלַא ןוא
 בור יּפ לע ןוא שזדָאל ןיא ןזיירק-ײרעבָאהביל , ןיא רעסישזער

 טעטיצַאּפַאק רעד ןיא ךיא ןיב לָאמנייא .ץניוװָארּפ רעד רעביא

 טימ ןעגנלקעג טָאה סָאװ ,וָאשַאמָאט ןייק ןרָאוװעג ןפורעגסורַא
 רָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד .עפורג רעשיטַאמַארד רעטנכייצעגסיוא ריא

 -ער יד ףיוא .ײטפַארק עתמא, סנידרָאג ןריפפיוא טלָאזעג טרָאד
 .ַאנידָארָאב רעטסעווע יד טינ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה סעיציטעפ
 רעדילגטיונ יד .זײרקמַארד סעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עדייב
 דָאב ַארַאלק ,טכער טימ ןוא ,טבױלעגּפָא רעייז רימ רַאפ ןבָאה
 -כיילג רעבָא לָאר עריא ןליּפש וצ טייקיעפ ריא רַאפ ַאנידָאר
 ןסַאּפ סָאוו יװירּפַאקי עטפָא עריא ףױא טגָאלקַאב ךיז קיטייצ

 זַא ,רָאלק רימ רַאפ ןרָאוװעג זיא סע .ענַאדַאמירּפ עסיורג ַא רַאפ

 -נוזַאב ץנַאג ,טייקשירעבייוו ריא ןופ ןזעוו סיורג ַא טכַאמ ַארַאלק

 עממ ריא ןענייז עפורג רעד ןופ םירוחב עלַא לייוו ,רַאּפרעד סרעד

 ךענעה רחוס רעד ןעװעג זיא ירעכעלקילגי רעד .ןּפָאלעגכָאנ
 םיא טימ ןיב ךיא .טַאהעג הנותח טָאה יז ןכלעוו טימ ןַאּפַאל

 זַא ןרָאװעג רָאלק רימ זיא סע ןוא טעדנײרּפַאב טנעָאנ ןרָאװעג

 טבערטשעג, טָאה יז לייוו ,ןבעל טכייל ןייק טינ ריא טימ טָאה רע

 .רָאלק ןעוועג טינ ןילַא ריא רַאפ זיא ,?סָאװ ."סרעכעה סעּפע וצ
 דַאב ןַאּפַאל טָאה ,ןגיוא עריא ןיא ןח םעד ןרילרַאפ וצ טינ ידכ
 בָאה ךיא .טלעוו-רעביירש רעד ןיא ײןסײרוצניירַא ךיז ןסָאלש
 -עגַאט רעזרָאל, ןופ טרַאק-ץנעדנַאּפסערָאק ַא טי טגרָאזַאב םיא
 -עטס יד טייצ וצ טייצ ןופ ןקישוצ זדנוא טגעלפ רע ןוא ײטַאלב
 רע טָאה ווירל וניב רעבָא ,סעיצנעדנָאּפסערָאק עוויַאנ-שיפיטָאר
 וצ קעווצ ייױוצ רַאפ טצונעגסיוא טרַאק-לנעדנַאשטערָאק יד
 ַא ןביוהעג לסיב ַא טָאה סָאוו ,"רעביירש ַא, ןופ לָאר יד ןליפש
 זיא ןליופ יו תויה ,סנטייוצ .ןוא ,ןַארַאלק ייב עילָאד ןייז ,םינפ
 ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײיד ןופ טריּפוקַא ןעוועג טלָאמעד
 -עיצַאקרַאמעד ןעוועג ןענייז ןטנגעג עטריּפוקַא עדייב ןשיווצ ןוא
 -נָאּפסערָאק יד םיא טָאה ,טײקירעװש-טרָאּפסַאּפ טימ סעיניל
 ןייז וצ ןפלָאהעג ךס ַא ןוא געװ ןעיירפ ַא טכַאמעג טרַאק-ץנעד
 ןגָארטעגרעניא ךיז יי ןבָאה רעטעּפש טיצ לקיטש ַא .רחסמ
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 רעט ַָאע מט ןשידיי ןופ ןַָאקיסלעל
 = חד ידיד א דטמל תלוי הימל ןיקימ ה ז רישא די דיל ראה יוד = רתפחולאילסי* -ןשדידילקאירשיי ייד .יראשזיידחא ה

 דַאירעּפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןָא ךיז טבייה ָאד ןוא ,עשרַאוו ןייק
 .ײןבעל סַארַאלק ןיא

 "שרַאמפיוא , ס'.ס ,שיטסירטעלעב ,ױזַא טרעדליש רעשטוק .ב

 :ןײרַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא

 .טעינ ךיז ןכַאמרַאפ ןריט יד .ןעמוק טסעג ,ןעײג טסעג ןוא;

 ,רעביירש ַא וצ רעוו .ןדיי-םתס ,רעוט-רוטלוק ,ןרָאיטקַא ,רעלָאמ

 ףיױא ןריט יז ...ןקוק םתס רעוו ,ןפערט ךיז ןצעמע טימ רעװ

 ןיק םענייק ײב טשינ טגערפימ .ןפָא ןענייז ןציירד עקצַאמָאלט

 ךיז ןפרַאו ליפוצ טשעינ יבֲא .טקערָאק ןריפפיוא ךיז יבֵא .סָאּפ

 יד ןיא ָאי ךיז טפרַאו ןעמ זַא ,טשינרָאג ,רָאנ ןגיא יד ןיא

 ,הירב ַא ייז "יג ,םערָאוו .זייב ןייק הלילח טשינ ךיוא זיא ,ןגיוא

 זַא ...רוגיפ ַאזַא טָאהימ זַא ,ןגױא יד ןיא טשינ ךיז ףרַאװ

 ףָאק א ,םינפ קידנפורסירַא ,טצינשעג שירעטסיימ ַאזַא טָאהימ

 ,ןגוא ענירג עפרַאש רָאּפ ַא ,רָאה עצרַאוועכעּפ ,עקידנעילַאפ ךיז

 ןוא טיקשיצעק לָאמַא ,טײק:יגנַאלש ייז ןגָאמרַאפ לָאמַא סָאװ

 -- ?ןיש יז זיא ... עמַאמ ַא ןופ טייקסטוג סָאד .-- רָאג לָאמַא

 -- ךקיע רעז .ץיש יו שירעבייױו רעמ רשפא זיא יז .לָאמַא יו

 קילב םעד ןעמ ןַָאק ,יז ןעמ טעזרעד .טײקמַאזקרעמפיוא טיצ יז

 .,.ןסײרּפָא טשינ טכייל ױזַא

 טסיױו רענייק ,ךיז טכַאד ?יז טמוק ןעמעװ וצ ?יז ריא טעװ

 ןיג טעוװו רעוװ ,רָאנ ,ָאי רעצעמע טסייו רשפא ןוא .טשינ סע

 ןיא קעוװַא ךיז טצעז ,ליטש ױזַא ןײרַא טמוק יז ,מרפב ?ןגערפ

 טשינ .לכיב ןיא םינּפ סָאד ןייא טבָארג ,בוטש ןוז לקניוו עמַאס

 ףרָאוװ ַא טוט ,ּפָאק םעד ףיוא יז טבייה ,טייצ וצ זהייצ ןופ ,רעמ

 ןוא ןגױא ענירג יד טימ ץילב ַא ,רָאה עקידנעילַאפ ךיז-יד טימ

 ..רעטייו ןיוש טנעייל יז .ןעוועג טשינרָאג טלָאויס יו -- ןיוש

 עקצַאמָאלט יוא טמוק יז זַא ,לָאמ עטשערע סָאד טשיג ,ךעלטנגייא

 -עג ןטכענרעייא ןעוועג ,ןטכענ ןעוועג ָאד ןיוש זיא יז .ןציירד

 "יװָאלַאגעס טימ ,ןיקסנילרַאק טימ ,ןיקסווָאנַאגַאק טימ טסעומש

 ךָאנ זַא ,וליפַא ךיז טנַאמרעד ןַאמסקילג םהרבֲא ריד ...ןשט

 "עס טימ רעטַאעטילַארטנעצ ןיא ןעזעג יז רע טָאה ךָאו ענעי

 ךיי ַא ערה ןיע ןייק ןיוש ןזיא סָאװ ,סקַאז .ש ןוא .ןשטיווָאלַאג

 טעקשטָאמס ןא ,יבמ השעמ .טנטייױורעד ןופ טקוק ,ןרָאי יד ןיא

 ."(ךעלסיפ עכעלרעה) ייקשונ עינסַארקערפ, ןּפיל יד טימ שזַא

 טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ייב יו רעטייוו טרעדליש רעשטוק ןוא

 ַא ייברעד טגניז ןוא דליב ַא םױבלעּפַא רעלָאמ רעד ןָא טּפַאלק

 :סיוא םיא סע טרעסעב יז ןוא ,דיל-סקלָאּפ

 ןוא רעכעה ךָאנ ,רעכעה ךָאנרעד ,ךיז רַאפ וו ליטש רעירפ.

 ָאלּפַא .לַאז ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,שטנעמ רָאּפ יד .ךיוה רָאג

 :רעטייל רעד ףױא סיוא ךיז טכיילג םיױבלעּפַא ןריד

 ןיק טשינ טָאה ריא רָאנ ,טכעלש טשינ טגניז ריא ,תמא --

 ןָא רעפלעװַאב ַא יװ זיא ,עמיטש ַא ןָא רעגניז ַא ןוא ,עמיטש

 ,..לטייט ַא

 ירַא ןַא -- ץרעגניז ןייק טשינ יצ ,ןירעגניז ַא ָא' יצ רָאנ

 רעטַאעט-לַארטנעצ ןיא ןיוש טָאה יז ,יז זיא ,ןעמ טגָאז ,עקטסיט

 לָאז ןגרָאמ-טנייה זַא ,ךױא טסעומשימ .טליּפשעג עלָאר ַא סעּפע

 יז יװ ךיױא ןױש טסיױוימ .ָאי .ןירַא רעטַאעט ןיא לעיציפָא יז

 ןוש טסיו ןעמ ןוא .ַארַאלק -- יז טפורימ .לדיימ סָאד טסייה

 יז זַא ,רָאג ןגָאז לייט .ריא טימ "טייג , שטיווָאלַאגעס זַא ,ךיוא

 ."טלעטששעג הפוח ַא בר סייב ןױש ןבָאה

 :ןעזָאר .י רעב טביירש עכַאּפע רעבלעז רעד ןגעוו
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 דנַאב -םישודס

 (עטיווָאלַאגעס ַארַאלק טרעהעג טָאה טסעגיסַאטש יד וצ

 זיא יז יװ ןערב ןוא ןבעל טימ לופ ןוא טנעגילעטניא ,גולק ,ןייש

 ."עינרַאצ עביק רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענופעג ךיז יז טָאה ,עוועג

 ןטירטסױרַא עטשרע עריא ןגעוו .עשרַאװ ןיא ןעמוקעג 2

 טייצ רעד ןיא .תועידי ערָאלק ןייק ָאטשינ ןענייז עניב רעד ףיוא
 -עג ןבָאה ןלָאר-ןעיורפ יד , :טנכייצרַאפ יקסווערָאמ םהרבַא סָאװ

 טגירק סָאװ רעד , סװעערדנַא ןיא| םיובנריב ןוא ַאקסעלרָא טליּפש

 ,"שדיניז , --- זארב :"אללעוסנָאק,, -- {"רענליוו יד , ייב ?שטעּפ יד
 -ָאלַאגעס ַארָאלק ןגיוצעגוצ ןרָאװעג רעטעּפש זיא סע רעכלעוו וצ
 רעבָא ,טירש-רעטַאעט עטשרע עריא טכַאמעג ָאד טָאה יז) שטיוו

 ,"(רעטַאעט ןיא דָאזיּפע םעד טָא ןופ עדנוקעס ןייק טשינ קנעדעג ךיא

 רֶעו רימ סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא ,, :װָאקרוט טנומגיז טביירש

 ""רענליו, יד ייב ןעוועג ןענייז ןיקסנימַאק ַאדיא יורפ ןייז ןוא

 -"לַארטנעצ , ןיא שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק טרישזַאגנַא גרעבמַאס טָאה
 טָאה סָאד .ןעוועג טשינ עסירטקַא ןייק יז זיא ןַאד זיב .רעטַאעט
 ןיא לָאר ןעיורפ עקיצנייא יד ןליּפש ריא ןיא טליפעג עקַאט ךיז
 עריא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג רעבָא ךיז ןבָאה'ס ."לובמ , סרעגרעב
 ,טייקכעלרעטיוא עניישנטלעז יד :עניב רעד רַאפ תולעמ עסיור
 -- לכיםדוק -- ןוא טנעמַארעּפמעט ,לַאירעטַאמ-םיטש רעכייו

 יז טמוקַאב דלַאב ."עניב יד טשירפענּפָא טָאה יז עכלעוו טימ טנגוי
 טימ ,"בנג עקטָאמ, סשַא םולש ןיא "ירעמ , ןופ לָאר-טּפױה יד

 קיטירק רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ דלַאב טיצ יז רעכלעוו
 טנומגיז .ןירעליּפשיוש עטריטנעלַאט סלַא םלוע-רטַאעט םעד ןוא

 ,שטיװָאלַאגעס ארַאלק ,ױדנַאל .ש ,ןעזָאר החמש :סקניל וצ סטכער ןופ

 .װָאקרוט טנומגיז ןוא גרעבמַאס קיזיײא

 יד טריפעגפיוא (יױדנַאל .ש טימ ןעמַאזוצ) טָאה רעכלעוו ,ווָאקרוט

 ןַא ןעועג זיא ַארַאלק עקידנצייר יד , :ריא ןגעו טביירש ,עסעיּפ
 ןבָאה ָאד , :סיוא ךיז טקירד טרעכייו .מ ר'ד ."ירעמ עלַאעדיא
 רעצנַאג רעיז ןיא טילבעצ ןטנעלַאט עשירָאיטקַא יד ךיז
 עקטָאמ) גרעבימנַאס ןטסילָארטּפױה יד זיולב טשינ .טכַארּפ

 ןרָאװעג זיא עסעיּפ יד .(ירעמ) שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןוא (בנג

 קפס םוש ןָא טָאה עּפורט יד ןוא ,רעגָאלש רעסיױרג ַא

 םעד טריּפָאק דלַאב טָאה סע סָאװ .רעלעפ ַא ןָאטעג

 ווָאקרוט טנומגיז סָאװ ףיוא ,"עסעיּפ עכעלנע ןַא טימ רַאוטרעּפער
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 .ןשָאטַאּפָא עשרַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה טייצ רענעי וצ , :ןָא טזייוו

 טעברַאַאב ,"טולב סייה , עסעיּפ ןייז זדנוא רַאפ טנעיילעג טָאה רע

 ןבָאה טנָאקעג רשפא ךַאז יד טלָאװ ."בנג-דרעפ , ןַאמָאר ןייז ןופ

 עקטָאמ , ךָאנ ךיילג ןרָאװעג טליּפשעג טינ טלָאװ יז ןעוו גלָאפרעד

 ןיא "בנג עקטָאמ , ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ טָאה עסעיּפ יד ."בנג

 ,שזַאּפיט רעכעלנע ,טקילפנָאק רעכעלנע ,עיסרעוו רענַאקירעמַא ןַא

 רעטסערג רעד .ןָאפ ןדמערפ ַא ףיוא רָאנ ,סעיצַאוטיס עכעלנע

 -טּפיוה ייווצ יד ןצעזַאב ןטימ ןרָאװעג טכַאמעג רעבָא זיא רעלעפ

 ךָאנ טָאה'ס סָאװ ,שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןוא ןגרעבמַאס ךרוד ןלָאר

 ."ןסעיּפ ייווצ יד ןופ טייקכעלנע יד ןכָארטשעגרעטנוא רעמ

 :יורפ ןוא ןירעליּפשיוש סלַא .ס ױזַא טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז

 ןיא ןזיווַאב עסירטקַא עקיזָאד יד ךיז טָאה טכירעגמוא רָאג;

 טנעקעג טשיִנ טייצ רענעי זיב יז טָאה רענייק .זיירק רעזדנוא

 ,םיצולּפ ןרָאיועג יז זיא עסירטקַא ןַא .ריא ןופ טרעהעג טשינ ןוא
 יד .בייוו סשמיוָאלַאגעס ןרָאװעג םיצולפ זיא יז זיא יװ יזזַא

 -שירַארעטיל יד ןיא טכַארבעג טָאה דלָאנרַא סָאוװ ,העידי עקיזָאד

 עיצַאסנעס עקרַאטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,ןזיירק עשירעלטסניק

 ירעשינַארכי רעד ,שטיװָאלַאגעס .ןרַאטנעמָאק ענעדייששרַאפ ןוא

 רעטרעטיברַאפ ,רעמַאזנייא ןַא יװ טנַאקַאב ןעוועג זיא ,רוחב

 טרפב ,ןצעמע וצ ןדניבוצוצ ךיז קיעפ טשינ זיא סָאװ ,שטנעמ
 -עטיל ןיא שטיויַאלַאגעס ךיז טזייוַאב טָא ןוא ,ןבילרַאפ וצ ךיז

 ַא טימ ןיא סָאו ,עמַאד עגנוי עקידנצייר ַא טימ ןיירַאפ-ןטַאר
 יד ןרָאװעג לָאמַא טימ זיא יז .יורפ ןייז ןרָאװעג רעטעּפש טייצ
 ,13 עקצַאמָאלט ןופ עיצַאסנעס

 "עג רעטערב י7 ףױא ןעניישרעד ןטשרע םנופ טָאה ַארַאלק

 ריא טָאהימ .טייקמַאזקרעמפיוא ענײמעגלַא יד ךיז וצ ןגױצ

 סע טלָאװ יז .רעטַאעט םייב טפנוקוצ עמיױרג ַא טגָאזעגסורָאפ

 -ַאעטיס טַאהעג ביל תמאב טלָאװ יז -- ןעוו ,טכיירגרעד קפס ילב

 טָאה יז .םיא ןיא ןבעלוצסיוא שירעלטסניק ךיז טכוזעג ןוא רעט

 ןעזעג ןוא רעמַאעט ןיא ךיז ךעלסילשסיוא טַאהעג ביל רעבָא

 -רעד ןבָאה וצ וא טמירַאב ןרעוו וצ :ליצ םוצ לטימ ַא םיא ןיא

 ַא זיולב ןעוועג ןזיא סָאד יצ ,ןגָאז וצ רעווש .רענעמ ייב גלָאפ

 טגנידַאבמוא רעבָא ריא טָאה סָאד .זירּפַאק רעשירעבייו רעטסוּפ

 וצ ןוא טעברַא-רעטַאעט רעלַאמרָאנ טימ ןייגוצנָא טרעטשעג

 ןטייקיעפ עכעלטינשכרוד-טשינ עריא ןעלקיווטנַא

 טָאה יז .םירבח יד יב טבילַאב ןרָאוװעג ךיוא זיא ַארַאלק

 טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג זיא יז .ץרַאה טוג ַא טַאהעג תמאב

 טָאהיס .השקב רעדָא טינ סנצעמע ףיוא ןפורעגּפָא קידנעטש ךיז

 טשרמולכ ,רענעמ ןוא ןעיורפ עפורג ַא ןפַאשעג ריא סםורָא ךיז

 ןסָאנעג טייהרעליטש רעבָא ןבָאה סָאװ ,טניירפ ענעבעגעגרעביא

 סָאד ךיז טָאה ַארַאלק .טצונעגסיוא יז ןוא תובוט עריא ןופ

 ַא ןעוועג ריא ייב זיא ערעדנַא ןפלעה ןקרעמַאב טשינ טכַאמעג

 ןוא טכייל טנידרַאפ סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ רוטַאנ ַא .רוטַאנ עטייווצ

 .רעטכייל ךָאנ סא טיג

 ןוא עקידנצײר עקיזָאד יד טוט סָאװ :טשודיחעג עקַאט טָאה

 רעד ןיא ןוא רעטַאעט ןשידיי םענדיב םניא יורפ עקיטסולנבעל

 רעכיז ךיז טָאה ַארַאלק .713 עקצַאמָאלט ןופ הביבס רעקידכמע

 ןייז וצ ןריובטג יוװ ,ךיז טכַאד ,ןיא יז :ףורַאב ריא טימ ןטימעג

 יז טָאה לַאפוצ ַא רָאנ ןוא ,סענרַאפ-טלעוו ןופ עמַאד ןָאלַאס ַא
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 ןופ ןָאקיטקעל

 טלּפַאצעג ךיז טָאה יז ואוו ,סַאג רעשידיי רעד ןיא ןפרָאורַאפ

 -- שיטקַארּפ קינירו וצ ןעוועג זיא יז .סבעווניפש ןיא גילפ ַא יו

 ענעריובעגנייא עריא ןצונוצסיוא ףיוא -- המכח רעצנַאג ריא יב

 .ףיוא ןטיברַאפ יי ןוא גנומיטשַאב עכעלטנגייא ריא ןוא ןעגנוגיינ

 ,ףיױרעד טּפַאכעג םורַא ןרָאי ןיא ךיז טָאה יז ןעװ ..טלעגניילק

 -עגסיוא לענש ךיז טָאה םַאלפ רעד .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא

 ַארַאלק ןוא ןכָארבעגנייא ךיז טָאה םזינַאגרָא רעטרַאצ ריא .טנערב

 -עג ַא ץא -- ןבעל ַא) זָאלוקרעבוט ףיוא ןרָאועג קנַארק זיא

 (לעשאר רעשיזיוצנַארפ רעד וצ ךעלנע -- סָאמ רעסיװ

 ןעמוקעגסיוא רימ ןיא ײרָאזיױוערג ןופ סעיציטעפער יד יב

 -יִגיִרָא רעקיזָאד רעד טימ טּפַאשטנַאקַאב עטשרע יד ןכַאמ וצ

 ןא טניירפ ןרָאװעג רימ ןענייז טייצ רעד טימ .עסירטקַא רעלענ

 "עגַאב רעטצעל רעזדנוא זיב ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאעטניירפ יד

 טָאה יז ואוו ,13 ענשעל ףיוא עיצוטיטסניא ףליה רעד ןיא שינעג

 -ָאפ עקידנריפנָא ןַא ןעמונרַאפ עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד תעב

 ."עיציז

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ יקסוװָאנַאגַאק םירפא

 טָאה יז .תודֹוס ןיא טליהעגנייא ןוא ןייש ןעוועג זיא ַארַאלק;

 "ןרג ַא יװ טעּפע ,טייקניױש עשיטָאזקע ,עדמערפ ַא טגָאמרַאפ

 יד טשימעג טפָא ןיילַא יז טָאה ךעלסילש .עשיזַאקווַאק-שיניז

 ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה סע .םַאטשּפָא ריא ןגעוו סעיסרעוו

 ַא ופ רעטכָאט ַא זיא יז זַא ,םערַאה ַא ןופ ןפָאלטנַא זיא יז זַא

 יז ואוו ןירעד ןעגנַאגעג טשינ זיא םענייק רעבָא .ַאשאּפ ןשיקרעט

 -עג זיא יז טָאװ ,טימרעד טנגונגַאב ךיז טָאה ןעמ .ןריובעג זיא

 ןייק ןענַאטשעג טשינ ןױש זיא ריא רַאפ .טלעוו רעד ףיוא ןעוו

 עשידיי םינימ עלַא ףיוא טדערעג טָאה יז .ושל ןגעוו עגַארפ םוש

 ַא טימ ?ױמ קידעבעל ריא ןיא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןטקעלַאיד

 רעשזדָאל םעד טימ ןדער טנָאקעג טָאה יז .טייקלופ רעקיטפַאז

 טימ ךיוא ןוא ידַאיי רעועשרַאו םעד טימ ןוא ןוגינ ןלטיירדעג

 עווָאברַאקס יד ןופ ןושל 'סענרוטלוקי ןשיטנעגילעטניא סעד

 ןייק ןרָאװעג טגנערבעג זיא סָאװ ,רעוט-רוטלוק ןוא ייטרַאּפ

 ַארַאלק .ידנובי םנופ ןרָאטַאטיגַא עשיווטיל יד ךרוד עשרַאװ

 טעמכ ,ךיוא ייברעד ןוא שיליוּפ טדערעג ךעלריטַאנ ןוא ןייש טָאה

 לָאװער-שיטנַאמָאר ,ןשיסור םעד טנעקעג ,קינייונסיױא ףיוא

 -עג ןטייצ ענעי ןיא זיא סָאװ ,ירָאטַאמַאלקעד ץעיטשטי ןרענָאיצ

 רעטכעט עטרעלקעגפיוא עשידיי יד ןופ הניארו הניאצ יד ןעװו

 ,ןליופ ןיא

 ןוא רעדמערפ ריא טימ ַארַאלק זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא סע.

 םעד טעמכ טלמַאזעגמורַא ךיז םורָא ךיג טָאה ,טייקנייש רעדליוו

 רעד ןרָאוװעג זיא יז .י13 עקצַאמָאלטי ןופ לייט ןשירענעמ ןצנַאג

 ןיא ןעמרַאק יד יו ,טָאה יז .זיה םעד ןופ וורענ רעקידעבעל

 -ריִלָאק ַא סעּפע יו זױה םעד רעביא ןגָארטעג ךיז ,ערעּפָא רעד

 ןַא ןייז ַארַאלק טָאה טפרַאדַאב .דנַאל ןדמערפ ַא ןופ לגיופ רעט

 ןליפש ןעזעג טשינ טציא ןיב יז טָאה רענייק ןעטָאכ ,עסירטקַא

 טלייצרעד ,טצנַאטעג ,ןעגנוזעג יז טָאה לייוורעד .עניב רעד ףיוא

 -עטיל ןגעוו ןח דס א ןעוועג זיא םעלַא ןיא ןוא ,טרימַאלקעד ןוא

 טָאה יז .ץעלַאב ןעוועג זיא ןוא קנילפ טדערעג יז טָאה רוטַאר

 -ָאש טשינ סענייק לָאז סָאװ ,ץיוו ןטנַאקיּפ ַא ןלייצרעד טנָאקעג

 ןױשרַאפסנַאמ ַא יו טושפ ןוא יירפ ןטלַאהעג ךיז טָאה יז ןריק

 ןוא גנודיילק ריא ןיא תולעמ עכעלבייו עריא עלַא ןענייז ייברעד

 -עגסױרַא טָאה ַארַאלק .ןכָארטשעגרעטנוא גונעג ןעוועג גנוטלַאה

 -רַאפ ריא ןיא טייקיעפ-עיצַאמרָאפסנַארט עקידריווקרעמ ַא ןזיוו

 יי
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 רע טַָאע ט ןשיךדיי

 ןדעי טָאה יז א ,ןשטנעמ טרַא ענעדישרַאפ טימ ןעגנערב
 -יירע יד ןופ רעקיצנייא רעד. .קַאמשעג םוצ ןפערטוצ טנָאקעג
 טָאה סָאװ ,רעגנעהנָא סַארַאלק וצ טרעהעג טשינ טָאה סָאװ ,רעב
 םורַא דָאר ןכעליירפ םעד ןופ טייו ןטלַאהעג ךיז שיּפָארטנַאזימ
 רַאפרעד... .שטיווָאלַאגעס .ז רעביירש רעד ןעוועג זיא ,ןַארַאלק
 -עג גָאט ןייא ןיא 13 עקצַאמָאלטי ןופ החּפשמ-רעביירש יד זיא
 ַארַאלק ןעוו שינעשעג רעטרַאוורעדמוא רעד ןופ ןרָאוועג ןפָארט
 ןגעוו זיא סָאיו ,םעלַא ייב .יורפ סעשטיווָאלַאגעס ןרָאועג זיא
 רָאלק טנָאקעג טשינ רענייק סע טָאה ,ןרָאװעג טגָאזעג לַאּפ םעד
 םיכודיש עטסשילרעטסיוא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד .ןכַאמ
 ירא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ואוו ,13 עקצַאמָאלטי רַאפ וליפא
 ןגָאז רָאלק ףיוא טנַאקעג טשינ טָאה רענייק .ןשינעעשעג עלעניג
 זַא ,טסואוועג רָאנ טָאה ןעמ ןעמוקעג וצרעד זיא סע יוזַא יו
 עסירטקַא ןַא ןרָאװעג ַארַאלק זיא ,עגַאל רעיינ ריא טימ ןעמַאזצ
 -עגסיורַא ןיוש זיא יז ואוו ,ןרעטַאעט עשידיי יד ןופ סענייא ןיא
 .ישעטיווָאלַאגעס ַארַאלקי ןעמָאנ ןרעטנוא ןטָארט

 ןיא ןַארַאלק ןעזרעד 13 עקצַאמָאלטי טַאה ןָא גָאט םעד ןופ
 טציא זיא יז .עמַאד רעדילָאס ַא ןופ לָאר רעטשרע רעיינ ריא
 לָאמַא טימ זיא סע .ץנַאגעלע רעגנערטש טימ ןָאטעגנָא ןעוועג
 ,עשירעלטסניק יד ןוא טייקליּפשעצ עשלגניי יד ריא ןופ ּפָארַא
 ,ןעמרַאקי סא ןרָאװעג זיא יז .טייקשילרעטסיוא עשימעהָאב
 טָאה ןַאמ םעיינ ריא ןופ ןקילב עשיּפָארטנַאזימ יד רעטנוא ןוא
 טליּפועעג טלָאװ יז יו ,עיצקניטסיד עקידהנושמ ַא ןעמונעגנָא יז
 טָאה ,ליטש ןרָאװעג לָאמֲָא טימ זיא יז .לָאר עדמערפ ַא סעּפע
 ענייז טימ רָאנ טגנערברַאפ טָאה ,ןַאמ ריא ןבענ ןטלַאהעג ךיז
 זיא סָאד זַא ,ןטכַאד טנַאקעג ךיז טָאה סע ןוא ,טניירפ עדילָאס
 -עג ךעליירפ א טימ ןקידנע דלַאב ךיז טעו סָאװ ,ליּפש ַא סעּפע
 טקַא םעד ףיוא טָאה שטיווָאלַאגעס רעביירש רעד רעבָא ,רעטכעל
 ןקיאילג טימ טָאה רע .שינעעשעג רעסיורג ַא ףױא יװ טקוקעג
 רע .שינעעשעג רעד ןופ טסנרע ןכעלרעייפ םעד ןטיהעג קילב
 ,ןַארַאלק טימ ןסעזעג זיא רע ואוו ,טרָא סָאד טצענערגעגּפָא טָאה
 ןָאטעגסױא טשינ געט ײר ַא ךרוד טָאה רע .עקירביא עלַא ןופ
 טקעטועעג עּפַאלק ןיא טָאה סע ואוו ,גניקָאמס-ןתח ןצרַאווש םעד
 רע ןוא ,טייקכעלרעייפ רעד ןופ לָאבמיס סלַא עטרימ עסייוו ַא
 -עגפיוא טָאה סע .ןעגנוסירגַאב ןוא ןשטנואוו ןעמונעגפיוא טָאה
 שטיווָאלַאגעס ,ןַארַאלק םורַא טייקכעליירפ עגנוי ,עיירפ יד טרעה
 -עס יורפי רעדָא ייורפ ןיימי יו ןפורעג שרעדנַא טשינ יז טָאה
 ,עיירפ יד טימ ןדער רעמ טרָאטעג טשינ טָאה יז .ישטיווָאלַאג
 ןטנַאקיּפ ןייק ןופ ןכַאל טרָאטעג טשינ ,רעלטסניק-סעהָאב ערקפה
 -רַאפ טרעבָארעד ןייז ןטיהעג גנערטש טָאה שטיווָאלַאגעס .ץיוו
 ךיוא .עגַאל רעיינ ןייז ןופ טסנרע םעד רעביא טכַאוועג ןוא ןגעמ
 -ַאט טימ טליּפשעג עמַאד סלַא עלָאר עטשרע ריא טָאה ַארַאלק
 ןזָאלעגּפָארַא ןעוועג רדסכ ןענייז ןגױא-לדנַאמ ענירג עריא .טנעל
 -ןגױא ןוא סעיוו עװָאסַאר ,עטיירב עריא רעטניה ןופ רָאנ ןוא
 -לּפַאצ ַא ,ץנַאלג רעקידנליּפש ַא טרעמולשעגרעפַא טָאה ןטלַאּפש
 .רעטכעלעג ןטלַאהַאב ןוא טמעלקרַאפ ַא ןופ עלעטניּפ קיד

 םעד ,קלָאפ רָאּפ םעיינ םעד ייב םיׂשדחיגינָאה עשרע יד
 יד ןיא טעמכ ןּפָאלרַאפ ןענייז ,ַארַאלק ןוא שטיווָאלַאגעס רעביירש
 ןבעל עכעלנעזרעפ עצנַאג סָאד ןעד ,13 עקצַאמָאלטי ןופ טנעוו
 ןופ ןגױא יד ןיוא טליּפשעגּפָא ָאד ךיז טָאה ןשטיױוָאלַאגעס ןופ
 טרעדנעעג סעּפע ךיז טָאה סע בא .. .החפשמ-רעביירש רעד
 רעיינ רעד ןעוועג סע זיא ןשטנעמ יױוצ יד ןופ ןבעל םעד ןיא
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 ןעמערָא םעו וצ טדנעוועגנָא טָאה שטיוָאלַאגעס סָאװ ,םרוק
 -טשינ ,עניילק יד וצ ,13 עקצַאמָאלטי ןופ יקלָאפי ןטסָארּפ ןוא
 עכלעוו ןשיװצ ,ןטעֶאּה ןוא רעבירש ,ןגעלָאק עקידנטיײטַאב
 ןוא גנערטש .ץנירפ ַא יו טריפעג טציא ךיז טָאה שטיווָאלַאגעט
 -ַאגעס סָאװ ,ירעד ןענַאטשַאב זיא םרוק רעיינ רעד .קילעזטייל
 טרַא ןרעכעה ַא ןקידערפ ןבױהעגנָא לָאמַאטימ טָאה שטיווָאל
 ןיא ןײטשַאב טפרַאדַאב טָאה יױבעל טרַא רערעכעהי רעד .ןבעל
 -ןַאגעלע גָאט עלַא ןעמוקעג טציא ייז ןענייז עדייב .ןָאלַאסי ַא
 ,רעבירש עלַא יד וצ ליפעגטימ ןוא קיטירק טימ לופ ,ערעט
 .ןיירַאפ םעד ןופ טנעוװ ענעזָאלרַאפ יד ןיא ָאד ךיז ןעיאר סָאװ
 -ייז סָאװ ,ןטטירוט עכייר ייווצ יו ןעזסיוא ןבױהעגנָא ןבָאה יײז
 טבעל יווי .קיטָאזקע בילוצ הברוח רעד ןיא ןעמוקעגּפָארַא ָאד ןענ
 שיטעטסע רעייא זיא ואוו ...ןעמעטָא ָאד ריא טנָאק יו ...ָאד ריא
 ןוא ךיא -- טרזחעגרעביא רדסכ שטיווָאלַאגעס טָאה -- ...?ליפעג
 יַאלק טָאה טייצ רעד וצ.. י..ןבעל ױזַא טשינ ןענָאק ...יורפ ןיימ
 ןעמָאנ םעד רעטנוא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןליפש ןביױהעגנָא ַאר
 טזטינ רעטַאעט סָאד זיא ןָא גָאט םעד ןופ .שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק
 ,עקידרעּפמילק ,עלערג סָאד ןפיל סעשטיווָאלַאגעס ןופ ּפָארַא
 ןרָאװעג ןיא רעטַאעט ןשידי םנופ לטסעק-ליפש עטּפַאּפרַאפ
 ןוא עסירטקַא עקיצנייא יד ןרָאועג זיא ַארַאלק .עיגילער ןייז
 ןיא ןופ .םוקילבופ ריא ןרָאוװעג םיא רַאפ ןענייז ןעטנעמ עלַא
 עקידנלייא ,עגנַאל ענייז טימ ןעזעג ןיוע םיא ןעמ טָאה ןָא ירפ רעד
 םעד םורַא ,עקצַאמָאלט ןוא ָאנשעל רעד ןשיווצ ןענַאּפש סיפ
 זַא ,טכַאדעג ןיז טָאה סע .טליפשעג טָאה ַארַאלק ואוו ,רעטַאעט
 טָאה לרוג רעדי .עדוב-רעטַאעט רעד ןיא טקיטכענ ןוא טגָאט רע
 לָאז ..ַארַאלק 'ורפ ןיימ ןוא ...רעביירש ַא ןייז לָאז ךיא ...טלָאוװעג
 טימ טנגעגַאב ןדעי שטיווָאלַאגעס טָאה -- י.עסירטקַא ןַא ןייז
 עיינ יד בילוצ טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,םזירָאפַא םעיינ ןיז
 ...ורפ ןיימ ..ןליּפש ןעזעג ןױש טָאה ריאי רעדָא ,ןדנעטשמוא
 -קַא יד ...יורפ ןיימ ןליּפש ןעז רעטַאעט ןיא ןייג ריא טעוו ןעוו
 יד ןופ ליפ טימ רעטגירקעצ קידנעטש ַא. "..ַארַאלק עסירט
 ,עלַא טימ ןטעבעגרעביא טציא שטיווָאלַאגעס ךיז טָאה ,רעביירש
 סָאװ ,יד סנטמיימוצ ,ןעעפַאק ןיא ,ןענַארָאטסער ןיא ןטעברַאפ
 טָאה טליפשעג .רעטַאעט ןגעוו ןבירשעג סעּפע זיא סע ןעוו ןבָאה
 ןַאמָאד ַא סשַא םולש ןופ טכַאמעגרעביא עסעיּפ ַא סעּפע ןעמ
 ַא טימ ליּפש עקסערַאטיּפ .עטערַאפַארט ַא ,יננג עקטָאמי טעוװ
 טימ קיטש ַא ןעוועג זיא סָאד .יורפ רעקידונח-ץרַאווש ַא רַאפ לָאר
 -טּפיוה יד .טלעוװרעטנוא ןופ תוחיר עשיטסילַארוטַאנ עפרַאש
 עלַא טימ טכַאמעג ַארַאלק טָאה יּפמַאווי רעטבילרַאפ ַא ןופ לָאר
 -עג ,ןירובמַאט ַא ףיוא טפַאלקעג טָאה יז ןעלטימ ענעמונעגנָא
 ןיא ןטלַאהעג ןיא ןגױא יד טימ טצילבעג ,יאקניגזילי ַא טצנַאט
 טַאהעג ָאד ןבָאה תולעמ עכעלבייו עריא .לַאשזדניק ַא סעזוב

 ןדליוו ריא ןזיוועג ,טעשעהעג טָאה יז .גנודנעוורַאפ עטסטיירב יד

 קרַאטש טָאה טָאד ןוא ,רעכעלזָאנ יד ןזָאלבעצ ,טנעמַארעּפמעט

 ןעוועג טכַאנ יב טכַאנ זיא רעטַאעט סָאד .םלוע סעד ןלעפעג

 עקצַאמָאלטי רעסטימייה רעד ןופ יעסערּפי סעשטיווָאלַאגעס .לופ

 ןיא ןבירטעג טָאה ןילַא שטיוָאלַאגעס ןגיושעג טשינ טָאה 3

 ןַארַאלק ןליפשע ןעז רעטַאעט ןיא ןייג טשינ ןוא ,ןײרַא רעטַאעט

 -ַאעט ןיא ןפיול סָאד .גנוקידיילַאב עכעלנעזרעּפ ַא ןרָאװעג זיא

 -רעד געט עצִנַאג טָאה שטיווָאלַאגעס .הלהב ַא ןרָאוװעג זיא רעט

 טָאה רע יוװ יױזַא ןוא ,ליּפש סַארַאלק ןופ טייקסיורג יד טרעלק
 טָאה ;טרָאװ-גָאלש ַא טכַארטעגוצ יעינַאּפמַאקי ןייז רעדעי ייב

 יי א

1287 

 דנַא ב -םישודק
 טי יח .5 י-ה איי רירט א רירט שאו ווי 25 חק תסוקתמ על ראה תקאחראיקעשק גקאששטגש ש=/= געל 5 "6 הר ראשסליק)

 טעיינ ןייז טרוחעגרעביא רעדנוזַאב ןדעי רַאפ טציא ךיוא דע

 ,ירעדורב ןוא רעטסעווש ןענייז רוטַארעטיל ןוא רעטַאעטי ;ןַאגָאלס

 רעכַאמ-רעטַאעט ןוא ןרָאיטקַא עשידיי עטפיבעג עטלַא יד
 עניב רעד ןופ טָאה ַארַאלק ןעד ,ןסיב ןטעפ ַא טליפרעד ןבָאה
 -יוו עויטימירפ ,ערעווש ,עטלַא ערעייז ןשיווצ ןעזעגסיוא ןייש
 טעשטוטעגנָא ןעוועג ןענייז לייט ַא עכלעוו ןופ ,סעסירטקַא-רעב
 ,ןקיטפערק רעייז ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,טנעלַאט-עניב ןתמא טימ
 ןיוש ןבָאה סעסירטקַא עשידיי עטלַא יד .טולב ןכעלמיטסקלָאפ
 טָאה ַארַאלק רעבָא ןרָאי עטקנעשעג ערעייז טבעלעגוצ טציא
 יז ,ןיע ןוא גתי ןעוועג זיא יז .טנעלַאט ןייק טפרַאדַאב טשינ
 וא ,ץנַאגעלע ענעריובעגייא ןַא טגָאמרַאפ ,לכש טַאהעג טָאה
 ןעידיי ןופ ןסילוק יד ןיא סרוק םעיינ ַא ךיז טימ טגנערבעג טָאה
 ןץירַאפןטַארעטיל םעד ךיז רעטניה טַאהעג טָאה יז .רעטַאעט
 -עס רעביירש םעד ,ןַאמ ריא טַאהעג טָאה יז .'13 עקצַאמָאלטי
 םעד טריפעגפיונוצ רדסכ ןוא טורעג טשינ טָאה סָאװ ,שטיווָאלַאג
 -עטיל יד -- יועדורבי םעד ןוא ירעטסעוושי רעד ןשיווצ ךודיש
 םעד טלָאװעג ןרעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד .רעטַאעט סָאד ןוא רוטַאר
 "עג זיא סָאד .עביל ןופ ךודיש ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד .ךודיש
 ענעדלַאג טכַאמעג טָאה רעטַאעט סָאד ןעד ,ךודיש-טלעג ַא ןעוו
 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןוא .ןטפעשעג
 -וק יד רעטניה טָאה סָאו ,סעסירטקַא יעשירַארעטילי עטשרע
 טסעומששעג ,רעכיב טנעיילעג ,שיסור ןוא שיליוּפ טדערעג ןסיל
 טבילַאב ןרעוו וצ ןזיוװַאב וליפא ןוא ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןגעוו
 .עטרבח עטוג ַא סלַא סעסירטקָא ןוא ןרָאיטקַא עטלַא יד ייב

 טועינ ןיווש זיא סע .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאוועג זיא ַארַאלק

 .טליפשעג טָאה יז ױזַא יו ,טליפשעג טָאה יז סָאװ קיטכיוו ןעוועג

 ,רעביירוע רעד ,ןַאמ ריא טגרָאזעג טָאה טעטירַאלוּפָאּפ ריא עו

 -ענ ערעײז זַא ,טייהנגעלעג ןייק טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע ןוא

 םעד ץוח ַא .טייקכעלטנפע רעד ןיא ןרעוו טנָאמרעד ןקָאז ןעמ

 געידיי א ןעוועג רָאנ זיא סע ואוו םוטעמוא ןזיווַאב ךיז ייד ןבָאה

 ןוא ,עעפַאק ןוא ןענַארָאטסער עשידיי יד ןיא יוװ ,םוקילבופ

 טָאד ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ןהעש-קיטימכָאנ יד ןיא גָאט ןדעי

 רעוועערַאוו ַא ןיא ןרָאפ ,טדיילקעג קידבוט-םוי ,רָאפ עטמירַאב

 טכידעג טָאה סע ואוו ,טנגעג רעשידיײ רעד רעביא עקשָארד

 טימ רָאנ טרבחעג ךיז ןעמ טָאה וצרעד .םלוע םעד טמָארטשעג

 ןיא טפַאשטנַאקַאב רעייז טיִמ ןבָאה סָאװ ,רָאיטקַא עשידיי יד

 םנופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצוצ טנָאקעג .סַאג רעשידיי רעד

 ."םוקילבופ

 גנַאל טָאה ןשטיװָאלַאגעס ןוא ןַארַאלק ןשיווצ תיב-םולש רעד
 -רוט טנומגיז ךעלריפסיוא טלייצרעד םעד ןגעוו .ןטלַאהעגנָא טינ
 ;וָאק

 -עס .ז ןעוועג זיא ײלַארטנעצ ןיא רעײגנייא רעטּפָא ןַא;
 טמוק סָאד זַא ,תוליכר ןבַײרט ןגעלפ רעגניצ עזייב .שטיווָאלַאג
 טָאה ,ןגעקַאד ,דלָאנרַא .יגיוא זייבי ַא ןופ ןַארַאלק ןטיהרַאּפ רע
 םעּפע זַא ..ןטיהרַאפ טשינרָאג ןיוש םיא ןָאקיס זַא ,טלַאהעג
 עקַאט זיא ..דוס ַא ןטלַאה ןָאק דלָאנרַא ,ַאש ,רָאנ .רע טסייװ
 -וייא םעד טכַאמעג ןוא רערעױז ַא ןעגנַאגעגמורַא שטיווָאלַאגעס
 ןופ עיציטעפעד ַא ךָאנ לָאמַא .קַאזײלַאג ןקידעבעל ַא ןופ קורד
 ,דָאזיּפע ןַא טדיטעּפער טָאה ַארַאלק רעכלעוו ןיא ,ײיבצ יתבשי
 םעומש ַא ךיז טריפרַאפ זדנוא ןשיווצ ןוא םייהַא ּפָא ךימ רע טריפ
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 דע טַאע ט ןשידיי ןןופ ןָאקיסלעל

 סָאד ,רקיע ועד ,ןוא ,ןעמעלַא ןוא ץלַא טריגענ רע ןכלעוו ןיא

 .רַאוטרעּפער ןייז ןוא רעטַאעט עשידיי
 ךיז ןבָאה רעטַאעט ײלַארטנעצ ןופ רעטערב יד ןופ ןעװ.

 ןוא ץנעט-הווצמ ,ױרעשי ןופ ןעגנַאלק עכעליירפ יד ןגָארטעג
 -עגּפָא ןסילוק ענייז רעטניה ךיז טָאה ,ױןליפשפיואי עכעליירפ
 -רַאפ טפנקקוצ רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,יליפשסנבעלי ַא טליפש
 ריא ןיא ןעמונעגלייטנָא ןבָאהיס .עידעגַארט ַא ןיא טלדנַאװ
 שטיווָאלַאגעס .ז רעטכיד רעד ,ןַאמ ריא ,שטיווָאלַאגעס ַארַאלק

 ןדוס ךיז דלָאנרַא טגעלפ םניחב טשינ .ָאסלעדנעמ המלש ןוא
 ..ידוס ַא ןטלַאה ןָאק ,דלָאנרַא ,ַאש' רָאנ ,סעפע טסייו רע זַא

 ןיא ןוא רעטַאעט ןיא ןעקשוש וצ ןבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאהימ ןעוו
 -רעד רעטּפָא ץלַא זיא ןעמָאנ סנָאסלעדנעמ ןוא ןיירַאפ-ןטַארעטיל
 טסשינ ץלַא ריונ ךיא בָאה ,ידוסי ןטימ תוכיש ןיא ןרָאװעג טנָאמ
 רַאפ ןטלַאהעג ייז ןוא ןעגנַאלק עלַא יד וצ ןביילגוצ טנָאקעג
 רעד ןופ ןענָאסלעדנעמ ךָאד קנעדעג ךיא .תוליכר עקיליוװזייב
 רעד ץוחמ טייצ רעטכַארברַאפ סַאזניימעג רעד ןופ ,קנַאב-לוש
 .םירבח ערעזזנוא ןשיווצ רעטסנרע רעד ןעוועג זיא רע ..לוש

 .ןעיורפ ןופ טּפַאשלעזעג ןיא ןעז ןטלעז רעיז םיא טגעלפ עמ
 ןייז טַאהעג ךיז טָאה רעדעי ןעוו ,ןטנווַא לוש יד ףױוא וליפא
 ןרעוו לדיימ ַא ןופ ךיז ןרעטנענרעד םייב רע טגעלפ ,ַאעניצלוד
 רעד ףיוא סרעקיטכיוו ןַארַאּפ, -- :טייז ַא ןָא ןקורּפָא ךיז ןוא טור
 טלָאװעג טָאהימ תטב ןרעפטנע ששעינָאקַאל רע טגעלפ -- "טלעוו
 .םעד ןגעוו סעומש ַא םיא טימ ןריפרַאפ

 טרָאד זיא רע ןעוו ,ײלַארטנעצ , ןופ ןטייצ עטשרע יד ךיוא
 -עג טשינ לָאמנייק םיא רימ ןבָאה ,רעייגנייא רעטּפָא ןַא ןעוועג
 לָאמַא טָאה ןָאסלעדנעמ ביוא .טּפַאשלעזעג-ןעיורפ ןייק ןיא ןעז
 ַא ןגעוו ןעוװעג סע זיא ,עסירטקַא ןַא טימ סעומש ַא טריפרָאפ
 יד ךעלדנעטשרַאּפ רעבירעד זיא .לגדא ,עסעיפ רעד ןגעוו ,לָאר
 -לעדנעמ זַא ,גנַאלק רעד ןפורעגסיורַא טָאהיס סָאװ ,עיצַאסנעס
 ןבָאה ןעגנַאלק עקיזָאד יד ןעוו ..ןַארַאלק ןיא טבילרַאפ זיא ןַאס
 -פיוא ןקנַאשעג רָאג ַארַאלק טָאה ,ןטײרּפשרַאּפ ןבױהעגנָא ךיז
 "ייֵק רַאפ זיא סָאד .רעטַאעט ןופ רבח ַא סרעזדנוא טייקמַאזקרעמ
 טגעלפ יורפ סרבח סעד ,טרעקרַאפ .דוס ןייק ןעוועג טשינ םענ
 -ַאגעס ןוא ,רעטַאעט ןיא ןלַאדנַאקס עכעלטנפע ןכַאמ טּפָא ריא
 רעד ןיא טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג יז לָאמ ןייא טשינ טָאה שטיווָאל

 .םייה
 :רערעדנַא רעד ךָאנ עיצַאסנעט ןייא דלָאנרַא טגנערב טָא ןוא

 טימ הנותח טָאה ַארַאלק ..ןַארַאלק טימ ךיז טג שטיווָאלַאגעס,
 -ַאד יד .ןרעדנַא סנופ רעסערג רעגָאלש ןייא .ײןענָאסלעדנעמ
 ,ףסואוועג בָאה ךיא .טקיורמואַאב קרַאטש ךימ טָאה העידי עקיז
 טכערבעצ ,טירש ןקיזָאד םעד ןײגַאב טעו ןָאסלעדנעמ בוא זַא
 וצ םיא בוח ןיימ רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא .ןבעל ןייז טימרעד רע
 ןסיוועג ַא ןיא .טירש ןשלַאפ ַא ןופ ןעוועטַאר וצ ןוא ןענערָאװ
 יב ,ןַארַאלק ןטרַאווּפָא ןעמוקעג זיא ןָאסלעדנעמ ןעוו ,טנוא

 ןעגנַאגעצ ךיז ןוא טנעה יד טקירדעג ךיז ןבָאה רימ ."?תמא זיא
 טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא -- ?רע ןוא ,רעטקיױרַאב ַא ךיא
 ..ןַארַאלק טימ טַאהעג הנותח רע

 טרעקעגמוא ךיז ךָאנרעד ,רעטַאעט ןופ קעווַא הליחתכל זיא יז
 דענעּפַאשעג רעד טימ םולש ןסָאלשעג ףוס לכ ףוס ןבָאה רימ ןוא
 -עגנָא גנַאל טשינ טָאה עילידיאדַארַאלק-ןָאסלעדנעמ יד .עגַאל
 -ַָאמ ןוא רעטַאלב גָאט ַא סָאװ ןרָאוועג זיא ןָאסלעדנעמ .ןטלַאה

 -עטלעז ,טעברַא ןייז ןקיסעלכַאנרַאפ וצ ןבױהעגנָא טָאה ,רערעג
 "עצ ךיז רָאי עקינייא ןיא ןוא ,טּפַאשלעזעג ןיא ןזיוועג ךיז רענ
 :עגפױא טשינ רעבָא יז טָאה ןָאסלעדנעמ .ןַארַאלק טימ ןעגנַאג
 יז טָאה שטיוָאלַאגעס .שטיװָאלַאגעס יוװ ױזַא ןביל וצ טרעה
 ןייז טָאה ןגעקאד ,ןָאסלעדנעמ .טסַאהעג עביל ןייז ןיא רעבַא
 רע רָאנ יו ןטילעג ןוא קיטייו ןפיט ַא ןיא טליהעגנייא עביל
 ןּפיל יד ףױא לכיימש א טימ :טנָאקעג סע טָאה ןיילַא

 טימ טליּפשעג ןרָאי רעקיסיירד בייהנָא יד ןיא בָאה ךיא ןעוו
 וצ ןרינָאפעלעט געט רָאּפ עדעי רע טגעלפ ,שזדָאל ןיא ןַארַאלק
 ןקיש טייצ וצ טייצ ןופ ןוא טנוזעג ריא ףיוא ןגערפכָאנ ךיז רימ
 יד .ןצרוטשטולב עטּפָא ןעמוקַאב ןַאד טגעלפ יז .טלעג ריא רַאפ
 טימ טעדניײרפַאב ךיז ַארַאלק טָאה המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל
 -נעמ .עיצוטיטסניא-ףליה רטנַאקירעמַא ןַא ןופ ןטלעטשעגנָא ןַא
 טנגוי, סָאד ריא רַאּפ טריזינַאגרַא םיא טימ ןעמַאזוצ טָאה ןָאסלעד
 -יפילַאווק יד ןסעזַאב טשינ טָאה יז םגה ,ײרעטַאעט-סקלָאפ ןוא
 ריא .רעטַאעט ַא טימ ןריפוצנא ףיא ץנעטעּפמָאק ןוא סעיצַאק
 רעד ןופ טייז עלעיסנַאניפ יד ךיז ףױא ןעמונעג טָאה טניירפ
 רעשיטקַאפ ריא ןעוועג זיא ןָאסלעדנעמ ןוא גנומענרעטנוא

 -פיוא טגיילעגרָאפ וליּפַא ריא טָאה רע .רעריּפנָא רעשירעלטסניק

 ."ריל גינעק, םעד ןריפוצ

 טרַאּפשרַאפ טניירפ ריא טימ ןַארַאלק טָאה המחלמ-טלעוו יד

 -ַארט רעייז ןענופעג ןוא טַאהטג הנותח ןבָאה ייז ואוו ,ָאטעג ןיא

 ןָאסלעדנעמ .ךיבא-לת ןייק קעװַא זיא שטיוָאלַאגעס .ףוס ןשיג

 קיטיױו ןפיט ַא ןצרַאה ןיא ןגָארטעג ןבַאה עדייב .קרָאי וינ ןייק

 -יא םולש ןסָאלשעג ווירב ךרוד ןוא ןַארַאלק ךָאנ טּפַאשקנעב ןוא

 ךיז עקירעמַא ןיא טָאה ןָאסלעדנעמ .רבק ןטנַאקַאבמוא ריא רעב

 .קידָארומ טליפעג ךיז טָאה רע .טרָא ןייק ןעניפעג טנַאקעג טשינ

 רעביא טיג ווָאקרוט) .ליזַארב ןייק רימ וצ רע טביירשש 1946 ןיא

 -עג רע טָאה קיטיו םעד .טרָאװ ןייק ןַאראלק ןגעוו חרב םעד

 .ןזעטיווָאלַאגעס טימ רָאנ טליטשעג סיא ןוא ןצרַאה ןיא ףיט ןגָארט

 -נעמ ןופ רעקיויױו טשינ ,רעגייטש ןייז ףיוא ,ךָאד טָאה רע ךיוא

 .טיוט-רעריטרַאמ ריא טגָאלקַאב ןוא ןַארַאלק טַָאהעג ביל ,ןָאסלעד

 ןּפַאלק וצ טרעהעגפיוא טָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא גניטימ ַא ףיוא

 ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא םורַא ראי ַא ןיא .ץרַאה סנָאסלעדנעמ

 ,המשנ תאיצי תעב טכַארטעג סעּפע ןבָאה ייז ביוא .שטיווָאלַאגעס

 ײ..ַארַאלק :ןעוועג סע זיא

 ַא ןביירש ןייז ןיא סױרַא טזייו רעכלעוו ,יקסווָאנַאגַאק םירפא

 ןשיטסַאקרַאס א ףיוא טרעדליש ,ןשטיװָאלַאגעס וצ גנויצַאב עוויטַאגעג ַםוצ ןטָארטעגוצ תומדקה ןָא ןוא סַאג ןפיוא םיא טימ סױרַא ךיא

 ןוא ייליבוי ַא םענייז טריזינַאגרָא שטיװָאלַאגעס ױזַא יװ ןפוא ו5 טדעדעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ ןבעגוצרעביא רעווש זיאיס .ןינע
 ;טביירש -עג ַא סניימ ןגעוו סנױזַא טגָאזעג רעצעמע טלָאװ רימ ןעוו ,םיא
 ךיא טלָאװ .רבח רעטסמיטניא רעד ןייז סע געמ ,יורפ רעטביל

 -סיוא ,טָאה רעבָא ןָאסלעדנעמ .סעד ףיױא טריגַאער ףרַאש רָאג

 ןוא רעגַיײטש ןייז ףיא טלכיימשעצ ךיז ,דייר עניימ ץידנרעה

 ךיז ױזַא טָא ,הנותח ןגעוו טכַארט רעוו ,רַאנ ןיוש יג :טגָאזעג

 .טגָאז דֵלָאנרֶא סָאװ ,ץלַא זַא ,טסניימ ...טכַאמעג שירָאנ לסיב ַא
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 עכלצוו ,וארָאלק טקיסעלכַאנרַאפ וליפא רע טָאה געט יד ןיאי
 -ראפ ןטסניימוצ טציא טַאה ַארַאלק .ןעזעג קיצניװ טָאה ןעמ
 גָאט ןדעי ךיז ןבָאה סע עכלעוו יב ןרָאיטקַא יד ןשיווצ טגנערב
 סאוו ,עכלעזַא :סעפורט-רעטַאעט ןוא ןטקעיַארּפ עיינ ןפאשעג
 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןוא רעטַאעט ישירָארעטילי טכַאמעג ןבָאה

 טי
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 יש ודלק

 ןעמ ואוו טרָאד רָאנ ןעוועג זיא ַארַאלק .דנוש םייב ןטלַאהעג ךיז
 ןופ יגעט עסיורגי יד ןיא דָארג... .ישירָארעטילי טליּפשעג טָאה

 -ןטַארעטיל ןרעביא ךיז טָאה ןטייקכעלרעייפ-ייליבוי יד ןטיירג
 םעד ןשיווצ זַא ,םעד ןגעוו גנַאלק רעטשרע רעד ןגָארטעצ ןיירַאפ
 ןטימ ןיא .. ןרָאװעג עילַאק סעּפע זיא שטיװָאלַאגעס קלָאפרָאּפ
 ןייא ןיא ,ַארַאלק טָאה סייליבוי יד ןופ ןָאזעס-ךיוה ןצנַאג םעד
 עריא טלמַאזעגפיונוצ טָאה יז .סערדַא ריא טשיוטעג רעדיוװ ,גָאט
 רַאפ טלמַאזעגנָא ריא ייב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיילק עקילָאצמוא

 ןעמונעג טָאה יז .ערעירַאק*ץילב רעלַארטַאעט ריא ןופ טייצ רעד
 טימ ץנערק טנעקורט ןוא סעקרעינַאבנָאב עטקידיילעגסיוא יד
 .טריפעגקעווַא ץלַא סָאד ןוא רערערַאפ עריא ןופ ןטפירשפיוא
 פג םעד ןופ טקַא רעסיױרג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד
 ַארַאלק עסירטקַא רעד ןוא שטיװָאלַאגעס רעביירש סעד ןשיווצ
 ,,13 עקצַאמָאלמטי ןופ ךעלשיט יד ייב ךיז טשער גָאט ַא ןיא.
 םעיינ ַא טכַאמעג רע טָאה ערעדנַא ייב ,ךיז ןעמ טכָאק לייט ייב
 .לשיט וצ לשיט ןופ רעטכעלעג ַא ןיא רעביא טלקניפ סָאװ ,ץיוו
 גנַאל ןיוש טָאה שטיווָאלַאגעס ַארַאלק .טג רעד רָאפ טמוק טנייה
 ןזיירק ערעדנַא ןיא יז טעז ןעמ .יעידעגַארטי רעד ןָא ןסעגרַאפ
 זיא גנודיילק ריא .רעשיריל ןוא רעטסנרע ,רעליטש טציא זיא יז
 ןעמָאנ ריא .יךעלטפַאשלעזעג טרימירגי זיא יז .ענעדײשַאב ַא
 זיא יז .גוטכיר רעדנַא ןַא ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא טפָא ןעמ טעז
 ריא וצ טנדרַאעגוצ זיא ץלַא ןוא ןרעדנַא ןַא ןופ יורפ יד טנייה
 סעד רַאפ טגרָאז שטיוָאלַאגעס רעביירשש רעד רעבָא .לָאר רעיינ
 סַארַאלק רעמ טשינ זיא רע זַא ,ןסיוו לָאז טלעוו יד זַא ,ליוו רע .טג
 רעד ןגעוו | ײיורפ רעזדנוא,} ןַאמָאר ַא ֹוליּפַא טביירש רע .ןַאמ

 | | ."עידעגארװ

  ןשטיװַאלַאגעס טימ טג ריא טרעדליש רעשטוק .ב

 יד לפיוו .טשינ סע טריסערעטניא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק,
 ,סעומשש סעז ןיא ןעיצוצניירַא ןַארַאלק ךיוא ךיז ןעימַאב רעבייוו
 ןיא ןסעגעגנייא ןקילב יד .קידנגיוװע טציז יז .טשינ סע טפלעה
 טזָאל ,טערַאגיס םעד קיטסַאה טיצ .טַיַאֹו רעד ףױא לדליב ַא
 -מָאק לרעלעט ןיימ ןיא שַא םעד ּפָא טּפַאלק ,ךיור ןליונק סױרַא
 ןיוזשש סע זיא-מ .ױזַא ןציז סערַאלק סעיינ ןייק טשינ ...טָאּפ
 ...שירפ ױזַא .שירפ ױזַא ץלַא ךָאנ זיאיס -- טסייווימ .טניווועג
 ןעוועג ןענייז עדייב .טלָאמעד ןעוועג טנעמָאמ רעכעלנייפ ַא ,ָאי
 יז ןסָאלשטנַא רעבָא ,ליטש טדערעג ןבָאה עדייב .טריוורענעד
 ...בר םוצ יז טימ ןייגטימ לָאזיכ ןטעב יז ...ןטג ךיז ןליוו

 טימ השעמ ַא זיא סע ,טסואוועג .טייג סע סָאװ ןגעוו טסואוועג
 רשפא ,ןזָאלרעד טשינ סע רָאטימ ,סנייא ץלַא רָאנ ,טכוזרעפייא
 טזעינ ןבָאה ייז רָאנ .תעגושמ ַא זיאיס ,ןעזנייא טרַאפ יז ןלעוו
 ...ןעזעגנייא

 ןוא ןעוועג םחרמ ָאי יז רעביא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעל .ַא
 ףיוא ברילקניוו םוצ ייז טריפעגקעווַא גָאט םענעגייא סעד ךָאנ
 טרעיודעג טָאה טג רעד זַא ,טלייצרעד ,קיצרעפ ןוא ןייא עקווַאטס
 -ַאלַאגעס טָאה קידנעײגמײהַא זַא .. .טונימ ןעצ ןופ רעמ טשינ
 ןבענ ,ךיז ןיינגעזעג סייב זַא ,םערָא ןרעטנוא טריפעג יז שטיוו
 ןיא ןרערט ןזיווַאב ריא ךיז ןבָאה ,סַאג עגולד ףיוא ,רעױט רעייז
 ַא ןכוז טציא וטסעוו ואוו ...?ןייג טציא וטסעוו ואווא ןגיוא יד
 ,ײטכַאנ עטוג ַא טגָאזעג ,טרעפטנעעג טינ טָאה רע ..ײ?רעגעלעג
 /...טניױועג ןבָאה עדייב ןוא ןרעטש ןיא ריא טשוקעג

 יז .ךעֶדווזַאנ טציז רע ,ןיירַאפ ןיא רעטיױו ייז ןעמוק טנייה
 טעז'מ ,רעבָא .סיוא ךיז ןדיימ .ךיז וצ טשינ ןדער .רעדנוזַאב
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 דנ ַאב -ם

 טששינ ןענייז ייז -- טעזימ .רעביא קרַאטש סע ןבעל עדייב --

 ...ןרעדנַא ןופ רענייא יירפ

 טשינ גָאטימ ףױא ךָאנ .שטיוָאלַאגעס .ָאטשינ רע זיא טציא

 רעקיטציא ןיא ןופ הביס יד זיא סָאד ךיוא זַא ,ךעלגעמ .ןעוועג

 ןקוק ןקידתונשקע ריא ןופ ,טייקנגָארטעצ רעקרַאטש וצ לסיבַא

 .."ריט רעד ןבענ סָאוװ ,דליב ןפיוא

 "ושז ןיא ,"רָאזיוװער , סלָאגָאג ןיא ךָאנרעד ךיז טקילײטַאב ..ס

 רעטַאעט-"לַארטנעצ , ןיא ,1925 ןיא ןוא ,"יבצ יתבש , סיקסווַאל
 ןופ טצעזרעביא) "ןיק , סַאמויד .לֵא ןיא (ןַאמּפיל השמ ןופ ד'א)

 יַאק רעטלַא ןיא יקסווערָאמ םהרבַא טימ ןוא (גייווצרעבליז ןמלז

 טרעכייו ר'ד סָאװ ןגעװ ("עלהמחנ , לָאר) "סוכוד רעד , סענזיצ

 ןטייק יד ןופ עלהמחנ סשטיװָאלַאגעס ךיז טסייר דליוװ, :טביירש
 ."טדימשעג ןבָאה תורוד סָאװ

 ןיא טליּפשעג ריא טימ טָאה רעכלעוו ,יקסווערָאמ םהרבַא ןוא

 -רַאװ יד זַא .ןרעוו טגָאזעג זומ ָאד , טביירש ,עשרַאװ ןיא "סוכוד ,
 יד ןשיװצ עטסעב יד וצ טרעהעג טשינ טָאה גנוריפפיוא רעוועש
 טַאהעג טשינ ץעגרע ןיא טָאה "עלהמחנ, םיה ,ןרָאי יד רַאפ עלַא
 יַאגעס ַארַאלק ןעוװעג זיא סע יװ ןירעּפרעקרַאפ עקידנצנעלג ַאזַא
 ןיא "ןעיוויצ , ,רשפא ,ץוח) זיא שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק ןוא ,זעטיווָאל
 הגרדמ ַאזַא ףיוא ןעוועג טשינ (רעטעּפש רָאי ןעצ "בלַאק עשָאי,
 -ָאנגיא "בנג עקטָאמ,, ןיא "ירעמ ,) לָאר רעד טָא ןיא יו עסירטק:;

 יד ףיא לעַיַאפ ןופ גנורּפש ַא טושּפ ןעוועג זיא סָאד ;ךיא ריר
 ןיא "טינוו , ןיא טקילײטַאב ךיז .ס טָאה 1926 ןיא ."(רעטערב-עניב

 ,"דומחת אל, סנעדַאפדלָאג ןופ גנוריפפיוא סווָאקרוט טנומגיז
 םיטועמ ןשידיי רעגיר ןיא ןָאזעס ןבלַאה ַא .ס טליּפש 28

 םורַא יז טרָאפ 1929 טניז ןוא (ןייטש .לַא --- גנוריפנָא) רעטַאעט
 ,עינעמור רעביא "עּפורט רענליוו , סנייטש טימ רָאי ןבלַאהרעדנַא

 / :.ײקַאװַאלסָאכעשט ןיא ןרַאגנוא

 - :טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 .עניטסעלַאּפ ןקיטלָאמעד ןיא ןרָאּפעגּפָא ךיא ןיב 1925 ןיא;
 ןיא טסַאג וצ ןעמוקעג רעטעּפש רָאי עכעלטע ןיב ךיא ןעוו ןוא
 עשידיי עטמירַאב ַא ןַארַאלק ןפָארטעג ןיוש ךיא בָאה ,ליוּפ
 -נעמ ןופ ןוא שטיווָאלַאגעס ןופ ,ןַאּפַאל ןופ טגעג ,ןירעליפשיוש
 ואוו ,לעטָאה ןיא ,עשרַאוו ןיא קידנעמוקמייהַא ,לָאמנייא .ןָאסלעד
 טגעלפ סע יוװ ,זיא יז ואוו ןוא ,טניוועג ךיוא טָאה ַארַאלק
 -לעמ ַא ןענופעג ךיא בָאה ,קנַארק ןגעלעג ,ןריסַאּפ טפָא טלָאמעד
 .ררעמיצ ןיא ריא וצ ןײרַא ןיב ךיא עז ךימ ליוו יז זַא ,גנוד
 םינפ עצנַאג סָאד .םוירילעד ַא ןיא יו טעב ןיא ןגעלעג זיא יז
 -נייא ןעוועג ויא טכיזעג ןופ טוה יד .ריא ייב טנערבעג יו טָאה
 טציא ןענייז ןקַאב-יק עקיזנרַאטשסױרַא קידנעטש יד .ןלַאפעג
 רימ .טלכיימשעג ןוא טרעכיורעג טָאה יז .רעטלוב ךָאנ ןעוועג
 טסעינ ,גנומיטשש עכעליירפ ַא ןיא אקוד ,סעומש ַא ןגיוצרַאפ ןבָאה
 .טלָאמעד ןעוועג זיא יז יװ ,ןכוסמ הלוח ַא ןגעלעג טלָאװיס יו
 ךאלמ ןופ ןסירעגסױרַא לָאמ ןטלפיוו םוצ ךיז טָאה יז שטָאכ

 וא עיניל רטמיטניא ןַא ףיוא קעווַא זיא ךערּפשעג סָאד .תומה
 ,טסיױו וד, ןגָאז וצ ריא סַאפש ןיא טביולרעד רימ בָאה ךיא
 -עג, טשינ ןעמַאזוצ לָאמנייק ךָאנ ןבָאה עדייב רימ זַא ,ַארַאלק
 ןוא ןרָאװעג רעסערג ךָאנ ןענייז ןגױא עסיורג עריא .ײטקידניז
 ןפיל עריא ןופ טכײלשעגסױרַא ךיז טָאה לכיימש רעשיניצ ַא
 רעטעּפש בָאה ךיא ןעוו .יוטָאג טימרעד ןיד ךיא ?קידניז ךיא
 ,סולשַאב םוצ יעמוקעג ךיא ןיב ,ןבעל ריא ןגעוו טכַארטעגכָאנ
 ןופ ענייא ,ירעווָאב סַאדַאמ עשידיי עשיּפיט ַא ןעוועג זיא יז זַא

 לי
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 ָאסיסקעל

 ןריטַאַָאלּפסקע ךרוד ,ייז ןבָאה םלועה תומוא יד ייב סָאװ ,ענעי

 ."ןעגנוריסַאט טלעוו לָאמלייט טרעדנעעג ןח ןוא חכ-ןעיורפ רעייז

 1920 רַאורבעפ ןיא ןײרַא יז טערט ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 -רעטַאעט ַא ךרוד טריפעגנָא טױעוװ סָאװ ,רעטַאעט-'יקסנימַאק' ןיא

 םעד .רָאוטרעּפער ןייז ןיא ןגרעבמַאס טימ טליּפש ןוא טפַאשלעזעג

 -וד ןופ ר'א 'טינוו, ןיא ףיא טרָאד יז טערט 1920 לירּפַא 5

 סנָאסלעגרעב דוד ןיא "רעטכָאט סנביוט םעד ,רתסא , סלַא ןַאמרעה

 ןיא ךיז יז טקילײטַאב 1920 רעבמעווָאנ 5 םעד ;"רעביוט רעד,

 -לעוו ,טרעכייוו .מ ר"ד ןופ ר'א "טיוט סנָאטנַאד , סרענכיב גרָאעג

 :ןליּפש ריא ןגעוו טביירש רעכ

 סָאד ןפורעגסיורַא טָאה לטלעוו-רעטָאעט ןיא שינעכָאק סיורג,
 זיא עפורט ןופ עסירטקַא עטשרע יד .ןָאר-ןעיורפ יד ןלייטנייא
 .םלוע-רעטַאעט םייב טבילַאב רעייז ,שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןעוועג
 ןופ לָאר יד רשוי יפ לע ןה ןוא גהנמ יּפ לע ןה ןעמוקעג ריא זיא
 .רעצלָאה (וצ) לָאר יד ךיא בָאה ןבעגעג .יורפ סנעלומעד ,ליסיל
 -סקעש טנָאמרעד סָאװ ,טלַאטשעג עשיגַארט-ךיוה ַא זיא ליסיל ..;
 ןָא ירשעג ַא יו טיג ענעצס רעטצעלרָאפ רעד ןיא .ַאילעּפָא טריפ
 -סיוא ןעיזָאד םעד טעװ ַארַאלק זַא ,טסואוועג בָאהיכ .רעטרעוו
 -ּפָא טָאה שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןָאט ןענָאק טשינ יירשעג
 רעשיױרפ טימ ,ילישז יורפ סנַאטנַאד ןופ לָאר יד טליּפשעג
 : ."טייקלדייא ןוא טײקטרַאצ

 :"רעביוט רעד , ןיא ןליּפש ריצ ןגעוו טביירש ליזיימ ןמחנ

 ןיא טפיוהרעביא) ןטנעמָאמ עטוג טָאה שטיווָאלַאגעט ַארַאלק,
 טימ ןקריו רעמ רעבָא ןעמ ףרַאד עלָאר רעד ןיא .טקַא ןטירד
 וטגװגעוװַאב עכעלרעסיוא טימ יו ןעגנובעלרעביא עכעלרעניא

 -ךער יו סנירעגייוװע רעמ ןעיורפ ללכב ןענייז ןענָאטלעגרעב ייב
 ףרַאד יז .ךיז ןיא ןבעלרעביא יז ףוַאד עידעגַארט ריא .סנירענ
 ."ייז ןעײרשסױרַא טשינ ןוא םירוסי עריא ךיז ןיא ןבָארגַאב

 יד טָאה 'הסנרּפ , סדלעפסעטָאג ןיא "עזָאר , ןליּפש ריא ןגעוו
 -יינ .מ ,י טביירש ױזַא .קיטסניג רעייז ןפורעגּפָא ךיז עסערּפ עצנַאג
 ,טליּפש ,טגניז יז .זעיצַארג ןוא טכייל זיא שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק, :ןַאמ
 שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק , :טביירש עלרעּפ .י .?טכַאל ,טריטעקָאק
 -עווק ןוא שינעצכערק עקילָאמַא סָאד ךיז ןופ טלסײרטעגּפָא טָאה
 -ענפיורַא ריא ףיוא ןבָאה ןרעסישוער ענעדיישרַאפ סָאװ ,שינעשט

 רָאנ ,טצנַאטעגּפָא טשינ יז טָאה טץַא ןטצעל ןיא ץנַאט םעד .ןגיוצ

 טָאה שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק , :טביירש רענפעש .ב ."ןעגנוועגסיוא

 ןַא ןעוועג זיא יז .טייקיירפ ןוא ןח ךס ַא טימ לָאר ריא טליּפשעג

 :טביירש ןילטייצ ןנחלא ."הנמלא עשירעריפרַאפ עטנכייצעגסיוא

 טייקטערקסיד עקיטרַאנגײא ריא טימ טָאה שטיוװוָאלַאגעס ַארַאלק,
 ;טביירש ןַאמגַאװ לואש .,"טלַאטשעג עקיטולבלופ ,ענייפ ַא טנכייצעג

 טייקכעלבייוו ןופ זעטניס ַא זיא שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןופ לָאר יד,

 רעדנצנעלג רעד טָא ןופ רַאוטרעּפער ןיא לָאר עטסעב יד רשפא ןוא

 רעייז זיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק , :טביירש ליזיימ ןמחנ ."עקטסיטרַא

 טצנַאט ןוא ץרַאה טימ יז טגניז טקַא ןטירד ןיא .ןלָאר עריא ןיא ןייפ
 ."ץנַאט םעד קידונח ןוא שיטייל ןוא ןייש ּפָא

 ַאידיל ןוא ןיבור םחנמ ,וָאטַארַאב ר"ד טימ .ס טליּפש רעטעּפש

 סלעבַאב ןיא ?איסורַאמ,) רעטַאעט- ישטשָאווָא} ןיא ַאקצָאטָאּפ

 .(?לעמעל ינוק, סנעדַאפדלָאג ןיא ?עלעביל , ןוא ?גינעק ינעב;

 "נָא רעטַאעט-'םועזילע' ןיא ןײרַא יז טערט 19231732 ןָאזעס םגצ

 ןיא "ַארַאלק , לָאר יד טליּפש יז ואוו ,(טרעכייו ר"ד -- גנוריפ

 טביירש ,לָאר יד ןליּפש ריא ןגעוו ."רעבליז ר"ד דנערווער , סשַא
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 -יפרַאפ םעד טַאהעג טָאה שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק , :טרעכייוו ר"ד
 ןוא טייקטסופ טשינ .רעבליז יורפ רעגנוי רעד ןופ ןח ןשירער
 רָאנ ,ןטבילעג ןופ סמערָא יד ןיא ןסיוטשעג יז טָאה טייקיניזטכייל
 -לַא רעד ןופ טייקגנערטש רעד ןגעק רעגַאבפיוא רעטסקינייװעניא
 ןעוועג זיא רענעמוקעגקירוצ רעד ןופ הטרח יד .רעבליז יורפ רעט
 | ."עפיט ןוא עכעלרע ןַא

 ןמחנ טביירש "רעבליז ר'ד יבר, סשַא ןיא ןליּפש ריא ןגעוו
 :ליזיימ

 ןעוו ,שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ייב ןטנעמָאמ רָאּפ ַא ךיוא ןעוועג
 עסעיפ רעד ןופ ירבע ערעווש יד ןגָאז וצ טרעהעגפיוא טָאה יז
 ןקיטיױו -רעטרעוו ענעגייא ןרעטסילפוצסױורַא ןבױהעגנָא ןא
 ךיז ןליפש סָאד טַאה ,שמונעג ןצנַאגניא ,ןײמעגלַא ץא רעבָא
 ."עסעיפ רעד רעביא טייו ןביוהרעד טשינ
 ,ה ןיא םוַאבטָאר בקעי ןופ ר'א רעטעּפש ןליּפש ריא ןגעוו ןוא

 :טרעכיוו ר"ד טביירש ("רעלטעב,,)) "הכולמ עמערָא סקיווייל
 ןבָאה רעצלָאה לחר ןיא שטיװָאלַאגעס  ַארַאלק ןעױרפ יד,
 ךָאנרעד ."הביבס-רעלטעב רעד ןיא ןטלַאטשעג ענעטָארעג ןפַאשעג
 -ָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא ןרָאפעג .עּפורט עבלעז רעד טימ .ס זיא
 ,שזדָאל ןיא ןיטסרעג ַאטרעב טימ ןָאזעס םעד טקידנערַאפ ןוא ץנייו

 םחנמ .,יקסװערָאמ ,ווָאקרוט טנומגיז טימ ןעמַאזוצ ךיוא זיא .ס
 -יירַאפ) ??טקַאפ , ןופ דילגטימ ַא ,ןייטש .לַא ,טילש ַאינעג .,ןיבור
 ןסעיּפ יד 1923 ןיא טליּפש סָאװ (רעטַאעט טסנוק רעשידיא רעטקינ
 ןיא , ,דלָאג .מ ןופ "יוועל ר'ד , ,אורינ .א ןופ "תומשנ עטפיוקרַאפ,
 ,עזַאה ןוא גרעבסלַא ןופ "גנושרָאפסױא, ןוא ענזיצאק .א ןופ "סיזירק
 ,לַא טימ ךיז ןלילײטַאב טימ (1933 .צעד) רָאי סָאד טקידנערַאפ ןוא
 ןיא ("עטַאל עלעג יד ,) "קַאלמַאמ רָאסעפָארּפ , ספלָאװ ןיא ךַאנַארג
 ,רעטַאעט-'יקסנימַאק' רעװעשרַאו

 -גיז טביירש גנומענרעטנוא עכעלטנפע עטצעל ס'.ס ןגעװ ןוא
 :וָאקרוט טנומ

 -תכל .רעטַאעט סשטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןעמוקעגפיוא זיאיס,
 -רָאפ רעשידַארָאּפס ט'מ רעטַאעט ַא ןייז טלָאזעג סָאד טָאה הליח
 - 3, רעד טפ גנוריפפיױא עטשרע רעייז .טנגוי רַאּפ ןעגנולעטש

 יד טקיטומרעד טָאה ,גנוטעברַאַאב סרעגנַאמ ןיא "ןירעכַאמפושי

 ,רעטַאעט ןלינַאטס ַא ןיא וואורּפ םעד ןעלדנַאוורַאפ וצ גנוריפנָא

 .גנוציטשרעטנוא רעכעלטפַאש?לעועג ףיױא טױבעג

 טלדנַאהרעטנוא רימ טימ ךיוא טָאה שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ...
 -ייל ,סםע בָאה ךיא .ײ"ריל גינעק, םעד ןליּפש ןוא ןריפפיוא ןגעוו/
 -ּפָא ןק'דמיצולּפ ןיימ בילוצ ןכעלקריוורַאפ טנָאקעג טשינ ,רעד |

 -(יפסקעשש ערעדנַא ןַא ןבעגעג טָאה יז .דנַאלסױא ןייק ןרָאפ
 טר שזַאגנַא טָאה יז ןכלעוו וצ "םערוטש, םעד -- גנולעטשרָאּפ
 קרַאטש זיא רעליש .רעליש ןָאעל רעסישזער ןשיליופ ןסיורג םעד

 ןייז רַאֹפ עטערפ רערענָאיצקַאער רעד ןופ ןרָאװעג טלדַאטעג
 ָארַּפ רעקיזָאד רעד רעבָא ,(תרשמנ יקעבָארַאּפי רעשידיי ַא ןרעוו
 ןצרַאה םוצ ןעמונעג קיניו סע ךיז טָאה רעלטסניק רעוויסערג
 -קעש רעטשרע ןַא טימ רעטַאעט נושידיי טָאד טרעכיײרַאב ןוא
 .יהגוז רעשירעלטסניק רעכיוה ַא ןופ גנולעװשערָאפ-ריּפס

 סרעגנַאמ-ןעדַאּפדלָאג ן א ןליּפש ריא ןרעװ טביירש ליזיימ ןמחנ
 :"ןירעכַאמ-ףושכ ,

 רעבָא ,ןטנעמָאמ ענייפ טָאה (שטיוזָאלַאגעס ַארַאלק) עלערימ;
 ןוא ,םזיריל רעמ ,טייקכיױו רעמ ךיז טרערַאפ עלָאר רעד רַאפ
 .עלהששעמ עלַאטנעמיטנעס ַא ,עלהשעמ ַא ףוס לכ ףוס ךָאד זיא סע
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 דנ ַאב םישודרד

 זיא סע ןוא גנולעטשרָאפ עקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא סע
 ןעז וצ ןוא רעטַאעט ןיא ןייז וצ קידהיחמ סרעדנוזַאב ןעוועג
 -סיײגַאב ןבָאה טנגוי ןוא רעדניק רעטנזױט ןוא רעטרעדנוה יו
 ןוא רעדליב עקידוועליּפש עקידעבעל יד ןעמונעגפיוא טרעט

 טנַאמרעד ןעוו ,טרעוו ךעלמייהמוא ןוא קידארומ ןוא .סענעצס
 ןיימ ןופ רעדניק יד) טנגוי רענעי ןופ לײט רעסיורג ַא זַא ,ךיז

 ,עיטסעב רעשיצַאנ רעד ךרוד ןענייז (טנכערעגניירַא רעדורב
 טכַארבעגמוא ,רעליּפשיױש יד ןופ לײט רעסיױורג ַא טימ ןעמַאזװצ
 .רעטרע-טָארסיזװא ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאועג

 ןטכיש עלַא ןופ טנגוי רעטנזיוט ןגיוצעג טָאה גנולעטוערַאפ יד
 ןרָאװעג ןבעגעג יז זיא ךָאנרעד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 -עג זיא יז .רעטַאעט-יַאלַאקסי םעד ןיא גלָאפרעד סױרג טימ
 .יֵלָאמ טרעדנוה רעביא ןעגנַאג

 :ןינע םעד ןגעוו רעכעלריפסיוא טביירש טרעכייוו .מ ר"ד

 גתציטשרעטנוא רעד טימ שטיווָאלַאגעס ַארַאלק טָאה 1937,
 רַאפ רעטַאעט, ַא ןפַאשעג עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ
 ַא סרעגנָאמ קיציא טימ ײצשָאווָאני ןיא סע קידנענעפע ;ײטנגוי
 טריפ רע ואוו ,ײןירעכַאמפושיכ,, סנעדַאפדלָאג ןופ גנוטעברַאַאב
 רעטַאעט ןשידִי ןיא שינעעשעג ַא.. ןשזַאנַאסרעּפ עיינ ןיירַא
 סָאװ ,רעטַאעט ןקיזָאד ןופ גנוריפפיוא עטיױוצ יד ןעוועג זיא
 ןוא "רעטַאעט טנעוי ןוא-סקלָאּפ ףיוא ןעמָאנ ןייז ןטיבעג טָאה
 ןָאעל .רָאטקעריד ןוויטַארטסיניזגדַא ןַא רַאפ ןָאזַאמ .מ ןטעברַאפ
 -עגפיוא דניקסיוו .מ ןופ ףליהטימ-ישזער רעד ייב טָאה רעליש
 -וקעגרָאּפ זןיא ערעימערפ יד .. "םערוטשא סריפסקעשש טריפ
 ערעימערּפ רעטירד רעד טימ .1938 רעבָאטקָא ,ששזדָאל ןיא ןעמ
 ןבילקעגסיוא .ןעוועג דבכמ ךימ רעטַאעט ןופ גנוריפנָא יד טָאה
 טעברַאעג טָאה רעגערּפ בקעי רעכלעוו רעביא עסעיפ ַא ךיא רָאה
 טעושזיס רעד .ײסעכַאלוצ עלעּפָאק , ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ןוא
 רבחמ רעד.. .רעטַאעט-טנגוי ַא רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא
 ַא ןוא טיױוצ ַא ןוא לָאמנייא עסעיפ יד טעברַאעגרעביא טָאה
 טריפרעד יז רע טָאה סעבָארּפ יד תעב טשרע רעבָא ,(לָאמנ טירד
 זיא "סעכַאלוצ עלעּפָאק ןופ.. .לוגלג ןטצעל עמַאס םוצ
 ןעמוקעגרָאפ זיא ערעימערפ יד.. ײ"ךעליירפ ךעליימ , ןרָאװעג
 -סיוא קרַאטש טָאה ןוא שזדָאל ןיא 1938 רעבמעצעד ןט2 םעד
 -עשרַאו ןיא ןעגנַאגעג גנלעטשרָאפ יד זיא רעטעפש .ןעמונעג
 .ײײשטשָאװָאנ, רעוו

 עשילוּפ יד סָאװ ,ןטייקירעװש יד םורַא טדער טרעכייוו רד"
 ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,"רעטַאעט גנוי, רַאפ טכַאמעג טָאה גנוריגער
 ;ןוא ,"רעטַאעט יינ , ןפודעג

 רימ ןלעװ רעטייו זַא ,זדתא רַאפ רָאלק ןרָאוװעג זיאיס,

 יד .רַאּפשנָא ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןָא ןריטסיזקע ןענָאק טשינ

 "רעטַאעט-טנגוי ןוא-סקלָאפ, ןופ גנוריפנָא רעד ןופ טעברַאטימ

 רעטַאעט ןקיזָאד םעד םורַא טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג םעד טימ

 טכַארבעג ךימ טָאה "ךעליירפ ךעליימ , ןופ גנוריפפיוא רעד יב

 גנוקינייארַאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןגיילוצרָאפ קנַאדעג ןּפיוא

 -עגסױורַא טָאה שטיוָאלַאגעס ַארַאלק .עלבמַאסנַא עדייב ןופ

 טָאה יז .רעטַאעט ןופ ןירעריפנָא ןַא יװ תולעמ ענעטלעז ןויוו

 ןעלטימ-טלעג עקיטיינ יד טייצ רעד וצ טפַאשעגנייא לָאמ סעדעי

 ןוא עקַאט ,טפַאשגולק טימ ךיז טָאה יז .גנוריפפיוא ןַא רַאפ

 טָאה ,עפורט רעד ןופ רעדילגטימ יד וצ ןגױצַאב טייקשירבח
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 ,ןרעסישזער ,ןטסיטרַא יד ייב ץרא-ךרד ןוא יורטוצ טקעוועג
 עריא ףױא ןייז רתוומ טנַאקעג טָאה יז .סרעקיזומ ,ןפַארגָאנעצס
 -נייא רעד ,ךיז טכַאד -- סעיציבמַא עשייורפ ןוא עשירָאיטקַא
 -ער יױוצ עטששרע יד ךָאנ .עסירטקַא רעשידיי ַא יב לַאפ רעקיצ
 ןעלעריצ ןופ לָאר יד יז טָאה "ךעליירפ ךעליימ , ןופ סעיציטעּפ
 רעבליזנייפ הרופצ רעגנוי רעד ןליוו םענעגייא ןופ ןטָארטעגּפָא
 .לבמַאסנַא-ײרעטַאעט גנוי; ןופ

 סעּפורט עדייב לענָאיצַאזינַאגרָא ןקינייארַאפ וצ טקעיָארּפ ןיימ
 ןיא .טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןכרוד ןרָאוװעג טריטּפעצקַא זיא
 תוחּפסשמ ערעזדנוא טימ -- עלַא ןבָאה רימ ואוו ,גוב םייב ,קַארב
 ,עשרַאוו ןיא רעטעּפש ןוא ,ביולרוא-רעמוז םעד טכַארברַאפ --
 יב .טניווועג ןבָאה גרעבנידלָאג .א ױורפ ןייז טימ ָאזַאמ ואוו
 עלַא טדערעגמורַא רימ ןבָאה ,שזָאבילָאשז ףיוא הריד ןיא ןַארַאלק
 ,ךַאמּפָא ןכעלטפירש ןופ טסקעט םעד טעברַאעגסיױא ןוא םיטרּפ
 ןעזעגסיורָאּפ ןָאזעס-רעטַאעט ןקידנעמוק ןפיױא טָאה רעכלעוו
 יױוצ ,טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןופ תוסּפורטוּפַא רעד רעטנוא
 -ַאב טָאה סָאװ ,גנוריפנָא ןייא רעטנוא ןעלבמַאסנַא עקידנליּפש
 ,רָאטקעריד םעד יװ ששיווָאלַאגעס ַארַאלק ןופ ןיטשַאב טפרַאד
 -עלטסניק םעד יו ךימ ןוא ,ןויטַארטסינימדַא םעד יװ ָאזַאמ .מ
 טכַאמעג טָאה ןלױפ ןיא עיזַאװניא עשטייד יד .רעריפנָא ןשיר
 .ײרענעלּפ-רעטַאעט עלַא יד וצ ףוס ַא

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןוא ןרָאי עטצעל עריא ןגעוו
 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 עסיורג טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה שטיווָאלַאגעס ַארַאלק,
 ,ןליו םענרעזייא ןוא עיגרענע ריא ייב ,ןטלָאו סָאװ ,רענעלּפ
 ,גירק םנופ ךָארבסיוא רעד טשינ ןעוו ,ןרָאװעג טריזילַאער רעכיז
 טָאה ,עשרַאוו ןיא ןיירַא 1939 רָאי ןיא ןעניז ןשטייד יד ןעוו;
 -טרָאד רעצנַאג רעד יװ טקנפ ,שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ךיז
 טעברַא רעד וצ טלעטשעג ,ןויטקַא רוטלוק רענעבילבעגרעביא
 יז טָאה בײהנָא ןופ .ףליהנילַא רעלַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא
 -רזשנ רַאפ גנולייטּפָא רעטריפעגנָא רימ ךרוד רעד ןיא טעברַאעג
 -מוא יד וצ ןגױצַאב ךיז ליפעג ןוא ץרַאה טימ טָאה יז ואוו ,םיפ
 ףיוא רעבירַא יז זיא רעטעּפשש .םיטילּפ ןוא םיפרשנ עכעֶלקילג
 ואוו ,גנוליײטּפָא םישובלמ רעד ןיא ןטסָאּפ ןכעלטרָאווטנַארַאפ ַא
 -ייֵל ַא טרָאד קידנעמענרַאפ ,ףוס ןזיב טעברַאעג ןױש טָאה יז
 -סױרַא טייקמַאזקרעמפיוא ךס ַא ךױא טָאה יז .עלעטש עקידנט
 ןיא יעירָאטַאנַאס סעדעמי יװ ,ןטלַאטשנַא-רעדניק יד ןזיוועג
 רעדניק עויטקעפעד רַאפ טלַאטשנַא :עשרַאװ ןבענ ,ןישזדעימ
 סעיצוטיטסניא עלַא ןוא םיײה סקַאשטרָאק שונַאי ;קצָאװטָא ןיא
 ' .ַאיא ,יזָאטי ,יסָאטנעצי ןופ

 טָאה ,ןבעל ריא ןופ ףוס ןזיב גירק םנופ ךָארבסױא ןכָאנ

 טליּפשעג טשינ רעמ ןיױש רעטַאעט ןייק שטיווָאלַאגעס ַארַאלק

 -רַאפ עשיטסיטרַא םוש ןייק ףיוא ןטָארטעגפיוא טשינ זיא ןוא

 םעד ףיױא טקוקעג טשינ רעבָא .םעיזערפמיא ןוא ןעגנוטלַאטשנַא

 ילקניווטסנוקי ןיילק ַא ָאטעג ןיא ןפַאש ןגעוו טמולחעג יז טָאה

 -ּפָא םעד ןגעוו זיא ץנערעפנָאק ןייא טשינ .רעטַאעט רעסעב רַאפ

 ריא ,עיכיטס ריא ןעוועג זיא רעטַאעט לייוו ,ןרָאװעג ןטלַאהעג

 ,רעטַאעט ןטימ ןדנובעג יז טָאה טפַאשנדייל עשיטַאנַאפ ַא בעל

 ,רעטַאעט ןרעסעב סעד טימ

 -רַאװ ןיא עיצַאדיװקיל רעד ןופ בײהנָא ןרַאפ שדוח ַא.

 ,רעוט-רוטלוק עפורג ַא ,רימ ןעניײיז ,1942 ינוי ,ָאטעג רעועש
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 ,שעטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןנופעג ךיוא ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיווצ
 ךיז ןוא סַאג ענלימ רעד ףיוא ױטרָאגטסיטרַאי ןיא ןסעזעג
 ,רעטַאעט ןשידיי רעודנא ןופ בצמ ןקירעױרט ןגעוו ןטָארַאב
 ,ּפָארַא-גרַאב ןעגנַאגעג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ

 טַאטשיינ .ל ןאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,טָאה שטיווָאלַאגעס ַארַאלק
 ףליה טגיילעגרָאפ (יטניַאשזדי רעוועשרַאװ םנופ רָאטקערידטימ)
 ןיא ןלעטשוצקעווַא ,יטניַאשזדי םנופ עציטשש עלעירעטַאמ ןוא
 ,'סָארטש ןטימי ןייג טשינ לָאז סָאװ ,לקניוו-טסנוק ןייר ַא ָאטעג
 .טסנוק-רעטַאעט רענייר ,רענייש רעד ןעניד רָאנ

 טלָאװ ָאטעג רעוועשרַאוו םנופ ןברוח רעד ןעוו זַא ,ךעלגעמ
 -ַאער טקעיָארּפ רעד טלָאװ ,ןבױהעגנָא טשינ לענש ױזַא ךָאנ ךיז
 ערעדנַא ךרוד ןענייז סָאו ,ןוואורּפ יד לייו ,ןרָאװעג טריזיל
 טעוו ןעמ ביוא זַא ,ןזיוועג ןבָאה ,טרּפ םעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג
 רעסעב ַא ןָאק ,ףגיױא יד ןטישרַאפי ןענָאק ןשטייד יד רָאנ
 .גלָאפרעד ןבָאה רעטַאעט

 ַא טַאהעג ןבָאו סָאוװ ןדיי ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא
 ,רעסעפ עשידנעלסיוא עשלַאפ טעברַאעגסיוא ךיז ןבָאה ,(טלעג ךס
 ןוא רענַאקיועמַא-םורד ןופ רעגריב טשרמולכמ ןענייז ייז זַא
 קעווַא ןענָאק וצ םורַא ױזַא ידכ ,רעדנעל רענַאקירעמַא-לַארטנעצ
 עקיזָאד יד קנַאד ַא ןעגנולעג זיא ןשטנעמ עטלייצעג .ןליוּפ ןופ
 ַארַאלק .םונהיג ןשישטייד םנופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא רעסעּפ
 רַא ןַא יו ,סַאּפ ַאזַא טימ ןעזרַאפ ןעוועג ךיוא זיא שטיווָאלַאגעס
 -לזמ יד וצ טרעהעג טשינ רעבָא טָאה יז .ןירעגריב רעניטנעג
 -רַאוװ ןופ עיצַאדיווקיל רעד ןופ בײהנַא ןרַאפ געט רַאפ ַא .עקיד
 -ריב עשידנעלסיוא עלַא ןדלָאמעג ןשטייד יד ןבָאה ,ָאטעג רעוועש
 ןטנעמוקָאד ערעייז טימ ןדלעמ ףכית ךיז ןלָאז יז זַא ןדיי-רעג
 ןקישּפָא יז טעוו ןעמ ןענַאוװ ןופ (הסיפת) ײקַאיווַאּפ, ןיא ןכַאז ןוא
 טָאה יקַאיוװַאפי רעד .רעטרע םייה ערעייז ןיא דנַאלסױא ןייק
 ,ןשטנעמ עקיניזטכייל יד וצ .יןיטנַארַאקי ַא יװ ןעניד טפרַאדעג
 ןוא שטייד ַא ןופ טרָאװ ַא וצ ױרטוצ טַאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ
 סַאג ענלעשזד ףױא 'סעקשירי טימ ןרָאפעגוצ קיור ךיז ןענייז
 יז רַאפ ךיִז טָאה סָאװ ,רעױט ןטעװעטַארקרַאפ ,ןסיורג םוצ
 ערעייט רעזדנוא טרעהעג ךיוא טָאה ,טנפעעג ךעלטניײרפטסַאג
 ןוא ןעוועג אנקמ ייז ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא .שטיווָאלַאגעס ַארַאלק
 ,ןעזעגסיוא ךָאד טָאה סע לייוו ,עטעוועטַארעג רַאפ ןטלַאהעג ייז
 -רַאו םנופ רעגריב עשידנעלסיוא עלַא טרינרעטניא ןעמ ביוא זַא
 ילטעטשי ןיא ךיז טיירג סעּפע זַא ,ןמיס ַא זיא ,ָאטעג רעועש
 ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא .ָאטעג יד ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא --
 טָאה יז .הטיחש יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1942 ילוי ןט-23 םעד
 -נעלסיוא עטרינרעטניא טשרמולכמ יד ןטימעגסיוא טשינ רעבָא
 רעזדנוא ןענופעג ךיז טָאהיס עכלעוו ןשיוצ ,רעגריב עשיד
 ,"ַארַאלק
 ;טביירש ךַאברעיױא לחר

 -נָאק ײױטרָאגטסיטרַאא ןיא טגעלפ ןגָאטימכָאנ יד ןיא
 עיסנַארעּפנָאק ַא .רעטסעקרָא רעקיסַאלק-טשרע ןַא ןרירטנעצ
 ערעייז טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ .םלוע םעד ןליױװַאפ טגעלפ
 טָאה ןעמ ןטרָאק ןיא טליּפשעג טָאה ןעמ .ךעלשיט עקידנעטש
 ןליפַא ןבָאה ךעלשיט ייר ַא רעביא .עטנַאקַאב טימ ןפָארטעג ךיז
 עסירג עכעלטע ףָאטש ַא סעפע ןופ טלעטשעגסיוא סרעלָאמ יד
 -ימכָאנ ןדעי ןעמ טגעלפ יז ןופ םענייא רעטנוא .סמעריש-ןטרָאג
 יד ,טפַאשלעזעג-שזדירב ַא טימ טלגנירעגמורַא ,ןציז ןעז גָאט
 -רוק השעמ -- ענעוטעגנָא ןַא .שטיווָאלַאגעס ַארָאלק ןירעליּפשיוש
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 דע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 -ַאוועג-יורג ןפיוא טוה-יורטש ןסיורג ןטנַאגעלע ןַא ןיא -- טרָא
 ןופ ערעפסָאמטַא יד ךיז םורַא טיירּפשרַאּפ יז טָאה ,ּפָאק םענער
 ןעמ טָאה לשיט ריא ייב .םזימיטּפָא ןופ ,רָאמוה ןקיניזפרַאש
 ,עטשרע יד ,תועידי-ָאידַאר עמייהעג עטצעל יד ןרעה טנָאקעג
 ןציו עשירעלטיה-יטנַא ,ָאטעג ןיא עטלגומשעגניירַא-שירפ

 -עג םוטעמוא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו טייצ יד ןעוועג זיא סָאד

 טָאה ףייה-ןָאב יד ןופ ןדַאסַאפ יד ףיוא .ירָאטקיױװ רעייז טנכייצ
 -נָארפ ןעלַא ןַא טגעיז דנַאלשטיױד , טפירשפיוא יד טנעיילעג ןעמ
 עועיליוּפ ןבָאה "ןעטנָארּפ ןעלַא ןַא טגיל דנַאלשטױד, .יןעט
 -ףפױא ַאזַא ןלָאמעגרעביא ײשזַאטָאבַאס םעניילק, ןופ ךעלגניי
 .עשרַאוװ ןיא טפירש

 טכַאלעג ןעמ טָאה ײןעטנַארפ ןעלַא ןַא טכעיז דנַאלשטיוד,

 ןעו לשיט סעשטיווָאלַאגעס ַארַאלק ייב ליּפש-טרָאוו םעיינ ןופ

 זייּפע רעטלגומשעג טימ ןעמַאזוצ זיא עזַארּפַארַאּפ עשיליופ יד

 .ײָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא

 קחצי טביירש טיוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ריא ןגעוו ןוא
 :גרעבדורג"ווָאקרוט

 זיא המחלמ( טלעוו רעטייוצ) רעד רַאפ רָאי רָאּפ עטצעל ידי

 ןצרוטש-טולב יד .ןליפע ןוא ןרָאפוצמורַא ןעוועג רעווש ןיוש ריא

 -רעטעּפש ןוא) טניירפ ריא טָאה .טרזחעגרעביא טפָא וצ ךיז ןבָאה

 רַאפ טעדנירגעג טָאטשיונ רָאטקעריד טניָאשזד רעד (ַאמ רעקיד

 רעטשרע רעד ןיא ."טנגוי רַאפ רעטַאעט, סָאד ריא

 סזוָאבטָאר ןיא) "ןירעכַאמפושיכי סרעגנַאמ -- גנוריפפיוא

 -רעטיױו יד :יעב .טליפשעג טייצ ַא ךָאנ יז טָאה (ישזער

 ןופ ישזער רעד ןיא יסערוטשי סריּפסקעש -- סערעימערפ עקיד

 סרעגערּפ בקעי ןיא ,רעליש ןָאעל רעסישזער ןשיליופ ןטמירַאב

 זיולב ןעוועג יז זיא -- ישזער סטרעכייו ןיא 'ךעליירפ ךלמי

 -טַאעט טזמעג ןיוש ךיז יז טָאה ױזַא .ןירעטייל עשירעלטסניק

 .ןבעל ריא ןופ טכיל סָאד טקנַאצעג טָאהיס לייוו ,ןבעלסיוא שילַאר

 -מָאב רעטסקוַאטש רעד תעב ַארַאלק זיא ןסעגרַאפ וצ טשינ

 ןָאד טָאה יז ענשעל ףיוא טמוק יז יו ,עשרַאװ ןופ גנורידרַאב

 ןירַא לָאטיּפע ןיא ןעמענ וצ ,(שזַאבילָאשז ףיוא טניווועג ןיוש

 -ּפָא טָאה לעּפַארש ַא רעכלעוו ,עינעג לדיימטסניד יירטעג ריא

 -רעביא סָאד טָאה ַארַאלק עקידנקנַאצ יד יװ .סיפ עדייב ןסירעג

 "יו רערעייהעגמוא רעד ןופ דוס ַא ןעוועג ןזיא סָאד -- טבעלעג

 ךיא ןיא ןענייז סָאװ ,תוחוכ עכעלשטנעמרעביא יד ןופ ,טעטילַאט

 טָאה תוחוכ עכעלשטנעמרעביא יד קנַאד ַא .ןגרָאברַאפ ןעוועג

 -טנוזעג ריא ןיא ןסיזירק עלַא טבעלעגרעביא ךיוא םתסה-ןמ יז

 זיא ןברָאטשעג ןוא .לַאפנָא ןוא ןצרוטשטולב עלַא ,דנַאטשוצ

 רעשטייד ַא ןופ טרעיינ ,טייקנַארק ריא ןופ טשינרָאג ךָאד יז

 -ךיזסיוא' רעסיורג רעד ברע -- ץקַאיווַאּפ רעועשרַאוו ןיא ליוק

 -רַאפ ןיא ױזַא .1942 ילוי ,ןדיי רעוועשרַאוו יד ןופ יעיצקַא-גנול

 סנרעטש עקידנלקניפ ןטסניימ םוצ יד ןופ רענייא ןרָאוועג ןשָאל

 ."למיה-רעטַאעט ןשידיי ןפיוא

 רעװעשרָאװ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,יקסרַאב-רעלטיג ףסוי

 סלַא ,ןוא ,רעדניק יד תבוטל ןטייקיטעט טימ ןעמונרַאפ ךיז ָאטעג

 "רעד טָאה רע ןעוו זַא ,רעביא טיג ,טעברַא-יײטרַאּפ טימ ,טסינומָאק

 -רַאװעל ףסוי רעוט רעשיטסינומָאק רעטלַא רעד זַא ,.ס וצ טלייצ

 -רעמעק (ײטרַאּפ רעטעברַא עשיליוּפ) -רַּפּפ' טריזינַאגרָא יקסווָאט

 ַא ןדניבנָא ריא טימ ליוו רע זַא ןוא ,ןזיירק ענעדיײשרַאפ ןיא 'ךעל

 ןריזינַאגרָא ןרעטכיילרַאפ םיא טעװ יז זַא ,טפָאה רע לייוו ,טקַאטנָאק

 ןיא ןלַאוטקעלעטניא ןוא ץנעגילעטניא רעד ןשיוװצ טעברַא-רּפּפ יד
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 דנַאב סישודדצק

 עקיזָאד יד טימ ןעגנודניברַאפ עכעלנעזרעּפ עריא זַא ןוא ,ָאטעג רעי

 זיא יז זַא ,טרעפטנעעג דלַאב .ס טָאה ,ןפלעה ךס ַא ןענָאק ןזיירק

 :ןיקסװָאטרַאװעל טימ ןפערט וצ טיירג ךיז

 רעטסואוַאב רעד ןוא רימ ןשיווצ ךערּפשעג עקיזָאד סָאדי
 ןעמוקעגרָאפ זיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןירעלטסניק-עניב רעשידיי
 עקיצניוו יד ןופ סענייא ןיא לשיט ַא ייב 1942 רַאורבעפ ביײהנָא
 4 .מונ סַאגיטושעל ףױא ָאטעג רעוועשרַאו ןיא רעזייה-עפַאק
 לָאז ןעמ זַא ,זעד ןיא ןענַאטשַאב רעבָא זיא עבַאגפיוא יד ..
 רעד ןופ םירבה ענעזעוועג יד וצ זולב ןצענערגַאב טשינ ךיז
 -ןייא יד ןטיירּפשרַאפ רָאנ ,ייטרַאּפ רעשיליוּפ רעשיטסינומָאק
 טנָארפ ןכעלשייהנייא םוצ ןעיצוצ ןוא ייטרַאּפ רעיינ רעד ןופ ןסולפ
 -ירעד .ָאטעג ןיא תוחוכ עשיטסישַאפ-יטנַא עטריזינַאגרָא עלַא
 ןשטנעמ עכלעזַא ןופ טעברַאטימ יד ןעוועג קיטכיוו ױזַא זיא רעב
 עסיורג ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא עכלעוו ,שטיווָאלַאגעס ַארַאלק יו
 -לעזעג ןפרַאש ַא טימ טייקכעלנעזרעּפ ַא ךיוא רָאנ ,ןירעלטסניק
 .ןעגנויושנָא עלַאקידַאר ןוא ששוח ןכעלטפַאש

 ןייז טקירדעגס'וא לָאמנייא טשינ טָאה יקסווָאטרַאװעל ףסוי

 יז .שטיווָאלַאגעס ַארַאלק טימ טעברַאטימ ןייז ןופ טייקנדירפוצ

 עלענָאיצַאזינָאגרָא יד ןרעטיירבוצסיוא ןפלָאהעג רָאנ טשינ טָאה

 םעד טרעטכיילרַאפ ךיא רָאנ ,ָאטעג ןיא רּפפ ןופ ןסולפנייא
 .ערעדנַא ןופ רעריפנָא יד טימ גנוריפנָא רּפפ רעד ןופ טקַאטנָאק

 :רעּפ ןעוועג זיא יז עכלעוו ןופ לייט ןסױרג ַא טימ ,ןעגנוטכיר

 | .טעדניירפַאב ךעלנעז

 -קערש ַא טלסיירטעגפיוא זדנוא טָאה 1942 לירּפַא ןט-18 םעד
 יד טָאה ןט-18 ןפיוא ןט-17 ןופ טכַאנ רעד ןיא .העידי עכעל
 ,רעניווונייא-אטעג 53 ןעגנוניווו יד ןופ ןגױצעגסױרַא ַאּפַאטסעג
 ןשיטילָאּפ ןֹוא ןלערוטלוק ,ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ -- טייהרעמ יד
 רעדָא ןפיוה יד ףיוא ךיילג ןסָאשרעד ייז ןוא ,ָאטעג ןיא וװיטקַא
 יד ופ סרעּפרעק יד קידנזָאלרעביא ,סַאג רעד ףיוא ,רעױט ןבענ
 זַא ,טגייצרעב'א ןעוועג ןענייז רימ .טרָא ןפיוא עטעדרָאמרעד
 -עגנעמַאזוצ ָאּפַאטסעג רעד רַאפ טָאה רעוט יד ןופ המישר יד
 'עיצַאזינַאגָאי יד) ילטנעציירדי ענעפורעג-יוזַא סָאד טלעטש
 לַאקָאל ריא טַאהעג טָאה עכלעוו ,ךייוצנַאג טנעגַאדָאּפַאטסעג ןופ
 טעמכ ןופ ןסערדַא ןוא ןעמענ יד טַאהעג ןוא 13 ענשעל ףיוא
 ןט-18 םנופ קידנבייהנָא .סויטקעלָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןצנַאג םעד
 רעד ןיא ןפָאלשעג טשינ טייצ עגנַאל ַא רימ ןענייז 1942 לירפט
 ןופ ןכוזַאב עקידרעטיױו ףױא טכַאנ עדעי ךיז קידנטכיר ,םייה
 טעברַא עשידרערעטנוא יד זיא ןגעווטסעדנופ .ןטנעגַאדָאּפַאטסעג
 עקיזָאד יד ןיא .גָאט ַא ףיוא וליּפַא ןרָאװעג ןסירעגרעביא טשינ
 ַארַאלק טימ ןעזעג ךיז לָאמנייא טשינ ךיא בָאה געט ערעווע
 -ןבָאה ארומ ,טקיורמואַאב קרַאטש ןעוועג זיא יז .שטיווָאלַאגעס
 טקַאטנָאק םעד רעבָא .ןַאנ ך א ןע:ענקעװַא טשינ לָאז ןעמ קיד
 םעד ןטלַאהעגנָא ןוא טכַאוושעגּפָא טשינ יז טָאה ײטרַאּפ רעד טימ
 .גנוגטווַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ טקַאטנַאק ןגנע

 עיצַאדיװקיל רעד ןופ בײהנָא ןרַאפ ,ילוי ןט-22 ןרַאפ טרַאה)
 זיא ,ָאטעג רעועשרַאו רעד ןיא ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ ןוא
 8 ןרָאװעג ןעגנַאהעגסױרַא ןרעױמ-ָאטעג יד ןופ טנעװ יד ףיוא
 עכלעוו ,ָאטעג רעד ןופ רעניוװונייא עשידיי עלַא זַא ,גנודלעמ
 םעד ךיז ןפרַאד ,ןטנעמוקָאד-סטפַאשרעגריב עשידנעלסיוא ןבָאה
 . רעטסואווַאב רעד ןופ עירַאלעצנַאק רעד ןיא ןדלעמ ילוי ןט1

1299 

 ןיק ןרעװו טקישעגסױרַא ךָאנרעד ןלעוו ןוא יקַאיוװַאּפי הסיפת
 סָאװ ,לײט רעטסערג רעד .רעדנעל-םייה ערעייז ןיא ,דנַאל
 יױרטוצ ןייק קידנבָאה טשינ .ןטנעמוקָאד עכלעזַא טַאהעג ןבָאה
 ןבָאה ,תונוכ עטכעלש ןיא קידנעייז דשוח ןוא גנודלעמ רעד וצ
 .(ןדלעמ ֹוצ טשינ רעסעב ךיז ןסָאלשַאב

 שטיווָאלַאגעס ַארַאלק רימ טָאה געט עשיגַארט עקיזָאד יד ןיא
 -טפַאשרעגריב עשידנעלסיוא טָאה ןַאמ ריא זַא ,ןבעגעגרעביא

 ןדלעמ ךיז ןלָאז ייז ןסָאלשַאב טָאה ןוא ןעדייב ייז רַאפ ןטנעמוקָאד

 רע טלַאה ָאטעג ןיא עגַאל רעקיטציא רעד ייב לייוו ,קַאיווַאּפ ןיא
 ךיז סנַאש ןרעכיז טשינ וליפא ביוא ,ןקיצנייא סעד רַאפ סָאד

 זיא ,טַאטשױנ ןָאעל ,ןָאמ סַארַאלק .םוקמוא ןופ ןעוועטַאר וצ
 גנַאלנרָאי ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .רעטנַאקַאב רעטוג ַא רעניימ ןעוועג

 טימ בָאה ךיא .יסָאטנעצי גנוגרָאזרַאפ-רעדניק רַאפ טעברַאעגטימ
 זיא סולשַאב ןייז .סעומש ןרעגנעל ַא טַאהעג ןינע םעד ןגעוו םיא

 ןעועטַאר וצ טנַאש םעד ןצונסױא טעוװו רע :רעטסעפ ַא ןעוועג
 .רָאג זיב טלסיירטעגפיוא ןעוועג זיא ןיײלַא ַארַאלק .ַארַאלק

 ךימ יז טָאה --- יגעוו ןשיגַארט םעד ףױא שטָאכ זדנוא טײלגַאבי
 | : .ןטעבעג

 22 } .טושאמס

 ןט21 םעד .ןגרָאמירפ רעקיטנוז ,רעכעלרעה ַא ןעוועג זיאיס

 ןענייז ןסַאג-ָאטעג עקידייל ךָאנ טעמכ יד רעביא ןעוו ,1942 ילויו
 ןיא -- ךיא ןוא ַארַאלק ,טַאטשינ ;טירדעבלַאז ןעגנַאגעג רימ
 ,טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה ןדלעמ .סַאג עװַאּפ וצ גנוטכיר רעד

 ןכרוד גנַאג1ײרַא -טּפיוה םייב טשינ ,גנוכַאמטנַאקַאב רעד טיקל

 -רעטניה ַא ייב רָאנ ,סַאג ענלעשזד ףױא 'קַאיווַאּפי ןופ רעױט
 רעיומ רעד ייב ,הסיפת רעד ןופ עירַאלעצנַאק רעד וצ גנַאגנײרַא

 ַא רָאנ ךיז טימ טַאהעג טָאה קלָאפרָאּפ סָאד .סַאג עיווַאפ ףיוא

 רעד טיױל ,ןעמ טָאה סעקזילַאװ לייו ,שזַאגַאב-טנַאה סעניילק

 רימ ןענייז ץידנגיױוװש .ןעמענ טפרַאדעג טשינ ךיז טימ ,גנודלעמ

 ןרערט טַאהעג טָאה ַארַאלק .רעיומ-הסיפת רעד וצ ןעמוקעגוצ

 -ןיירַא םעניילק ַא יב טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה רימ .ןגיוא יד ןיא
 ַארַאלק .סַאג -עקצעבול רעד רעביאנגעקטנַא קַאיוװַאּפ ןיא גנַאג

 ךיז רימ ןלעוו ןעווי .טשוקעצ רימ טימ ךיז ןבָאה ןַאמ ריא ןוא

 -רַאפ ַא טימ רימ וצ טגָאזעג ַארַאלק טָאה -- י?ןעז לָאמַא ךָאנ

 .טנפעעג ךיז טָאה הסיפת רעד ןופ ריט יד .עמיטש רעטקיטש

 ןט22 םעד ,טוגרָאמוצ ןופ קידנבײהנָא ,טָאה ָאטעג ןיא תעשב

 -יסגנולדיזסיואי עכעלרעדרעמ יד ןעוועשוב ןעמונעג ,ילוי

 ןסַאג ָאטעג יז רעביא ןענייז ןעייר ענעסָאלשעג ןיא ןוא ,עיצקַא

 -טיוט יד ןיא טרָאד ןופ ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ ןרָאוװעג טריפעג

 ןבָאה ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ ןדיי סעיטרַאּפ עטשרע יד ןרעגַאל

 -עגכרוד יקַאיווַאּפי ןופ ףיוה-הסיפת ןפיוא רעדרעמ-רעלטיה יד

 -רעגריב עשיזנעלסיוא טימ ןדיי יד ןופ עיצוקעזקע יד טריפ

 עטסערג ערעזדנוא ןופ ענייא ןעמוקעגמוא זיא יז ןשיווצ .ןריּפַאּפ
 -עוט עכעלטפאששלעזעג עטסנעבעגרעביא יד ,סנירעלטסניק-עניב
 ."וַאמ ריא טימ ןעמַאװצ שטיווָאלַאגעס ַארַאלק ןיר

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא שטיװַאר ךלמ

 ןזעוועג ,1921 גנילירפ ןיא ,לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעווי

 ןזעלעגרָאפ ןיידַאפ-ןטַארעטיל ןופ לַאז ןיא ךיא בָאה ,עשרַאוו ןיא
 ןבָאה ךעלדיימ עניױע ןייק .םלוע סעניילק ַא רַאפ רעדיל עניימ
 עשירַארעטיל יד ףיוא טשינ ןוא טלעפעג טשינ עשרַאוו ןשידיי ןיא
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 יו ד וי ןופ ןָאקיסס על

 םעפע זיא ןייש קידנלַאפפיוא ןוא ןייש ךָאד ןוא .ןעגנוזעלרָאפ

 ךָאנ ןעמוקעגניירַא זיא גנוזעלרָאּפ ןיימ ןופ ןטימניא .שרעדנַא

 -בתכ ןיימ ןיא ןזעוועג ןקנוזרַאפ ןיב ךיא שטָאכ ןוא ,לדיימ ןייא

 .ןייש קידנלַאפפיוא ןזעוועג זיא יז .טקרעמַאב יז ךיא בָאה ,די

 -לטימ ןזעוועג .רעטעווס ןטסַאּפעג ,ןסייו ַא ןגָארטעג טָאה יז

 .ץרַאוװעכעּפ רָאה עטלטַאּפעצ ?סיבַא יד .דיילק ץרַאווש ַא ,ךיוה

 ַא ןבָאה ןגױא יד .רעמיש ןכעלנירג ַא טימ לקנוט םינּפ סָאד

 -קניוו יד ייב ,עועיגַארט סָאד ;ָאטעג ץנַאלג ןקידלָאג ןוא םענירג

 -ַאב ןוא ןָאטעג לכיימש ַא טָאה ,ליומ עטזַאלעגּפַארַא-לסיבַא ןעל

 -טייד יד טימ ,זָאנ עגנַאל ,עפרַאש יד .ןייצ עסייו הרוש ַא ןזיוו

 ,עכעלטייד עכלעזַא ,ןעלגילפ יד ייב ךעלבירג עקידכעלייק עכעל

 ךיא בָאה ,סעקשטעג ןופ רעמינּפ ןיא ךעלטנייױועג טעז ןעמ סָאװ

 ןוא ,ךעלסעה רענעמ ןכַאמ זענ עכלעזַא .טקרעמַאב דלַאב ךיוא

 ןוא ץיה טימ יז ןופ טרערָאפ סע לייױו ,רענעש ךָאנ ןעיורפ ענייש

 ,טענייא ףיױא קוק ַא ןביג ייז זַא ,ךעלדיימ עכלעזַא .טפַאשנדייל

 -עגנָא םעד ,טכוזרעפייא טימ ןָא רענעמ ערעדנַא דלַאב יז ןליפ

 בָאה ןזעל ןטימניא שטָאכ .רקפה ןשיטנַאמָאר ַא טימ -- ןטקוק
 ןטייוצ ַא ןוא דיל ןייא ןשיווצ לטעלב ַא ושימרעביא סייב ,ךיא

 טפלעה עטייוצ יד זַא ןבעגוצוצ קירביא .טקרעמַאב ץלַא סָאד

 רעבָא .גלַאפרעד ןרעסערג ַא טַאהעג טָאה גנוזעלרָאפ ןיימ ןופ

 סָאד זיא ,טקידנעעג ךיז טָאה עיצַאטיצער יד רעדייא טונימ ןייא

 א טָאהעג טָאה יז .לַאז ןופ קעװַא לדיימ ענייש קידנלַאפפיוא

 ."שעטיווָאלַאגעס .ז רעטכיד םעד טימ שינגעגַאב

 :שטיװַאר ךלמ טביירש טייקכעלבייוו ריא ןגעוו ןוא

 -עסנ ענייז ןופ ןַארט םעד רעטניה טכַאמ יד ןעוועג זיא יזי

 -גלָאפרעד ענייז עלַא טעמכ ןופ עמעט יד ,רעדיל ןסעזעטיווָאלַאג

 יד רעטניה גנומיטש עטוג רעדָא עטכעלש יד ,ןענַאמָאר עכייר

 ןופ ענייז ןעגנולייצרעד עלופסגנומיטשש ,עניילק עקילָאצמוא

 ריא רע טָאה 1945 רָאי ןיא ןליּפַא ןוא .רעקילדנעצרָאי עכעלטע

 ןבירשעג ןוא רעדיל-רוכזי ןופ עירעס א טעמדיוועג ךַאנ

 בר םיײב טגעג ךיז ןכאה רימ

 רעטעּפש ראד

 טדערעג טינ ןוא ץלַא ןענאטשראפ ךיא בָאה

 ,טקיטעטשַאב סע ןבָאה ןרָאי ,ןרָאי ןוא

 טג ןייק ןעװעג טינ זיא טג רעזדנוא זַא

 רצסיא ףױא עמיטש עטוג גונעג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז ה

 ירטקַא עשידיי עסיורג יד יו סיורג ױזַא עניב רעד ףיוא ןסקַאװ

 .שטיווָאלַאגעס ַארַאלק עסירטקַא יד -- ןעמענ-טלעוו יד טימ סעס

 -יבייא טימ טָאה שטיווָאלַאגעס .יורפ סרעטכיד םעד ןרָאי עגנַאל

 סָאװ ,טלכיימשעג קרַאטש טליפעג ךיז ןַארַאלק וצ טּפַאשביל רעק

 רעוט-לוּוע ןטסואווַאב םעד טימ ךיז ןדניברַאפ סעד ךָאנ ,טָאה יז

 טימ גנודניברַאפ רעטיױוצ ַא ךָאנ וליפא ןוא ,ןָאסלעדנעמ המלש

 טצונַאב ךיז עניב רעד ףיוא ,רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןטסואווַאב ַא

 טָא ןַאמ |ןטיױוצ שיטקַאפ} ןטשרע ריא ןופ ןעמָאנ םעד טימ

 ןוא ,ערַאבטכיז םעלַא רַאפ עקיבייא יד ןזעוועג זיא ןעמָאנ רעד

 קירב ַא .ײז ןשיוװצ קירב עקיבייא ןוא עטקַארטסבַא אזא ךאד

 סָאװ טוג זיא ךָאד ןוא טשינ לָאמניײק טייג ןעמ רעכלעוו רעביא

 .רעזעל עגנוי יז ךרוד ןוא ,ענעזעלעג קרַאטש יד ןוא-.. .ַאד זיא יז

 ןבָאה סעשטיָאלַאגעס קרעוו עטבילַאב רעזעל עלַא ךרוד ןיינ

 וּפָאּפ רעכעליועסיוא ןוא טּפַארק רעכעלרעניא ןיא ןענואוועג ךיוא

 ןוא ,געט עקיאורמוא יד ןעמוקעג ןענייז סע זַא ןוא .טעטירַאל

 ןעמַאזנייא ןַא ןשיווצ סנַאילַא ַאזַא ייב ןעמוקעג דלַאב ןענייז ייז
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 דעט ַאעט ןש

 ,עסירטקַא ןָא זיא סָאוו ,יורפ רענייש קידנלַאפפיוא ןַא עא רעטכיד

 ןדײל סרעטכיד םעד טימ טצפיזעגטימ ןליוּפ שידיי ץנַאג טָאה

 ןזעלעג טָאה ןעמ ןוא ןדייל סרעטרעוו טימ דנַאלשטייד לָאמַא יו

 רעווש וצ טשינ תודוס ענייז טָאה שטיווָאלַאגעס ןוא ,ןזעלעג ןוא

 ,עקיליײה סָאד ךיוא ,ָאי .םיזמר עטריצילּפמָאק וצ טימ טכַאמעג

 ,תומחלמ ייוצ יד ץשיווצ ןליּפ ןיא ןבעל עשידיי עקידתועינצ

 ןיא ךיירקנַארּפ לָאמַא יו ןלַאדנַאקס רעזירַאּפ ענייז טַאהעג טָאה

 -עעג טָאה ןלָאדנַאקס ערעזדנוא ןופ רָאנ ,ןקַאזלַאב ןופ טייצ רעד

 ןבָאה טכיל-הלדבה ןוא ןיוז-שודיק טימ ןוא םימששב טימ טקעמ

 ןייק ןוא .עשינלזג-שידיי יד ,ערעזדנוא סעיגרָא יד וצ ןטכיולעגוצ

 ,ןעגנולקעג טשינ וליפא שטעּפ ןייק ,טכַארקעג טשינ ןבָאה ןסָאש

 טפָא ןענייז בר םייב טיזיוו ןעמַאזניימעג םעד ךָאנ ןיווע וליפא ןוא

 -נוזַאב ייױוצ ןיא ןטנווָא תעסשב ןסעזעג רעטכיד רעד ןוא ַארַאלק

 ןָאטעג קוק א ןליוהרַאפ ןוא לַאזךןטַארעטיל ןופ ןעלקניוו ערעד

 ."ןרעדנַא ןפיוא רענייא

 :שטיװַאר ךלמ טביירש ןירעליּפשיוש סלַא ריא ןגעוו

 רעקרַאטשױצ טשינ ריא בילוצ ךיז טָאה ןײלַא יז שטָאכ,

 ליױו ,ךס ַא רעייז עמיטש זיא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןוא -- עמיטש

 טזעינ רעכלעוו ףיוא יו רעכעה ןעמ טדער רעטַאעט ןשידיי ןיא

 גוננעג טשינ -- רעשיזעניכ רעד ףױא רָאנ ןדייס ,עניב רערעדנַא

 -עגסױרַא קרַאטש רעבָא ךיז יז טָאה ןליפש םייב טרעהעגסױרַא

 ןעוועג זיא סע .שממ טײקשינעגָאטַאּפ רעשיסַאלק ריא בילוצ ןעז

 ביוא ןוא ,טלַאטשעג-עניב ענעריובעג ַא ,םינפ-עניב ןריובעג ַא

 טָאה יז שטָאכ-- ליפש סָאד לָאמעלַא טשרעהַאב טשינ טָאה יז
 עסיורג ןופ קרעוו עקיטיידאב ןיא ןלָאר-טּפיוה טליּפשעג בורל

 ךעלנעזרעּפ שששרעהַאב לָאמעלַא רעבָא יז טָאה --- ןגרוטַאמַארד

 טימ טליּפשעג ןבָאה עויב רעד ףיוא רענעמ יד ,ליּפש עצנַאג יד

 .טכוזרעפייא בילוצ רעייפ רעמ טימ ןעיורפ יד ןוא שזארוק רעמ

 ."ןעוואוועג ךס ַא לַאפ ןדעי ףױא טָאה רעטַאעט סָאד

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ גרעבדורג"ווָאקרוט קחצי

 ררסח עריא עלַא טימ -- ןעוועג זיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלקי

 טלָאוװיס .ןבעל ןיא ןוא עניב רעד ףיוא ,טייקכעלנעזרעפ ַא -- תונ

 ן'א .יעסירטקַא עסױרג ַאי ןפורוצנָא יז קיטכיר טשינ ןעוועג

 רעד ףױא יו עסירטקַא ערעסערג ַא ןעוועג רשפא יז זיא ןבעל

 טניישעג יז טָאה ,עניב רעד ףױא ייס ןבעל ןיא ייס רעבָא .עניב

 יייצנעק טימ ,טעטילַאודיווידניא ןַא ןופ טכיל רעסיורג רעד טימ

 ןעזרעד יז ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טײקילַאמניײא ןופ סנכ

 יא יז יװ ,םעדכָאנ ץרוק ןיירַאפטַארעטיל רעוועשרַאוװ ןיא

 ןַאד ךיז טָאה יז .שטיווַאלַאגעס .ז רעטכיד ןופ יורפ יד ןרָאוועג

 ,אנידָארָאב ןעמָאנ ןשלדיימ ריא טימ עניב רעד ףיוא ןפורעג ךָאנ

 ווָאשַאמָאט ןופ ךָאנ עטַאהעג-הנותח ַא ןעוועג ןיוש זיא יז שטָאכ

 ;קורדנייא סעד טַאהעג בָאה ךיא .(ןַאּפַאלנ (ץיזעפיל יורפ :ךיז טכוד)

 -- רעגנוי ןיימ ןיא .ןזיווַאב ךיז טָאה לַארטש-טכיל רעקידלּפַאצ ַא

 רו ןעזעגסיוא יז טָאה ,עיזַאטנַאפ -- רעטמערוטשעצ ליפוצ רשעפא

 קורדנייא רעד .לַארטש-טכיל ַא ןופ גנורעפרעקרַאפ עשיזיפ יד

 18 עקידרעטייו יד ןופ ךשמ ןיא ןבילברַאפ רימ יב ןױש זיא

 -פָא לָאמַא ,רענעטלעז לָאמַא -- ןפערט יז געלפ ךיא סָאװ ,רָאי

 ןַא ןיא ,טּפַאשלעזעג רערעסערג ַא ןיא -- טּפָא רָאג לָאמַא ,רעט

 .ןעגנורעדנַאװ ןיא ,טעברַא רעד ייב ,רעטַאעט ןיא ,זיירק ןרעגנע

 ןא ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ יז ךיא בָאה עניב רעד ףױא

 ןיא ירָאזױװערי סלָאגָאג ןופ גנוריפפיואי םווָאקרוט .טנומגיז .
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 דנַאב םישודהד

 "מיא זיולב יז טָאה טרָאד .1921 רָאי ףוס ,רעטַאעט-ילַארטנעצי

 ףיורעד ץרוק רעבָא .טייקשירפ ןוא טייקנייש ריא טימ טרינַאּפ

 יבנג עקטָאמי סשַא םולש ןיא יירעמי ריא טניישעגפיוא טָאה

 ןזעידיי ןופ ןָאנביױא ןפיוא טקורעגסױרַא יז טָאה סָאװ ,לָאר ַא --

 .זָאלצנערוקנָאק ןעוועג עקַאט זיא יז רעכלעוו ןיא ןוא ,רעטַאעט

 ,רוטקַאפ רעשירעליפשיוש ןופ טקנופדנַאטש ןופ טשינ רשפא

 -- לָאמַארעדיוו -- טרעיינ ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ בא

 -עגרעביא טָאה יז סָאװ ,קורדנייא םעד בילוצ ;גנוניישרעד סלַא

 ,סערדזָאנ יד ןופ ןרעטַאלפ ןטימ ,ןגױא יד ןופ ילג ןטימ :;טזָאל

 -עס ַארַאלק .ןָאט ןיא זיורבפיוא ןטימ ,רעּפרעק ןופ לּפַאצ ןטימ

 יז ןעוו) עקידנביל-טיוט סוצ יד -- ירעמ ןעוועג זיא שטיווָאלַאג

 .דיױמ-רעניגיצ (טבילעג תמא ןַא ףיױא טָאה

 רעלעוטקעלעטניא רעדנַא ןָא רָאג ןופ ןעוועג יז זיא ןבעל ןיא
 -שַא עוויטימירפ יד יו ,טסעמסיוא ןלעוטקעלעטניא ,טעטילַאווק
 .עירָאגעטַאק-רעטקַארַאכ {רעדנַא ןַא| ןייא ןופ טרעיינ .ןידלעה
 רעטנעגילעטניא-ךיוה רעד ייב טרָאּפעג ךיז סע טָאה ױזַא יװ
 טרּפ ןיא ,ןגָאז וצ רעווש זיא -- ןשטנעמ ןקידנקנעד םעד ,ַארַאלק
 -ווניישרעד עטסטנַאזַאּפמיא יד ןופ ענייא ןעוועג יז זיא טסייג ןופ
 ױו ןעניױטש וצ ןעוועג שממ זיא סע .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעג
 רעד ייב ןוא -- טריפעג טָאה יז סָאװ ,ןבעל ןוויסנעטניא םעד ייב
 -- טכוזדניווש רענעּפָא רעקידנלקיוװטנַא ךיז וויסועטניא רעייז
 -ױזַא ,טנעיילעגסיוא רעכיב ליפיוזַא ,טסואוועג ליפיוזַא יז טַאה
 טנרעלרעד טשינ טָאה יז זַא ,ךעלגעמ .ןברַאװרעד ןוסיו ליפ
 יז טָאה ,ןברָאוירעד טַאה יז סָאװ ,סָאד רעבָא .ןכאז ןייק קיטױרג
 ןעמ זַא ,ןצונַאב קידנגייצרעביא ןוא טנַאמראזט יוזא טיעקעג
 .מייקפיט ערעיוהעגמוא ןַא :קורדנייא םעד ןעזוקַאב טַאה

 עלַא ןיא ןַארַאלק ןעזעג ךיא בָאה ןַאד טייז זַא ,ךיז טכוד רימ
 .ןליוּפ ןיא טליּפשעג ,עקיטכיוו עלַא ןיא -- רעכיז ,ולָאר עריא
 לָאמנייק ,קורדנייא ןופ טרפ ןיא ,שירעלטסניק עקַאט ךיז טָאה יז
 טזטינ וליפא -- ירעמ סשַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד טשינ
 -עג לעיצעּפס יו זיא סָאװ ,יסוכוד' סענזיצַאק ןיא ,עלהחחנ ןיא
 ,יקסווערָאמ .א ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא) ריא רַאפ ןרָאוועג ןבירש
 ןיא רעבָא ,(ילַארטנעצי ןיא עיצקעריד סנַאמּפיל השמ רעטנוא
 -חירעטקאראכ ריא רָאּפ סָאד ןגַארטעגנירַא יז טאה לָאר רעדעי
 -ַאגעס ַארַאלק ןופ רעטַאלפ-המשנ ןוא סַאלּפ םעד -- נשיט
 .עטיווָאל

 -אגוא עכעלטפַאשלעזעג ריא זיא לטיּפאק רערעדנוזאב א
 -עלטנייוועג-טזוזינ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקשירבח ריא ,גוװריזוז
 לַאר עקידנריּפוא ריא -- ףוסל ןוא ,ןזיירק-רעטאעט יד ויא עכ
 יד ןוא יטנגוי רַאּפ רעטַאעטי ןטימ ןריפוא חאד -- רװװאװװ ויא

 .ןראי-המחלזראפ ווחצעל !
 עקינייא ריא טימ לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה טעברַאעגנעזַאזוצ

 סיקסנימַאקי ןיא ַאקצַאטַאּפ ַאידיל ייב ,1927 רָאי ןיא ,כַאװ
 ײזעטעָאווַאני רעװעשרַאװ ןיא 1930-1931 -- רעגנעל .ירעטאעט
 ןוא גַאגַאדעּפ ןטנַאקַאב ןופ יורפ יד ןעוועג ןיוש יז זיא ןַאד .
 -עג ןיש טָאה סע רעבָא ,ןָאסלעדנעמ המלש רעוט-רעטעברַא
 -לעדנעמ טימ ןבעלנעמַאוצ סָאד ןלַאּפרעדנַאנַאפ םייב ןטלַאה
 ריא ןיא טבילרַאּפ זָאלצענערג ןעוועג זיא ןָאסלעדנעמ .ןענַאס
 ירענאואפ םעד רעבָא ,ריא יבגל טנארעלאט זָאלצענערג -- ווא

 ועמוועגפיוא רעווש רעייז רע טָאה ןבעלנעמאזוצ רעייז וופ לַאפ
 ,טַאקָאװדַא רעװעשרָאװ ןגנוי ַא ןיא טבילרַאפ שיגַארט ךיז טָאה יז
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 ןעטנעמ ַא .טלדנַאהַאב זָאלנסיוועג ןוא לַאטורב יז טָאה רעכלעוו

 ןירעלטסניק עסיורג ַא -- רוטַאנ רעד ןיא .תוריתס עקרַאטש ןופ

 רעד ןשיױוצ טלבױרדעצ עריא ןצנעטָאּפ טסנוק יד יז טָאה --

 ךיז יז טָאה -- סעיינ סעפע ןופ וואורפ ןדעי וצ .ןבעל ןוא עניב

 ױצסױרַא טריטקעיָארּפ (1929 ןיא) ןבָאה רימ ןעוו .ןדנוצעגנָא

 ַא ןפַאש ןוא תוחוכ עגנוי ערעסעב יד סרעטַאעט עלַא ןופ ןעיצ

 ןופ ןעוועג יז זיא ,רעטַאעט שירָאטַאוָאנ שירעלטסניק טסיירד

 יז שטָאכ ,זדנוא וצ ןיטשוצוצ טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,עטשרע יד

 רעסיורג ַא טימ ןיטסיטרַא עטנעקרענַא ןַא ןעוועג ןױש זיא

 -רךַא ןיא טריטלַאװער טָאה טנגוי יד ןעוו .רעטַאעט ןיא עיציזָאּפ

 -נָאק רעשימָאנָאקע ןַא סעּפע ןעוועג זיאיס ןעוו ;ןיירַאפ-ןטסיט

 ַארַאלק זַא ,טסואוועג קידנעטש ןעמ טָאה ,רעטַאעט ַא ןיא טקילפ

 -- עקַאט ןוא .עקידנריטלָאװער יד ןופ טייז רעד ףױא ןייז טעװ

 טָאה טלעג ןבעגוצסיוא טייקטכייל ריא .טנַאה רעטיירב רעד טימ

 וצ זיא סע ןעוו ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןעזעגנָא טלוב קידנעטש ךיז

 "מוא ןיא רבח א רַאפ ,ןקנַארק ַא רַאפ ףליה ןגעוו ןעמוקעג דייר

 .ַארַאלק וצ ןכיילג ןייק ןעוועג טשינ זיא -- טיונ ןיא רעדָא ,קילג

 ,ןטריטסערַא ןשיטילָאּפ ַא רַאפ ןפלעה וצ ןעוועג טיירג דימת

 ןיק ןפיױלטנַא טזחמעג טָאה סָאו ,יסענעלַאפעגכרודי ַא רַאפ

 .ײדנַאלסיוא

 ;טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 סָאװ טימ :עגַארפ יד טלעטשעג לָאמנייא טשינ ךיז טָאה רימ;

 עטרעטַאמעגסיוא ,עכעלקנערק יד סע טרירעּפָא ןעלטימ ַא רַאפ

 רוטַאנ רעד טימ ןעלגנַאר שידלעה ױזַא ךיז ןָאק יז סָאוװ ,ַארַאלק

 יז זיא ןרָאי עטצעל יד ?ןירעגיז ַא יו םעלַא םעד ןופ םױרַא ןוא

 ןזיווַאב יז טָאה ךָאד ןוא ,ןעגנַאגעגמורַא יו טעב ןיא ןגעלעג רעמ

 ַאזַא ןריפ ןוא ןפַאש וצ עב וצ ליפ ױזַא ,ןָאטוצפיוא ליפ ױזַא

 שימרוטש רָאג זיב ,קיטייצכיילג ,ןוא ךעלצונ ,ךיירסטלַאהניא

 .ןבעל

 ,ץרַאה ךס ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק

 םירבח עריא רַאפ טגרָאזעג ,ךיז רַאפ טבעלעג טשינ לָאמנייק טָאה

 טָאה יז .טוג ױזַא ןעגנַאגעג טשינ זיא סע עכלעוו ,טניירפ ןוא

 זיא יז ןעוו וליפא -- הבוט ןייק טגָאזעגּפָא טשינ לָאמנייק םענייק

 ןגרָאז וצ טרעהעגפיוא טשינ יז טָאה ,טעב ןיא קנַארק ןגעלעג

 ַא יו ןעועג זיא יז עכלעוו רַאפ ,שטנעמ עקילָאצמוא יד רַאפ

 ןביל א ןוא טרָאװ טוג ַא טַאהעג יז טָאה ןעמעלַא רַאפ .עמַאמ

 ריא יװ ױזַא טקנופ טמערַאוװעג טָאה לכימש ריא .לכיימש

 ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה ןגיױא עגולק ,עקידנמַאלפ עריא .טרָאװ

 ױזַא ,מניירפ ליפ ױזַא טַאהעג טָאה יז זַא ,רעדנואוו ַא ןעד זיא --

 ײ!רערערַאפ ליפ

 :"12 פקצַאמָאלט , ךוב ןייז ןיא שטיוװָאלַאגעס .ז

 ןעמ ןוא טציז ןעמ .םלוע רערעסערג ַא זיא לשיט ןייא ייבג

 .שטיווָאלַאגעס ַארַאלק טציז ןטימניא .לשיט םעד םורָא טייטש

 -כעלעג טימ טטיש םלוע רעד ןוא השעמ עשימָאק ַא טלייצרעד יז

 םלוע רעד ,ךַָאד טעז יז .םַאזגנַאל סע טלייצרעד ַארַאלק.. .רעט

 .סיוא רעגנעל סָאװ ,ןעיצסיוא האנה יד ןעמ ףרַאדַאב ,האנה טָאה

 ןעוו .עטיױוצ ַא ןָא טבייה ןוא עטכישעג ןייא טקידנע יז .עיצ

 עשימָאק יד טימ ףוס ןייק טשינ ריא ייב סע טמענ ,ץנעט יד טשינ

 .תוישעמ

 ,םענייאניא ןרעזדנוא ןיירַאפ םעד טימ ןעמוקעגמוא זיא יז

 ,ַאזַא ןעוועג טשינ ןוא יורפ עכעלנייועג ןייק ןעוועג טשינ זיא יז
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 ןפָאלעגכָאנ ריא ןענייז רענעמ .ץיטשרַאפ וצ טכייל זיא סָאװ

 טליּפעעג רעטַאעט טָאה יז .ריא טימ טרבחעג ךיז ןבָאה ןעיורפ
 םינּפ ןיױע ַא ,ןעמולב ןוא ןטנעמסידאלּפַא .גלָאפרעד ןסיורג טימ
 א סעּפע ךָאד ןוא ,רעדיילק ענייש ןוא רעפרעק םענייש ַא טימ
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז .עטקנעברַאפ עשיגַארט ַא ,עטײװ

 טָאה ,ןברָאטשעג ירפ זיא סָאװ ,רָאטקָאד ַא ,רעטָאפ ריא .וועיק

 ירד טימ רעטומ יד טָאה טױט סרעטָאפ ןכָאנ .ָאנידָארָאב ןסייהעג

 ַארַאלק עגנוי יד .עיזַא ןוא דנַאלסור רעביא טרעדנַאוועג רעדניק

 טָאה רעטעּפש .דַאבַאכשַא ,ןַאטסעקרוט ןעזעג טנגוי רעד ןיא טָאה
 ,קצעיוָאזַאמ ווַששַאמָאט ןיא ,ןליױפ ןיא טצעזַאב רעטומ ריא ךיז
 ַא ןיא געוו ןעיטסיטרַא ריא ןביהעגנָא ַארַאלק טָאה טרָאד ןוא

 ,,עשרַאוו ןייק ןעמוקעג יז זיא רעטעפש .זיירק ןשיטַאמַארד םעניילק

 -עג ַא ןרָאוװעג ךיג ןוא ילַארטנעצי רעטַאעט ןיא ןטָארטעגניירַא

 -ווא ןיא ןַארַאלק ןגעוו ךיז טדער ָאד רָאנ ...םלוע ןופ עטביל

 ןעמ טָאה ריא וצ .ןעזעגנָא קרַאטש ךיז טָאה יז ואוו ,זיירק רעזד

 ןירַא טמענ ןעמ ןכלעוו ,טערטרָאּפ א יו טניװועגוצ טשינ ךיז

 טזעינ זיא ריא ןגעוו .,ןכָארבעצ ןעמַאר עלַא טָאה יז .סַאר ַא ןיא

 -רעביא סעּפע טימ יז טעװ דלַאב טָא לייוו ,גנוניימ ןייא ןעוועג

 עלַארטנעצ ַא .שרעדנַא ןייז ןיוש חמ גנוניימ יד ןוא ,ןשַאר

 .ןבעל ןיא רוגיפ עלַארטנעצ ַא ןוא לבמַאסנַא-רעטַאעט ןיא רוגיפ

 ןירעלייצרעד עפוג ַא ןעוועג ,םלוע םעד ןלייו טנַאקעג טָאה יז

 ,עסירעטקַא יו ןירעגניז רעמ רשפא ,ןירעגניז ענייפ ַא רָאג ןוא

 רַאג טימ ,ןָאטוצנָא ךיז קַאמשעג טימ ןוא ןירעצנעט ענייפ

 ןעמונעגניירַא עיזַאטנַאפ ןיא ךיז יז טָאה .קַאמשעג ןרעדנוזַאב

 ןטכַארטעגסיױא ןַא ן"לַא ךיז ןופ ,עדָאמ רעײנ ַא ופ לדיילק ַא

 ,ןייז טזמעג טָאה לדיילק ַאזַא .הרפכ ַא טלעוו יד זיא ,לעדָאמ

 ,קיטרַאּפ ןיוש זיא לדיילק סָאד ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ןיב ,דיילק ַאזַא בָאה ךיא ןעוַארַאלקי :עטרבח ַא ריא וצ טגָאז

 -קילג ןױוש טזיב ודי :ַארַאלק טרעפטנע םעד ףיוא .ידעלקילג ךיא

 טקנעש ןוא לדיילק סָאד סױרַא טמענ ,קנַארש םעד טנפע יז ,יךדעל

 .טימעג טכיײיל ַא טימ קעווַא ריא סע

 זיא לטלעוו רעזדנוא זַא ,ןעוועג קידנעטש זיא קורדנייא ןַא

 טָאה יז ןלַאפנייא עריא רַאפ ,סערוטנַאװַא עריא רַאפ ןיילק וצ

 ,טייצ רעדנַא ןַא ןיא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןרעוו ןריובעג טפרַאדַאב

 ןריגירטניא ,עילירַאמַאק עזָאלגרָאז ַא ןיא ץעגרע ךיז ןבעלסיוא

 ...ןגיז רעדיוו ןוא ןריגירטניא רעדיוו ,ןלַאפ ןוא ןכיירגרעד

 יד טימ ,טייקיזָאלהסנרּפ סעלעשרעה טימ עדוב רעד ןיא רעבָא

 "ייא טָאה עכלעוו ,יורפ סיקסווָאנַאגַאק םירפא ןופ ןצפיז עקידנעטש

 ַא -- ןטסיטרַא יד ןופ האנק רעד טימ ,טיונ ןופ ןטילעג קיב

 ןליפַא ץיילק ,ןַארַאלק רַאּפ ןעוועג לטלעוו ןיילק וצ ַא ,לטלעוו ןיילק

 טשינ .ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא לטלעוו םעד ןיא זיא ןעמ ןעוו טלָאמעד

 ךָאד טגעלפ יז רעבָא ,זדנוא טימ ןצנַאגניא ךיז טבעלעגנייא

 ךיא ןופ ץייר ,רעטרעוו עגולק ,גנוגערנָא ןיירַאפ ןיא ןעגנערב

 א ןזיירּפש יי .טכיל ןגָארט סָאװ ,עיורפ ןַארַאפ .טייקנייש

 טַאהעג טָאה יז .םינפ קילַארטש ַא טַאהעג טָאה ַארַאלק .ןטכױלַאב

 ןרעמיצ יד ןיא .ךיז וצ ןגיױצעג טָאה סָאװ ,לוק קידנגנילק ַא

 רצ רעזדתא ןיא .טלַאטשעג ַאזַא ןעוועג קיטיינ זיא ןיירַאפ ןופ

 ,עטפתוש עיירטעג ַא ןעוועג יז זיא ןטסַארטנַאק ןופ םוקנעמַאז

 ..."עטסיירד ווא עצלָאטש ַא

 ריא טימ זיא רע יװ דָאזיּפע ןַא רעביא טיג שטיוװָאלַאגעס .ז ןוא}

 ןענַאטשעג זיא יז ןוא ,שזעימשזַאק ןופ קירוצ ןָאגַאװ ַא ןיא ןרָאפעג

 220 ולמ ולא
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 דע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיסלעל
 טז החי

 -ָצג יז טָאה ,טַאדלָאס רעשילױוּפ ַא ריא ןבענ ןוא רעטצנעפ ןבענ

 ַא טגָאזעג ריא טָאה רע לייוו ,שטַאּפ ַא טגנַאלרעד םיא ןוא טגַאװ
 -טסירק רעד ןוא ןגָארטעגּפָא ךיז טָאה טַאדלָאס רעד .טרָאװ בָארג
 .ןטייקטסיירד ריא רַאפ ןגיוושעג טָאה םלוע רעכעל

 .ךאברעיוא לחר ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 ן508 .ז ,דנַאב רעטײװצ ,1934 ,עשרַאװ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 ,"ט'לבטיל  ,טנגוי רַאפ רעטַאעט, םניא גנוריפפיוא עטשרע -- .מ

 ,19237 ,11 'ג ,עשרַאװ

 ,170 ,123 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ,'13 עקצַאמָאלט , -- שטיװָאלַאגעס .ז
2, 1997201, 

 242244 .וז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװאר ךלמ
 ,357 ,358 ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,,ןבעל ַא לָאֿמ א ןעװעג , -- ליזיימ ןמחנ

 ,סגייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 29737 .וז

 ,177 ,168:171 וו ,1955 ,וירַאּפ ,,עשרַאװ לָאמַא ןעװעג, -- רעשטוק .ב
2 205, 209, 211, | 

 ,זז ,1956 ,זירַאּפ ,,םייה רעד ןיא רעביירש עשידיי , --- יקסווָאגַאגַאק םירפא
63,, 

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעמיא יד, -- ּװָאקרוט טנומגיז
 ,435 ,430 ,322 ,316 ,197 ,143 ,88'85 ,09 ,65 ,52 ,51 ,49'47 .זו

 ,89 ,87 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1961 ,ביבא-לת ,/תונורכז, -- טרעכיײװ לאכימ
2, 184, 192, 220, 224, 278, 334, 341, 344, 345, 

 ,דנַאב רעטרעפ ,1963 ,עשרַאװ ,,קירוצ ןוא ןיהַא, -- יקסװערָאמ םהרבא
 .270 ,211 ,197 ,71 .וז

 ,שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןופ געװ רעטצעל רעד -- יקסראבירעלטיג ףסוי
 ,1963 יַאמ 24 .י .1 ,פ.מ ,

 יזז ,1964 ,סערייא סָאנעוב ,'געװ ןיימ ףיוא , --- גרעבדורג-װָאקרוט קחצי
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז

8578, 

 דוד ,ןַאמפלעה

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 190778 .בעגְו

 -ַאטעלָארּפ רעמערָא ןַא ןיא ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1907-8 ןריובעג
 םוש ןייק ןעמוקַאב .טשינ .רעטסוש ַא -- רעטָאפ .החּפשמ רעשיר
 -לעזעג"רוטלוק עלעיצעּפס םוש ןייק ןעמונרַאפ טשינ ןוא גנודליב
 טשינ רע טגעלפ לגניי גנוי סלַא ךָאנ רעבָא ,עיציזָאּפ עכעלטפַאש

 םורַא 'ןבעלק' ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא גנולעטשרָאפ ןייק ןזָאלכרוד
 ,ןרָאיטקַא יד

 ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ױזַא םיא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי
 : ןרעטש /

 -נָא ךעלטנגייא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ןַאמפלעה רוד ןגעוו
 עכלעזַא ןדנוברַאפ ןענעז םיא טימ סערָאװ ,ךב ץנַאג ַא ןביירש
 -מוא רַאפ ןעניד טנַאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןדָאזיפע עטנַאטערעטניא
 -יטס ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט.  ןענַאמָאר עקידנענַאּפש עקילָאצ
 גנולעטערָאפ רעד ךָאנ. ןבעל ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט ,עיכ
 ןײגכַאנ ייז ןוא ןרָאיטקַא גנילביל ענייז ןטרַאוװּפָא רע טגעלפ
 ןוא רעטסיירד ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .רעױט רעייז וצ זיב
 ערעייז ןגָארטוצּפָא םיא ןבילרעד וצ ייז יב ןטעב ךיז טגעלפ
 -רעטַאעט יד םיא ןבָאה ױזַא --  יקעדיווַאד' .םייהַא ןכַאז-רעטַאעט
 ןטעליב ןייק ןפיוק טפרַאדעג טשינ ןיוש טָאה -- ןפורעג ןשטנעמ

 ןיא זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג ןיוש זיא רע .רעטַאעט ןשידיי ןיא
 .גנַאגנירַא ןעיירפ ַא טַאהעג רע טָאה רעטַאעט ןשידיי ןדעי
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 טו אטטשאטטאטשטשטעואא יי

 ,סקַאוועג ךיוה ,רוחב רענייש ַא ןעועג זיא ןַאמפלעה דוד
 רעבָאהביל ַא רַאפ ןריובעג יו ,רָאה עצרַאווש-ךעּפ ּפָאק ַא טימ
 ביל ןיײק רעבָא רע זיא עניב רעד ףױא .רעטַאעט ןשידיי ןופ
 םיא טימ טָאה ןעמ ןוואורּפ לפיוו .ןעוועג טשינ לָאמנייק רעבָאה
 .קיעפמוא רַאפ ןזיועגסױרַא לָאמ עלַא ךיז רע טָאה ,טכַאמעג
 -ידיי ןופ רעבָאהביל ַא ןוא ןבעל-טַאווירּפ ןיא רעבָאהביל ַא רעבָא
 טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילברַאפ רע זיא רעטַאעט ןש
 ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טעד טימ ןעמונעגרעביא טשינ ךיז
 זַא ןטלַאהעג אקווד טָאה רע .רָאיטקַא ןַא ןייז וצ קיעפמוא רַאּפ
 זיא םיא רַאפ ..טנעלַאט ןייז ףיוא טנעקרעד טשינ ךיז טָאה ןעמ
 ןעוועג םיא רַאפ זיא קיטכיוו .קיטכיוו ןעועג סָאד טשינ רעבָא
 טפַארק םוש ןייק טָאה עיגעליווירפ יד ןוא ,רעטַאעט םייב ןייז וצ
 טזעינ בא .עמענקעװַא טנָאקעג טשינ טיא טלעוװ רעד ןיא
 רעד רעטניה ןייז שטָאכ סע לָאז ,עניב רעד ףיוא לָאר ןייק ןליּפש
 -- ץלַא רעבָא ,רעטַאעט ןופ ריט רעד ייב ןייז סע לָאז ,עניב
 ןיא סָאװ ןוא ןטּפָאהַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעטַאעט סייב
 טסיורג טַאהעג טָאה ןַאמפלעה דוד .ןבעל ןייז ,טפול ןייז ןרָאװעג
 "נָא ןליוו ןקידתונשקע ןוא עיגרענע ןופ לַאװק ַא ,סעיציבמַא
 -וַאװַא ךיג רע טָאה ,רעטַאעט םייב לגניי-קיש ַא ןופ קידנבייה

 ךָאנרעד ,ףעש-עמַאלקער ןוא רעבעג-ןסנַאנַא רעטַאעט סלַא טריס
 טּפוה -- ףוסל ןוא ,רעריפ-טפעשעג ףליהעג ןרָאװעג רע זיא

 ןופ רָאטקעריד רעוויטַארטסינימדַא וליפֲא וא רעריפ-טפעשעג
 .עשרַאוו ןיא רעטַאעט ןשידיי

 טכַאמעג רע טָאה רעטַאעט םייב ערעירַאק עלענש-ץילב יד

 ןוא טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ,עיציבמַא רעסיורג ןייז קנַאד ַא

 .צעג טָאה סָאװ ,ןח ןכעלנעזרעפ ןייז קנַאד ַא -- ךעלכַאזטּפיוה

 שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןַאמפלעה דוד .ןבָאה וצ ביל םיא ןעגנואוו

 ;ןפור םיא טגעלפ ןעמ יוו ,יהמשנ עטוג ַאי -- ץרַאה טיירב ַא טימ

 טָאה רע ןוא .סטוג ןָאט וצ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא

 לָאמנייא טשינ ןפלָאהעג םענייא ןדעי ןשטנעמ ןָאטעג טטוג דסַא

 ןוא הלווע ןַא ףעגנילשוצּפָארַאי ןעמוקעגסיוא ןענַאמפלעה זיא

 -עג טָאה רע סָאװ ,טיורב ןרַאפ רענייטש טימ ןרעוו וצ ןפרָאװוַאב

 ןעוועג טיירג דימת ;ילַאג ַא ןָא שטנעמי ַא ןעוועג זיא רע .בעג

 .עדמערפ וליפַא ןוא עטנעָאנ ןפלעהוצסיױרַא ,תובוט ןָאט וצ

 עכיוהי יד ןיא ןעמוקוצניירַא ןעוועג ךיוא זיא עיציבמַא טנַאמפלעה

 ,ןפָא ןעועג םוטעמוא םיא רַאפ ןענייז ןריט יד ןוא ,ירעטסנעפ

 -ַאב רע טָאה ,טכַאמרַאפ ןעוועג םיא רַאפ זיא ריט ַא סעפע ןעוו

 -ןײרּפַאב ןעוועג זיא רע .רעטצנעפ ַא ךרוד ןעמוקוצניירַא ןזיוו

 ,ןטַאקָאװדַא ,םיריױטקָאד רעוועשרַאו עטסנעעזעגנָא יד טימ טעד

 -ױזַא רעד ןיא ןפָארטעג םיא ןעמ טָאה דימת .וויאא ןרענישזניא

 סנַאמפלעה ןעוועג זיא סָאד .יטפַאשלעועג 'וערעסעבי ענעפורעג

 ךיז טָאה רע .טכיירגרעד סע טָאה רע ןוא ,עיציבמַא עטסערג

 טגעלפ רע ןיהואוו ,טעטש יד ןיא זַא ,טריּפָאלַאגרַאפ טייױו יױזַא

 טַאקָאװדַא רעדָא רָאטקָאד סלַא ןבעגעגנָא ךיז רע טָאה ,ןעמוק

 .ןַאמפלעה

 טנומגיז ןופ רעריפ-טפעשעג רעגנַאל ןרָאי ןעוועג זיא רע

 ןעועג יד זיא רע .סרעטַאעט סַאקסנימַאק ַאריא ןוא סווָאקרוט

 ןפיל ערעייז ןופ טנעײלעגסױרַא ןוא יירטעג ןוא ןבעגעגרעביא

 .ןא ַאקסנימַאק ַאדיא ןעוו .ןעגנַאלרַאּפ וא ןשטנואוו ערעייז עלַא

 רעד רעביא רוט ַא ןריזינַאגרָא טפרַאדעג ןבָאה ווָאקרוט טנומגיז

 עלַא יד ןיא ןָאפעלעט ַא סנַאמפלעה ןעוועג גונעג זיא ,ץניווָארּפ
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 דנ ַאב םישודקצ

 טריוורעזער ןעוועג ןיוש ןעניי טרעטַאעט עטסעב יד ןץא טעטש

 .ײלעטָאה עטסעב יד ךיױא יװ ,ןעמוק רעיײיז רַאפ

 :ױזַא םיא טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז

 רע ואוו רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא טנעקַאב םיא בָאה ךיא;
 "וועמעש ַא לסיב ַא ,רעליטש ַא ,ריסַאק ןופ ףליהעג ַא ןעוועג זיא
 ,ןגיוא עיולב ,עטוג טימ ,םינּפ ןפָא ןַא טימ ,רעכעלפעה ַא ,רעקיד
 ךיז טימ רע טָאה ,הבוט ַא ןָאט וצ טיירג דימת ,רעטלכיימשעצ ַא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד וצ טסַארטנָאק ןקרַאטש ַא טלעטשעגרָאפ
 -נגייא ,ןח ןכעלנעזרעּפ ןייז קנַאד ַא .רעטַאעט םורַא טיירדעג
 טגעלפ ,טייקכעלטימעג רעטלצניקעג -טשינ ןוא רָאמוה ןקיטרַא
 -מערפ טימ שינעגעגַאב רעטשרע רעד ןופ ירטוצ ןעניוועג רע
 ןטנעָאנ ַא רַאפ ןטלַאהעג ןוא טַאהעג ביל םיא ןבָאה ענעגייא .עד
 ,גנודליב רעניימעגלַא ןופ שזַאגַאב םעניילק ַא רָאג טימ .שטנעמ
 -ניא ןייז קנַאד ַא רעבָא רע טָאה ,רערַאטנעמעלע ןופ רעמ טשינ
 -ָאד םעד ןליוהרַאפ וצ ןזיוַאב ,טקַאט ןופ ליפעג ןוא ץנעגילעט
 ַא טָארטוצסױרַא ןעוועג רעווש זיא ןדמערפ ַא רַאפ .זיולב ןקיז
 ןצ סָאװ ןגעוו ןוא ןעוו טסואוועג טָאה לדוד .םעד ןגעוו גנוניימ
 -עג ךיז טָאהיס ןעוו ךעלטנייוועג ןפורּפָא ךיז רע טגעלפ .ןדער
 אקווד ךיז רע טָאה םעד ןיא .םינינע-רעטַאעט ןיא טלדנַאה
 זיוודניק ןופ טלעוו ןייז ןעוועג זיא רעטַאעט לייו ,טריטנעירַא
 ןופ טלַאהניא רעד ,גנוריסערעטניארַאפ עכעלסילשסיוא ןייז ,ָא
 ןיז טימ ןימ סענייש םעד טרינַאשמיא טָאה לדוד .ןבעל ןייז
 ןופ ןרעוו טרעגַאלַאב שממ טגעלפ רע .ץנַאגעלע ןוא טסולבנבעל
 טלדנַאהעג רעבָא ךיז טָאהיס ןעוו ;סנירערערַאפ עקילָאצמוא יד
 ןָא וא ץלַא ןָא רע טגעלפ ,ןינע-רעטַאעט ַא ןקידיילרעד ןיא
 טַאהעג טלָאװ רע ןעוו .טעברַא ןייז ןַאט ןוא ןסעגרַאּפ ןעמעלַא
 ,ָאירָאסערּפמיא ןַא ןיא טלדנַאוורַאפ סיוועג ךיז רע טלָאװ ,גנודליב
 טימ ךיא סע טלָאװ רע זַא ,ןעלגעמ ןוא ,םענרַאפ ןסױרג ןופ
 .ָאטעג ןיא טױט רעקיטייצירפ ןייז טשינ ןעוו ןרָאװעג טייצ רעד

 ינרוט ןטימ רעטַאעט -יקסנימַאק ןופ סױרַא ןענייז רימ ןעוו
 ןעמענטימ םיא ןזָאל ךימ ןטעבעג לדוד ךיז טָאה ,ןלױּפ רעביא
 -רוק רעד רַאפ ךיז טָאה רע .רָאטַארטסינימדַא ןופ ףליהעג רַאפ
 וצ טבילַאב יױזַא ןזיוַאב טעברַאנעמַאװצ רעזזנוא ןופ טייצ רעצ
 -ךַא ןיא עיצַאטנעירָא ליפױזַא ןזיװעגסױרַא ןוא זדנוא ייב ןכַאמ
 רעזדנוא ןבילברַאפ ןיױש זיא רע זַא ,םינינע עוויטַארטסינימ
 ןביױהעגנָא םיא רימ ןבָאה ךיג רָאג .רעטעברַאטימ רעקידנעטש
 -נוא ןרָאװעג זיא רע ןוא שטנעמ םענעגייא ןַא יו ןטכַארטַאב וצ
 יב ייס ,עניימ ייב ייס רָאטַארטסינימדַא רענעריואוושעג רעזד
 ריא טריפעגנָא טָאה רע .ענַאאעס-רעטַאעט סַאקסנימַאק ַאדיא
 -עג רימ קיטייצכיילג ןוא עיזַאוװניא רעשטייד רעד זיב רעטַאעט
 יד טיִמ ןָאזעס-טקיו ןטצעל ןיימ ןריזינַאגרָא םניא ןפלָאה
 .ןעגנוריפפיוא-ןדַאּפדלָאג

 יד ךיז ףױא ןעמונעג טָאה ןַאמפלעה לדוד רעקיזָאז רעד
 רעד רעביא ןסעיפ-רעמַאק יד טימ יינוװט םנופ עיצַאזינַאגרָא
 -עמכַאפ טימ טריפעגכרוד סע טָאה ןוא ,ץניװָארּפ רעשינעמור
 -רע רעד ןעוועג זיא רע .טייקטקישעג ןוא עיצַאטנעירָא רעשינ
 -ור יד טנרעלעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,עּפורט רעזדנוא ןיא רעטש
 -עג ךס ַא ,ךיז טיײטשרַאּפ ,םיא טָאהיס סָאװ ,ךַארּפש עשינעמ
 ."טעברַא רעד ןיא ןפלָאה

 עכעלנעזרעּפ ענייז ףיוא ּפָא ךיז טלעטש ווָאקרוט סַאנָאי ךיוא
 ;ןטפַאשנגייא
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 ןופ ןָאקיססעל

 סָאװ ,ןימ םענייש םייב טַאהעג רע טָאה לזמ רעדנוזַאב ַא.
 ןיא םיא רַאפ ןעגנַאגעג לכיימש ןוא קילב ַא םעייז רַאפ זיא
 רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ ןעיורפ ץלָא סָאד ןוא ,ןירַא רעייפ
 ןכעלביירשַאבמוא ןַא טָאהעג טָאה רע .טפַאשלעזעג רערעסעב
 רע .עלַא ייב טבילַאב ןרעוו וצ ןוא ןשטנעמ ןגייצרעביא וצ חוכ
 ןיק טנעקעג טשינ טָאה רע םגה ,טנעלַאווקע רעייז ןעוועג זיא

 ןוא ןגַארפ עלַא ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה רע .ךַארּפש ןייא
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,אמתסמ .טָאה רע עכלעוו ןגעוו ןעמעלבַארּפ
 -מוא ןייק ןעוװעג טשינ זיא םיא רַאפ רעבָא .טרעהעג ןבעל
 ."סעכעלגעמ
 טימ טּפַאשנגײא יד טָא ןדנירגַאב ווָאקרוט טנומגיז ןוא סַאנָאי

 ,עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג זיא רעטומ רעייז ןעוו ,1929 ןיא יוװ ,טקַאפ ַא
 ווָאקרוט עלחר רעטסעווש יד ןוא קהצי ןוא טנומגיז רעדירב יד ןוא
 ןופ ןענייז ןוא עיצילַאג-חרזמ ןיא רוט ַא ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה
 -רַאװרעד רעייז ןיא ,טָאה ןעמ עכלעוו ,היול רעד וצ ןרָאפעג טרָאד

 טָאה סָאװ ,רעטעוװ ןשימרוטש ַא בילוצ ,געט יירד ןטלַאהרַאפ ,גנוט
 יז ןַא ,רָאה ַא טלעפעג טָאה סע ןוא ,עיצַאקינומָאק יד טרעטשעג
 ףיוא גוצ םעד ןטלַאהעגּפָא .ה טָאה ,גוצ םעד ןקיטעּפשרַאפ ןלָאז
 רעכלעוו .ה .ןרָאפ וצ םיא טימ ןזיײװַאב ןלָאז יז זַא ,טונימ עכעלטע

 ַא ןופ לדיימ ןייש ,טנעגילעטניא ןַא טימ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא
 ןרָאװעג יז זיא רעטעּפש) עשרַאװ ןיא החּפשמ-רעשיילפ רעכייר
 ,טגעג ריא טימ ךיז טָאה ,(דניקסיוו סקַאמ רעסישזער ןופ יורפ יד
 -כָאט ַא ,לדיימ ןייש-דליב ַא טימ טַאהעג הנותח רעדיוו ךָאנרעד ןוא

 -רַאסױא-לַאטעמ ןוא-עירעטנַאלַאג ןופ טנַאקירבַאפ ןכייר ַא ןופ רעט

 .יקסלעוװַאּפ ,ןעגנוטעב
 טנומגיז טלייצרעד ףוס ןשיגַארט ןוא ןייּפ ןופ ןרָאי ס'.ה ןגעוו

 | ;וָאקרוט
 רעשטייד רעד תעב תואוולה טימ ןפלָאהעג ךיוא רימ טָאה רעי

 בָאה ,עשרַאו ןזָאלרַאּפ 1940 ןיא בָאה ךיא ןעוו ןוא ,עיצַאּפוקָא
 טָאה סָאװ ,גניר סיורפ ןיימ ןעמענ וצ ןעגניווצ טזומעג םיא ךיא
 ,גניר םעד קידנעמענ .עמוס עטגרָאבעג יד ךרע ןַא ןּפָארטַאב
 -רַאפ טשינ לָאמ ןייק םיא טעװ רע זַא טרעכיזרַאפ רימ רע טָאה
 ...המחלמ רעד ךָאנ ףיוא זדנוא רַאפ ןטיהּפָא םיא ןוא ןפיוק
 ןיא ןלַאפעג ןוא טבעלעגרעביא טשינ המחלמ יד רע טָאה רעדייל

 גנַאל טשינ ןטייווצ ַא ןעוװעטַאר םייב לױק רעשטייד ַא ןופ ָאטעג

 ןפָארטעג סיא טימ ךיז טָאה סָאװ ,רענייא ןבעגעגרעביא רימ טָאה

 סָאװ ,גניר א ןזיוועג םיא טָאה לדוד זַא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 רעד ךָאנ זיב ּפָא סע טיה רע ןוא סווָאקרוט יד וצ טרעהעג

 ."המחלמ

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ יד טכַאמעגטימ טָאה רעכלעוו ,ווָאקרוט סַאנָאי

 :געט עטצעל ס'.ה ױזַא טרעדליש

 -רַאּפ ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןייז טימ ןעמַאװצ טניוװועג ןַאמפלעה דוד טָאה ,עשרַאוו ןעמונ

 סָאװ ,דלָאגנעגייא ,רָאטקָאד רעוועשרַאוו םענעעזעגנַא ןַא ,טניירפ

 דלָאגנגייא ןעוו .טעניבַאק ןשיגָאלָאקעניג ַא טריפעג טרָאד טָאה

 -פלעה דוד טָאה ,דנַאלסױא ןייק ןרָאפעגקעװַא 1940 רָאי ןיא זיא

 רעטיױו ןוא טעניבַאק ןשיגָאלָאקעניג סעד טריפעג רעטייו ןַאמ

 גנולדנַאהַאב יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ..סניטנעיצַאּפ ןעמונעגפיוא

 סָאװ ,ןירעשוקַא עטלַא ןַא רָאנ ,ןילַא רע טשינ טריפעגכרוד טָאה

 זיא ןַאמפלעה דוד .רָאטקָאד םייב רעירּפ ךַאנ טעברַאעג טָאה

 ..טצרַא-ףעש ןרַאפ ןעגנַאגעגנָא

 ,ַאטעג סָאד ןרָאװעג טריפעגנייא עשרַאװו ןיא זיאיס ןעוו
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 רעטַאעט ןשידיי

 יד .ןיקסלעוַאּפ| רעווע ןייז ייב טעברַאעג ןַאמפלעה דוד טָאה

 -ַאמ ןַאמפלעה טָאה עיצַאּפוקַא רעשישטייד רעד ןופ טייצ עצנַאג

 .ןרָאיטקַא םירבח עקיטפרעדַאב טייג ענייז ןפלַאהעג לעירעט

 סיא קנַאד ַא ןוא ךיק-ןרָאיטקַא רעד רַאפ ןָאטעג ךס ַא טָאה רע

 טייצ ןופ ןעמוקַאב תוחּפשמ ערעייז ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ןבָאה

 -ַאיציניא ןייז קנַאד ַא .פוז רעד וצ שיילפ לקיטש ַא ךיוא טייצ וצ

 -עג טנדרַאעגנייא 2 אנשעל ףיוא ךיק-ןטסיטרַא רעד ןיא זיא וויט

 קעווצ םעד וצ טָאה ןַאמפלעה סָאװ ,ןכוק טימ ייט לזעלג ַא ןרָאװ

 -רַאפ ןעמ טָאה יט לזעלג סעד וצ .ןובעח ןייז ףיוא טלעטשעגוצ

 -עגנָא יד ךיוא ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ןופ טניירפ לטיב א ןטעב

 טָאהימ .ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ סרעזטיילפ ןוא טרעקעב עטסנעעז

 ןופ ןעמוקַאב ךיוא יװ ,טלעג עמוס ענייש ַא ןפַאשעג טרָא ןפיוא

 םוכס ןסיוועג ַא גָאט ןדעי ןלעטשוצ וצ גָאװצ א סרעקעב יד

 ענעזעוועג ןייז זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןַאמפלעה ןעװ .טיורב

 ,ענליוו ןייק ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,אישזדע ,יורפ

 טָאה ,ןעגנוגנידַאב ערעווש ןיא ןַאמ ריא טימ טרָאד ךיז טניפעג

 טימ רצוא ןַא רַאפרעד טלָאצַאב ,ןעטייד רַאּפ ַא ןעגודעג רע

 .עשרַאוו ןייק טכַארבעגּפָארַא ייז ןוא טלעג

 ןטלעוו טגיילעגנייא טָאה ןַאמפלעה דוד רעשיגרענע רעד

 ,ץַאלּפגַאלשמוא ןפיוא ןרָאפמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע

 -לייצעג ןזיווַאב טָאה רע .ןבעל ןגייא ןייז ייברעד קידנלעטשנייא

 טינ רעבָא ןעמ טָאה דניק ןייא ןייק ןעױצוצסױורַא ןשטנעמ עט

 .ןעגנערבוצ קירוצ ןזיווַאב

 רעװעשרַאװ ןיא יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 ןיז ןיא רעריפ-טפעשעג טסלַא טעברַאעג ןַאמפלעה טָאה ,ָאטעג

 יד עקַאט זיא סיא קנַאד ַא .סַאג ענלימ ףיֹוא ּפָאשי סרעווש

 -ָאװ ,ּפָאש-ירעלטסניקי ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאטפ סַאג ענלימ

 ,ןרָאיטקַא עשידיי עלַא טעמכ ןעמונעגניירַא טרָאד טָאה רע סער

 ךיירטש ךיא .טלעג ןשָארג ַא ןָא סָאד ןוא ,רעקיטסַאלּפ-רעלָאמ עלַא

 ןעמ טַאה ירעּפעשי ערעדנַא ןיא לייו ,טלעג ןשָארג ַא ןָא :רעטנוא

 ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ידכ רעטנזױט ערעווש ןלָאצנייא טזמעג

 ךיא ןַאמפלעה טָאה יּפָאשי ןקיזָאד םעד ןיא .יעטרַאק-סנבעלי

 טָאה רע עכלעוו ,ַאמ ןטימ יורפ רענעזעוועג ןייז ןעמונעגניײרַא

 .ענליוו ןופ טכַארבעגּפָארַא

 יֿפעט ןט27 םעד) גָאט ןייא ןיא זַא ,טלָאוװעג טָאה לרוג רעד

 ףיוא סַאג ענלימ ןופ ןריפסיורַא ןשטייד יד ןלָאז (1942 רעבמעט

 יז ןשיוצ ,ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עלַא טיוט

 ןעױרפ עדיײב .יורפ עיינ יד ןוא ירפ עטשרע סנַאמפלעה ךיוא

 א ןרעמַאקדזַאג יד ןיא ןרָאװעג טקישעגקנּווַא ןעמַאװצ ןענייז

 | .עקנילבערט

 ןַאמּפלעה דוד זיא ,ָאטעג רעוועשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןתעב

 ןא ןרָאװעג טריפעגקעווַא ,יקסלעווַאּפ ,רעווש ןייז טימ ןעמַאזוצ

 .עשרַאוו רעטניה ,רעגַאל ַא

 ,ןןשטנעמ ןגייצרעביא וצ חזוכ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמפלעה דוד

 .רעגַאל ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ןזיװַאב לָאמ סָאד ךיוא טָאה

 וצ ןרָאפעג זיא ןוא עקשָארד ַא ןיא טצעזעגניירַא ךיז טָאה רע

 ןבָאה ןסַאג רעװעשרַאוװ יד ןופ רענייא ףיוא ..גנוײרפַאב רעד

 .ֿפָארַא םיא .עקשָארד יד טלעטשעגּפָא ןעמרַאדנַאשז עשיזעטייד

 ."טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןוא ןעמונעג

 .14348 .זז ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרֲאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,1961 ,סעריײא סָאנעוב ,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 .442 ,435 ,410 ,323 ,322 ,251 ,247 ,242 .וז

 וו
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 דנ ַאב סםישודספס

 ןַאמַאר ,לַאטנעזַָאר

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1897 .טקָא 18 .בעג}

 ןיא 1897 רעבָאטקָא 18 םעד ןריובעג
 רענעטירשעגטרָאפ ַא ןיא ,ןלױּפ ,שזדָאל

 -יױהעגנָא רָאי 13 ןופ רעטלע ןיא .החּפשמ
 "ןכייצ רעטַאװירּפ רעד ןיא ןענרעל ךיז ןב

 -כיילג ןוא שזדָאל ןיא ןַאמעל .י ןופ לוש
 "טרָאפ רעטעּפש .עיזַאנמיג טכוזַאב קיטייצ

 רעד ןיא םוידוטש-טסנוק םעד טצעזעג
 יָארּפ ייב לוש עברעוועג-טסנוק רעניוו
 טייצ רעיירפ רעד ןיא .עקירעג רָאסעפ
 טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז רע טָאה

 | .קיזומ

 : :טביירש ךַאברעױא לחר

 -ָאר טָאה ,טירָאלַאק ןלעטבוס רעיײז ַא טימ טסישזַאסייפ ַא;;
 ךיוא טגָאמרַאפ -- רעלָאמ ַא ייב טייקנטלעז ַא -- לַאטנעזָאר ןַאמ
 -מָאק יירעבָאהביל ןופ טגעלפ רע .טנעלַאט ןשילַאקיזמ ַא
 -לוק השמ ןופ רעדיל וצ סעידָאלעמ עקידהשקשינ ץנַאג ןרינַאּפ
 -ער ןיא ןײרַא ןענייז ייז ןופ לייט ַא .ןטעָאּפ ערעדנַא ןוא קַאב
 טָאה לַאטנעזָאר ןכלעוו רַאפ רעטַאעט יווער ןשידיי ןופ רַאוטרעּפ
 ןפ רעפעשטימ סלַא ןטסנידרַאפ ערעדנַא ךָאנ טַאהעג בֵגַא
 רָאטקורטסנָאק-עניב ןוא רָאטַארָאקעד סלַא ,ײטַארַארַא, רעשזדָאל
 ןייז ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןופ
 ."ץנעטסיזקע

 רעד ןופ ןעוװעג זיא רע, ףןָא טיג ןָאזרעדָארב םירמ ענייש
 .החּפשמ רעכייר ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע .עשזנַארב-ליטסקעט
 ,רעלָאמ ַא ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ןעוועג רע זיא רעטַאעט ןיא זדנוא ייב
 ."רעריפ טפעשעג ןוא רעסישזער ַא

 "רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא ,, ךוב ןייז ןיא לעדנַאס ףסוי
 :וזַא םיא טרעדליש

 -טסניק ַא ןופ רוטַאנ ערַאבליפ ַא רעייז טגָאמרַאפ טָאה רעג
 -עלע טימ ערעגַאמ ,עכיוה ַא טַאהעג רע טָאה רוגיפ ַא .רעל
 ַא ןיא םגה ,ךעלפעה רעייז ןעוועג זיא רע .ןרעינַאמ עטנַאג
 רעכיג רע זיא ןעזסיוא ןטױל .טַאמָאלּפיד ַא -- סָאמ רעסיוועג
 -עג ךיז טָאה סע .טנעגיריד רעדָא רעקיזומ ַא וצ ןעוועג ךעלנע
 יא ,קיזמ טימ יא ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע) טסנוק יד זַא ,טליפ
 סָאװ ,ערעירַאב ַא יו סניוזַא סעפע םיא רַאפ זיא (יײרעלָאמ טימ
 -ייערעד סנבעל עמענעגנָא טשינ יד ןופ טלייטעגּפָא םיא טָאה
 .ןעגנונ

 -עלע ןַא סַאג-ענלַאצעינ רעד ףיוא טגָאמרַאפ טָאה לַאטנעזָאר

 טנעוו יד .גנוניוו עסיױרג קירביא טשינ עטנדרָאעגנײא-טנַאג
 -רַאה ןיא רעדליב טימ ןעוועג ןעגנָאהַאב ןענייז גנוניווו ןייז ןופ
 -עטרָאפ ַא ןענַאטשעג זיא רעטצנעפ םייב .סעיצַאנָאט עשינָאמ
 עכלעוו ,יורפ ןייז יא ,רע יא טליּפשעג ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא ןַאיּפ
 .עקטסינַאיּפ עקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא

 רַאפ ןטלַאה םיא לָאזימ ןעוװעג זיא עיציבמַא סלַאטנעזַאר
 זיא טכַאדעג םיא ךיז טָאה טסנוק ןופ גייוצ יד לייו ,רעלָאמ ַא
 רע .עכעלנעמ רעמ ַא יז זיא רעבירעד ןוא ,ןשרעהַאב וצ רערעווש
 ,שזדָאל ןיא ייס ןעגנולעטשסיוא ךס ַא ןיא ןעמונעגליײטנָא טָאה
 ןיא טפיוקעגּפָא טָאה טַארטסיגַאמ רעשזדָאל רעד .עקָארק ןיא ייס
 רעד ייב רימזוק ןיא עכריק יד, דליב ַא סלַאטנעזָאר 1928 רָאי
 .ק .י ןופ ניא טסנוק ןוא עטכישעג ןופ ייװמ םעד רַאפ "לסייוו
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 -רעקיטסַאלּפ ןשידיי סנופ גנוײטשטנַא רעד טייז .שטיוועשַאטרַאב
 ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןעוועג רע זיא ,1934 רָאי ןיא ,דנַאברַאפ
 ?ײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה רע .טפַאשלעזעג רעקיזָאד רעד
 טָאה ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגנולעטשסיוא יד ןריזינַאגרָא םניא
 ןופ לַאקָאל םניא עידוטס רעד ןיא ןענעכייצ ןופ סעיצקעל ןבעגעג
 רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא .12 ענשעל ףיוא טּפַאשלעזעג רעד
 -סױרַא רע טָאה ,טריטסיזקע טָאה טפַאשלעזעג יד סָאװ ,טייצ
 ָאק ןפ ךַאז רעד טייקנבעגעגרעביא ןוא טקַאט ךס ַא ןץזיוועג
 .וויטקעל

 םכסה ןיא רעדליב ענייז טרימרָאפ טָאה לַאטנעזָאר ןַאמָאר
 -נקיױרַאב ןוא שיריל ,דלימ טקריוועג טָאה רע .רוטַאנ ןייז טימ
 ןָאקימ רעבָא ,רעלָאמ רעטכעלש ןייק ןעוועג טששינ זיא רע .קיד
 ןפיוא טקוקעג טָאה רע .רעטוג ַא זַא ,ןגָאז טשינ ךױא רעבַא
 ןלָאמעג סנטסיימ טָאה רע ןלירב עזָאר קרַאטש וצ ךרוד ןבעל
 ןטסעבמַא רע טָאה קינכעט רעקיזָאד רעד ךיא לייוו ,ןלערַאוװוקַא
 רעדליב ענייז סגה ןוא ,ןשגנומיטש עניײ ןקירדסיוא טנָאקעג
 -מַא ייז ןענייז ןטנעצקַא עשיכיטס ןייק טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה
 .סעמַאג עשיטסירָאלַאק עמערַאװ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןטסיימ
 -כיר רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ייז ןבָאה רעטקַארַאכ רעייז טיול
 רעכיג ןענייז ןטעברַא ענייז .םזינַאיסערּפמיא-טסָאּפ םנופ גנוט
 ַא וצ רעלטסניק סנופ גנוגיינ רעד ןופ קורדסױא ןַא ןעוועג
 ,ןעגנונייטרעד-סנבעל יד ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעוויטַאטיצער
 -ןָאלבעג טָאה רע .רעיושוצ ןוויַאנ ַא ןופ טַאמזירּפ ןכרוד ןעזעג
 -עיטילָאּפַא ןייז ןוא גנולעטשנייא רעשלַאפ ןייז בילוצ טעשזד
 ,טנקירעביא .טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד וצ גוצַאב ןיא טייק
 -רעד יד וצ גנויצַאב רעשיטירק ַא ןופ לגנַאמ רעקיזָאד רעד
 ,טפַאעלעזעג יד טעוװעטרונעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןעגוונייש
 ןַאמָאר ןופ לרוג ןפיוא ןגָאלשעגּפָא רעטעפש ךיז טָאה
 .ײןלַאטנעזָאר

 טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא דָאירעּפ ןטצעל ס'.ר ןגעוו ןוא
 :לעדנַאס ףסוי

 ןענופעג לַאטנעזָאר ךיז טָאה .עיצַאּפוקַא-רעלטיה רעד תעבי
 ןעמעוו רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע .ָאטעג רעוועשרַאװ ןיא
 ןייז ןרעַאב וצ ידכ גנולעטשסיוא ןַא טנדרָאעגנייא טרָאר טָאהימ
 ןעועג זיא סָאד .טייקיטעט רעשירעלטסניק רעקירָאי-קיצנַאווצ
 -עגנַא ןיוש ךיז ןבָאה ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןעוו ,1942 יימ ןיא
 ."ןעגנולדיזסיוא עלופרַאמשָאק יד ןביוה

 טָאה רעגַאל טױט ַא ןיא "גנולדיזסיוא  ןופ רַאפעג יד ןעוו
 טימ ןעמַאװצ ,לַאטנעזָאר ןענייז ,טרעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז
 יָאֲאק, ןשיגַארט סעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןרָאװעג ,ןביורטנייוו
 יז ןעװעטַאר טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,רעלטסניק ןופ יײוויטַארעּפ
 -ָאד יד טגיילרַאפ טָאהימ .טיוט ןרעכיז ןופ תוחּפשמ ערעייז ןוא
 -דנייטש-ףיילש ןוא לַאטעמ ןצופ וצ קעשָארפ ןופ קירבַאפ עקיז
 ַא ןבעגעגקעװַא טסיזמוא ןעמ טָאה עיצקודָארּפ יד ןוא ,ךעל
 טפרַאדַאב ייז ןבָאה סָאוװ ,ןזייווסיוא-סטעברַא רַאפ עמריפ רעשטייד
 יד ןבָאה רעלטסניק יד תויה .ײגנולדיזסיוא , רעד רַאפ ןטיהּפָא
 יז ןבָאה ,טסיזמוא ןבעגעגּפָא ןלַאירעטַאמ עטעברַאעגסיוא
 ןעגנואווצעג זיא לַאטנעזָאר .טיונ רעסירג ןיא טבעלעג ןיילַא
 רעד רַאפ ייר רעד ןיא ןייטש וצ גנַאל ןהעש ךעלגעטיגָאט ןעוועג
 ןפלָאהעג טלָאמעד םיא טָאה סע .פוז לפעט ַא ךָאנ ךיק-סקלָאפ
 .ךיק רעד ןופ ןירעטלַאוורַאפ עקיטלָאמעד יד ,ךאברעיוא לחר
 לַאטנעזָאר ױזַא יװ טלייצרעד המחלמ רעד ךָאנ טָאה עקַאט יז
 םעד ןפַאש ןופ טקעיַָארּפ םוצ ןגױצַאב שיטסַאיװטנע ךיז טָאה

 יי א
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 ןופ ןַאסטיססעל

 ,טדערעגוצ יז טָאה רע ױזַא יו ןוא ,ןויטַארעּפָאָאק ןכעלקילגמוא

 סָאז ליױו ,"גנומענרעטנוא , רעקיזָאד רעד וצ ןטערטוצ לָאז יז
 טסָאקעג טָאה סעּפָאש ערעדנַא ןיא טלָאמעד ךיז ןעמוקַאבנירַא

 ,רעטלעג עסיורג

 -עביא עלַא ןופ יו ,ןויטַארעּפָאָאק ןקיזָאד םעד ןופ ףוס רעד

 -טסניק עשידיי עלַא .טנַאקַאב זיא ,ןויטַארעּפָאָאק עשידיי עקיר

 יד ןיא ןענייז ,טעברַא רעד ייב ןפָארטעג טָאהימ עכלעוו ,רעל

 ןפיוא ןענָאגַאוו יד וצ ןרָאוװעג ןבירטעגסיױרַא רעכיטרַאפ-סטעברַא

 ןיא רעגַאל טיוט ןיא ןרָאװעג טריפעגסיױרַא ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא

 .ילַאטנעזָאר ןַאמָאר ןעמוקעגמוא ךיוא ןיא ױזַא .עקנילבערט

 רעד ןיא ץנערעפנָאק רעד ןיא זַא ,טנכייצרַאפ ווָאקרוט סַאנָאי

 יד ןשיװוצ ךיז טָאה םינינע-רעטַאעט יד םורַא ָאטעג רעװעשרַאװ

 .ר ןענופעג דיוא עטקילײטַאב

 רימ ןבָאה 1942 גנילירפ ןיא , זַא ,טנכייצרַאפ ךאברעיוא לחר

 -טסניק סלַאטנעזָאר ןופ ייליבוי ןקירָאי 20 םעד ָאטעג ןיא טרעייפעג

 זיא סָאװ ,לַאטישטער ןשילַאקיזומ םעד ןיא .טייקיטעט רעשירעל

 רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא טייחנגעלעג רעד ייב

 -עג ןימ א ןעוועג טייצ רעד ןיא זיא סָאװ ,6 עלרָא ,ךיק-סקלָאפ

 ,יורפ ןייז .א"צ טקילײטַאב ךיז טָאה ,בולק רעשירַארעטיל רעמייה

 טלָאמעד טָאה ןעמ זַא ,טקַאפ ןשיטסירעטקַארַאכ םעד קנעדעג ךיא

 טפַארק ןיא ןײרַא זיא סע .ןטשיל םַארגָארּפ ןופ ןפרַאװסױרַא טזומעג

 -טייד ןופ ןעגנופַאש ןייק ןליּפש טשינ ןרָאט ןדיי זַא ,גנונדרָארַאפ יד

 ."ןרָאטיזָאּפמָאק עשירַאגנוא ןוא עשינעילַאטיא ,עש

 ;דָאירעּפ ןטצעל ס'.ר ןגעוו טביירש ווָאקרוט סָאנָאי

 ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו רעדָא ,טטַאטשרַאװ עשידיי רַאפי

 .טלעטשעגוצ טשינ ןפָאטשיר ןייק ןשטייד יד ןבָאה ,ײּפָאש;

 ענעגייא ןופ ןריצודָארּפ טנַאקעג ןבָאה יױּפָאש, יד יו גנַאל יזזַא

 טרעגנעלרַאפ יןטרַאק-טכער-סנבעל , ערעייז ןענייז ,ןפָאטשיױר

 עזעטייד עשידחצור רַאפ עיצקודָארּפ רעכעלצונ, ַא ןיא ןרָאוװעג

 רעכעלצונ טײהשטנעמ;} רעד רַאפ ןפָאטשױר ןייק .סרעסעמ

 -עג טשינ טַאטשרַאו סביורטניױו-אגעשטסָא טלָאוו ײעיצקודָארּפ

 -רעביא רעד טשינ ןעוו ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב טלעפרַאפ ןעוו

 ,ײעדנַאמָאק-סגנוטכינרַאפ .ס .סג רעד ןופ לַאפרעביא רעקידנשַאר

 רעלָאמ טסנוק עשידייג לטיּפַאק םוצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה סָאװ

 ."ןליופ ןיא ןרָאטּפלוקס ןוא

 טריפעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה 1942 רעבמעטּפעס שדוח ףוס

 רעלטסניק יד סַאג ענלימ רעד ףיוא טַאטשרַאוו-טעברַא רעייז ןופ

 -עגפיונוצ םענייאניא עלַא ייז טָאה ןעמ... לַאטנעזָאר ןַאמָאר..

 -גָאלשמוא  ןפיוא ןענָאגַאװ יד וצ ךיילג טריפעגּפָא ןוא ןעמונ

 סָאװ ,לַאטנעזָאר ןַאמָאר רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעלָאמ רעד ..."ץַאלּפ

 וצ םיא טימַאב ךיז טָאה ,ןןקַאינלש} םיא ןבענ ןעגנַאגעג זיא

 .ןקיורַאב

 םנופ יורפ יד ןעמוקעג רימ וצ זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא.;

 -עטס ןיטסינַאיּפ עטנַאקַאב יד -- לַאטנעזָאר ןַאמָאר רעלטסניק

 סייב ןעועג טשינ זיא יז .|ןייטשנעטלעפ} .סנעטלעפ ַאינַאפ

 -ָאטעג עטצעל יד ךיז טימ טכַארבעג טָאה יז .דנַאטשרַאפ ןרָאלק

 ןעמענ ייז לָאז ךיא ןטעבעג ךימ טָאה יז ןלַאטנעזָאר ןופ רעדליב

 ."רעגנוה ןופ ןלָאוװשעג ןעוועג זיא ױרפ עמערָא יד .ךיז וצ

 :דָאירעּפ ןקיזָאד םעד רעכעלריפסיוא טרעדליש ךאברעיוא לחר

 -ןרב ַא טייז רעשירַא רעד ףױא טַאהעג טָאה לַאטנעזָאר...;

 ןבָאה רעלָאמ ערעדנַא .יורפ רעשילױּפ ַא טימ רָאטקָאד ַא ,רעד

 רענייא טשינ .טניירפ ןוא ןגעלָאק רעיױמ טייז רענעי ףיוא טַאהעג

 רענייא טשינ ןטלַאהכרוד רעגנעל ןעוועג רעכיז טלָאװ יז ןופ
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 רע טַאע ט ןשירדיי

 טזעינ רָאנ ןלָאז יי ,טעװעטַארעגּפָא ןעועג רשפא ךיז טלָאװ
 קעווצ םעד וצ .טעטיױװטקַא ןופ יערופ ַאזַא ןעלקיווטנַא ןעוועג
 ,זָאכיסּפ רעד ןוא ,ּפָאש ןופ עיצוטיטסניא יד טנידעג טָאה עקַאט
 ןענייז ייז .עינַאמָאּפָאש יד -- ייז םורַא ןסקַאוװעגסיױא זיא סָאװ
 .ןגײטש-ּפַאכ עקיסַאלקטשרע ןעוועג

 -ַאב טּפָא ָאטעג ןיא ךימ ךיא געלפ לַאטנעזָאר ןַאמָאר טימ
 רע טגעלפ רעלטסניק ןוא רעביירש םירבח טימ ךיילג .ןענעגעג
 ןעמוקסיוא םיא טגעלפ סע ןעוו ,טוזַאב טייצ וצ טייצ ןופ ךימ
 -ניילק ןופ לַאקֲאל ןיא בָאה ךיא ואוו ,40 אנשעל ןייגייברַאפ
 עטשרע יד ןופ ךששמ ןיא ,("רימזה, רעקילָאמַא) ןיירַאפ-רעלדנעה
 ַא ופ ןירעטייל סלַא טעברַאעג רָאי-עיצַאּפוקַא ןבלַאהטירד
 -ץטטנעמ ןקירעגנוה ןופ למוט ןוא שער ןשיווצ .ךיק-סקלָאּפ
 -עגעזעג םוצ ןוא ,סעומש ןצרוק ַא ןּפַאכנירַא רימ ןגעלפ ןומה
 רעלעט ןסייה ַא ןעגנַאלרעד ןסייה ךעלניױועג םיא ךיא געלפ ןענ
 רענייק טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה דוביכ ַאזַא ןופ .לסעק ןופ ץירג
 .טגָאזעגּפָא טשינ

 ןיא ןפוז יד ךיז ןבָאה שוריג ןרַאפ עזַאפ רעטצעל רעד ןיא
 עקיטעז ןכָאק ןביױהעגנָא ןבָאה רימ .טרעסעברַאפ קרַאטש ךיק ןיימ
 טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,ןטנעצסעלַאונַאקער רַאפ ןפוז עטעפ ןוא
 ןיא זיולב ,רעדרָא ןלעיצעּפס ַא ןופ דוסי ןפיוא ,ןסינעג טנָאקעג
 רעטניוו ןיא טכַאמעגכרוד טָאה לַאטנעזָאר .שדוח ןייא ןופ ךשמ
 -רעד זיא ןוא ,קנערק ַארַאפ סָאװ טשינ ןיש קנעדעג ךיא ,2
 -נוא ןופ טנעמוסנָאק רערעלוגער ַא ןעוועג טייצ קיטש ַא ךָאנ
 רעזדנוא ןיא ןזיווַאב לַאטנעזָאר ךיז טָאה טָא וא.. .ךיק רעזד
 ןכָאק רימ זַא ,ןרָאװעג ריוװעג .שוריג ןופ געט יד ןיא ךיוא ךיק
 עלעדנעק ַא טימ גָאט ןדעי ןעמוק ןבױהעגנָא רע טָאה ,רעטייוו
 ןשיווצניא זיא ַאנשעל .יורפ ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ פוז ַא ךָאנ/

 טלדנַאוורַאפ ןרָאװעג זיא ךיק-סקלָאפ יד .דנַאל-סנעבעט ןרָאוועג

 רימ טימ טָאה רעטלַאוורַאפ רעיינ רעד ןוא ,ײךיק-ּפָאש; ַא ןיא

 -עטייל עקידרעירפ יד ,ךימ טָאה רע סָאו ,דסח ןסױרג ַא ןָאטעג

 רעד ףיוא טזָאלעגרעביא ,ךיק רעד ןופ ןירָאטַאזינַאגרָא ןוא ןיר

 ךיק רעד ןיא ןיוש בָאה ךיא .ןירעלײש-לפָאטרַאק ַא ןופ עלעטש

 טימ ןָאט וצ טַאהעג רעבָא בָאה ךיא .טַאהעג טשינ העד ןייק

 -קעטָארּפ עלעקיטש ַא ךיק ןיא טַאהעג ץלַא ךָאנ ,םינלזג עשידיי

 .רבח ַא רַאפ ןסע רעלעט ַא ןלעופסיוא טנַאקעג ץלַא ךָאנ ,עיצ

 "יױר ןרעװ טגעלפ סַאג ןיא ןעוו ,גָאט ןדעי ךיא געלפ םורַא יזזַא

 -נעזָאר ןעז ,עיצקַא רעד ןיא הקספה רעד תעב ,רערעכיז ןוא רעק

 -רָאפניא רדסכ ןעוועג ךיא ןיב םורָא ױזַא .עלעקנַאב ןטימ ןלַאט

 ףיױא ּפָאש ןייטשפיילש םעד ןופ סעיטעפירעפ עלַא טעװ טרימ

 ,ענלימ
 -קַארטנָאקרַאפ ופ גָאט ןיא ןלַאטנעזָאר ןעזעג בָאהיכ יװַאזַא

 ןַא ןעזעג טשינ לָאמנייק רעבָא םיא ךיא בָאה ,ּפָאש םעד ןריט

 רעטלַארטשעצ ןוא רעטציוושרַאפ ַא ,טנוה-גָאי ַא יו ןטצעהעגּפָא

 רעייפ-סנבעל ַאזַא טימ רעטלופרעביא ןַא .קילג א גנונּפָאה ןופ

 טָא טָאה רענייק אמתסמ רָאנ ,ךיא רָאנ טשינ יו ,קשח-סנבעל ןוא

 ןשיטַאמגעלפ ןא ןקירעױרט לסיב ַא ,םענעגיובעג ,ןכיוה םעד

 שממ ןעזעג טשינ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא לָאמנייק רעקימיטָאזיכס

 טָאה סע יװַא יװ טמירַאב רימ רַאפ ךיז רע טָאה סָאטַאּפ טימ

 -טסיטרַא ןפ גנוטלַאוורַאפ רעד ןופ ןגעלָאק ךָאנ טימ ,םיא ךיז

 רעד רַאפ ןבעל ףױא טכער ַא ןפמעקוצסיוא ןבעגעגנייא ,ןטרָאג

 תוחּפשמ ןוא ןעיורפ יד טימ ןעמַאזצ ,רעקיטסַאלּפ הרבח רעצנַאג

 עשידיי רַאפ ַארטסקע גנוטסעפ עניילק ןימ אזַא ןפַאש .ערעייז

 זיא שפנה תוחפתשה ןופ טײקיצרַאהטיירב ןייז ןיא .רעלטסניק
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 דנ ַאב -םישודהק

 טָאה רע .טניירפ ךָאנ תובוט ןָאט וצ ןעוועג טיירג לַאטנעזָאר
 ןייז ןיא ןביירשרַאפ לָאמַא טשינ ךיז ךיא ליוו יצ טגערפעג ךימ
 שטנעמ ןדעי סיטַארג ןעמעניירַא ןמוזמו ןכומ ןעוועג זיא רע ּפָאש
 ,החּפעמ-רעלטסניק ןא-רעביירש רעד ןופ

 -נעזָאר ןַאמָאר .ןטעברַא ןבױהעגנַא ןױש טָאה "ּפַאש, רעד.
 -עיַלעטַא ןַא ןיא ןָאטעגנָא 40 ַאנשעל ףיוא ןעמוקעג טציא זיא לַאט
 ןײגוצסױרַא טימַאב טייצ רעד ןיא ךיז ןבָאה ןדיי עלַא) טַאלַאכ
 ,טגָאזעג רע טָאה ,ןכיגניא .(רעדיײלק-סטעברַא ןיא סַאג ןיא
 טָאה ןעמ .ךיק ענעגייא ןַא 9 ענלימ ףױא ןענעפע ןעמ טעװ
 יד ןיא .עיצַאזיווָארּפ ןוא ןטקודָארּפ טלייטעגוצ ןעמוקַאב
 -עג עטַאד עינעג יד .ןעוועג סָאד זיא רעבמעטּפעס געט עטשרע
 ךָאנ ןעמוקעג ,ךעלניױועג יוװ ,זיא לַאטנעזָאר .טשינ ךיא קנעד
 רעד רַאפ ןעגנערב סנגרָאמ וצ ףױא טגָאזעגוצ ןוא פוז רעד
 ףיוא ,סיטַארג ,ןייטשפיילש ַא ,"קירבַאפ ןייז ןופ הנתמ ַא ךיק

 -ניק ןישש רימ ןבָאה לדנייטשפיילש סָאד .סרעסעמ ןפרַאש וצ
 -רַאפ טָאה טכַאנרַאּפ סנגרָאמוצ ףיוא טקנוּפ .ןעמוקַאב טשינ לָאמ
 -עגנָא ןענייז סָאװ ,ןענַאגַאו ןַאלַאשע ןַא רַאפ ײהרוחס, טלעפ
 ןופ עיצַאדיוקיל יד .ץַאלּפיגָאלשמוא ןפיוא גָאט םעד ןעמוק
 ,ךַאז עטיירגעגוצ ַא ןעוועג ןיוש זיא ּפָאש סרעללימ ץנייה לרַאק
 זיא גָאט םעד -- עיצַאזיווָארּפמיא ןַא ןעוועג יז זיא רשפא רעדָא
 .טריפעגכרוד ןרָאוועג יז

 קירביא-טשינ יד ,ןייטשנעטלעפ  ַאינַאפעטס ןיטסינַאיּפ יד
 ןַאמָאר ןופ יורפ עטבילעג-ךעלטרעצ ןַאמ ריא ןופ רעבָא ,ענייש
 ןצרעמשרַאּפ טנָאקעג טשינ ןרעזנַא ןשיוצ טָאה ,לַאטנעזָאר
 ןרָאפעגקעווַא זיא ןַאמָאר סָאװ ,טקַאפ םעד ךיוא ןןגָארטרעבירַאו
 סעד ןעמונעגטימ טשינ רע טָאה יאמלה ןוא .עקרַאנירַאמ רעד ןָא
 .עמַאשזדיפ ןייא ןייק ךיו טימ טשינ רע טָאה יאמלה ,רעטעווס
 ןעמ טרָאפרַאפ ואווץעגרע זַא ,טביילגעג ךָאנ ןבָאה ןעיורפ יד
 זיב טּפָאהעג טסעפ טָאה לַאטנעזָאר יורפ יד ןוא ,ןגעווטסעדנופ
 ריא וצ "ץעגרע ןקיזָאד םעד ןופ ךָאנ טעװ ןַאמָאר זַא ,ףוס םוצ
 ןבױהעגנָא ןילַא יז טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .ןעמוקקירוצ
 רע סָאװ ,סעקּפוז יד ךָאנ עלעקנַאב ןטנַאקַאב ןטימ רימ וצ ןעמוק
 יז ןעוו ,טשרע רעבָא ,טכַארבעג טשינ רעטציא ןיוש ריא טָאה
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי-סנעבעט סלוע ןַא ןשיווצ ,לָאמנייא ךימ טָאה
 -קעווַא ,ןעמונעגמורַא ןייגייברַאפ ןיא גנילצולּפ ,ּפוז ךָאנ טפוטשעג
 ץרוק ַא ןיא ןכָארבעגסיױא ןוא לסקַא ןפיוא ּפָאק םעד רימ טגיילעג
 ,ענייש ַארַאיס טקרעמַאב לָאמ עטשרע סָאז ךיא בָאה ,ןיױועג
 רעד ןָא םיצולפ ןבילבעג .טָאה יז ןגױא עױלב-רוזַאל עגנוי
 טָאה יז רעכלעוו טימ טיקכעלטרעצ ןוא גרָאז רעכעלרעטָאּפ
 ַא יװ ןרָאװעג יז זיא ,רָאי ופ ךשמ ןיא טלגנירעגמורַא ךיז
 .דניק ןיילק

 בָאה אגעשטסא ןופ לרעטכעט ןוא ױרּפ רעד טימ םענייא ןיא
 ןעזעג לָאמ רָאּפ ַא ,עיצקַא רעטשרע רעד רַאנ ,ךַאנרעד ,יִז ךיא
 בילוצ טשינ סיױויכ יד ןופ קיד ןוא טצלעּפעגנָא ,ָאטעג סעיינ ןיא
 סעקוואוצַאלּפ יד ךרוד סױרַא ןגָארט סָאװ ,רעבייוו השעמ .סָאװ
 ."ןפיוקרַאפ םוצ |סעטַאמש}| "סעכויצג

 .ןָאזרעדָארב םירמ ענייש ןופ .ע .ש
 ,"ןטפירש עשידיײ ,, ,סרעלָאמ יד ןעמוקעגמוא ןענייז ױזַא -- ךאברעיוא לחר

 .79-80 ,82 .זו ,1946 ,שודָאל
 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ, -- װָאקרוט סַאנָאי

 .105:107 .זז ,ײװצ דנַאב 36 ,31 .ֹוז ,סנייא
 .150:154 .זז (1954) ד'ישת ,ביבא לת ,"הילרו תוצוחב , --- ךבריוא לחר
 ,עשרַאװ ,דנַאב רעטייווצ ,"רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 .160 ,111 ,108:110 .ז ,7
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 הנח ,זארב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1895 .בעגנ

 רעטָאפ .ןלױּפ-חרזמ ןיא 1895 ןריובעג

 יז טָאה ,דניק סלַא ךָאנ .רעמערק ַא --

 עריא ייב ןענופעג טייצ עסיוועג א ךיז

 ךיוא טרָאד טָאה ןוא ענליוו ןיא םיבורק

 רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא .לוש ַא טכוזַאב

 ןטעברַא ןביוהעגנָא ןיוש יז טָאה

 -נוגיינ ןזיװעגסױרַא יז טָאה ירפ רָאג

 זיא 1919 ןיא ןוא ליּפש-רעטַאעט וצ ןעג

 -ידיי רענליוו רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא יז

 עג ךיז ןוא עידוטס רעשיטַאמַארד רעש א
 זיא ךָאנרעד .גנודליב-עניב רעד ןופ גנומוקלופרַאפ רעד טעמדיוו

 ."עּפורט רענליו, רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא יז

 :טביירש טַאטשיײנ דלמ

 ,טרָא ןבושח ַא ןעמונרַאפ יז טָאה עפורט רענליוו רעד ןיא

 -ַאב ךיז טָאה יז ,ןטלַאטשעג-רעטקַארַאכ ןיא ךיז קידנענעכייצסיוא

 יד ןוא טעברַא רעשירעליּפשיש ריא וצ טסנרע רעיז ןגױצ

 דקלופטסבלעז רעד וצ טעמדיועג יז טָאה טייצ עיירפ עצנַאג

 עריא עלַא וא רעטכַאט עיירטעג רעיײז ַא ןעוועג זיא יז .גתמ
 ."ןרעטלע יד ןקיש יז טגעלפ ןעגנורָאּפשּפָא

 "ַאדיַאניז סלַא ןעוװעג זיא טירטפיוא רעסיורג רעטשרע ריא

 לאירוא , ןיא "תידוהי , ךָאנרעד ,"שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד , ןיא

 ,"ףמשטערק עטסוּפ, סגייבשריה ץרּפ ןיא "עטיימ , ,"ַאטסָאקַא

 סיקסוװַאלושז ןיא "הרש , ןוא "רמת ןוא ןונמא , סשַא , ןיא "רמת,
 ,"יבצ יאתבש ,

 ;טביירש יקסווערָאמ םהרבא

 הנח ןבעגוצ ךָאנ ןעמ זחמ "ענליווג עגנוי עטנָאמרעד יד וצג

 םגה .ָאקסעלרָא ןופ סיכופיה עדייב .םיובנריב .ר ןוא זַארב

 ַא ,עטשרע יד .טרפ ןייא ןייק ןיא טינ רעטיױוצ רעד וצ רענייא

 -ועעג .רעצ ןשידיי טימ לופ ,ןגױא טימ ,הלותב עטרעיורטרַאפ

 ןטיירב ַא ןגעוו טמולחעג ,עיזַאנמיג עשיסור ַא ,ךיז טכוד ,טקיד

 .(דנַאברַאפטַאר ןץא טליּפשעג רעטעּפש ןרָאי) געוורעטַאעט

 .טירט עטשרע יד טלעטשעג ,ענליוו ןיא רימ וצ ןעמוקעג 9
 ."עּפורט רעד ןיא ןיירַא 0

 .רעטַאעט ןשידיי רעגיר ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ב

 זיא יז ,עניארקוא ,ָאקרַאכ ןיא טליּפשעג יז טָאה 1920 ןיא

 .ב ןיא ַא"צ ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא ןטָארטעגפיוא טרָאד

 "ןרעטש , ןיא עיזנעצער ַא ןיא ןוא ,"טולב , עסעיּפ סיקסנַאשרָא

 יז ,זַארב .ח זדנוא רַאפ זיא עסירעטקַא עיינ ץנַאג ַא , :טגָא:עג טרעוו

 ןּפעלקוצסױא יו דנַאטשרַאפ ןשּפיה ןוא טנעמַארעּפמעט טגָאמרַאפ

 ןייא ןייק ןלַאפרַאפ טינ טרעװ זַארב עטרבח רעד ייב .עלָאר ַא
 ."ףיצקיד ענעטלעז ַא :טרָאװ

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 -עג זַארב הנח טָאה ,לוש ןיא ןירעליש ַא קידנעייז ךָאנא

 ,ןזיירק-רעבָאהביל ענעדיישרַאפ ןיא טירט עטשרע עריא טלעטש

 -סיוא ןױש ךיז טָאה יז ואוו ,ן?ןענליוו טָאטש-ןריובעג ריא ןיא

 -ַאגנַא יז זיא רעטעפשש .ןטייקיעפ-עניב עריא טימ טנכייצעג

 -עג ןיטסילַאנָאיסעּפָארּפ סלַא ןוא רעטַאעט ןיא ןרָאוװעג טרישז

 םנופ .יעפורט רענליוי רעד וצ עשרַאוו ןייק ןרָאועג טכַארב

 טכַאמעגכרוד ,ירענליווי יד טימ טליפשעג יז טָאה ןָא 1920 רָאי

 קרַאטש ןלָאר ייר ַא ןיא ךיז טָאה יז .דנַאלסױא ןיא יינרוט םעד
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 דע טַאע ט ןשידיי ןןופ ןַָאסיטסעל

 -וצ עסיורג ַא טגָאזעגסיױרָאפ ריא טָאה ןעמ ןוא ,טנכייצעגסיוא

 ןגלָאפרעד יד טימ ןעמונעגרעביא טשינ ךיז טָאה יז .טפנוק

 טשינ לָאמנייק ןוא ךיז טפיטרַאפ ,ךיז רעביא טעברַאעג קרַאטש

 זיא רעטַאעט .דנַאטשרעדיוװ ןטכייל ןופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעג

 -טסנרע רעצנַאג רעד טימ .רעיײט ןוא קילײה ןעוועג ריא רַאפ

 ןפרָאװעגנײירַא ךיז יז טָאה טנעמַארעּפמעט ןכעלטנגוי ןוא טייק

 סָאװ .םיכרד עיינ ץלַא טכװעג ןוא טעברַא רעטַאעט רעד ןיא

 -עג יז טָאה גנוקידירפַאב רעקינייױו ץלַא ,טכוזעג טָאה יז רעמ

 ,דנַאלסור-טעיווָאס ןייק ןרָאפוצקעוװַא ןסָאלשַאב טָאה יז .ןענופ

 יז טָאה רָאי עקינייא .טילבעג ןַאד טָאה רעטַאעט שידיי ואוו

 ,וָאקרַאכ ןיא סרעטַאעט עשהכולמ עשידיי יד ןיא טעברַאעג

 עיציזָאפ עטשרע ןַא ןעמונרַאפ טרָאד טָאה יז .סעדָא ןוא וועיק

 -עגנָא ןעניייס ןעגנוריפפיוא עלַא ןיא ךיז טנכייצעגסיוא ןוא

 "סא קרַאטש זיא יז זַא ןסורג עטוג רעייז ריא ןגעוו ןעמוק

 עזעיטַאמַארד עקיגנַארטשרע ןַא ןרָאוועג זיא יז זַא ןוא ןסקַאוועג

 -ז קידנעטש ,רעקיורמוא סזַארב הנח רעבָא .ןירעליפשיוש

 -ידירפַאב יד ןענופעג טשינ טרָאד ךיוא טָאה טסיײג רעקידנכ

 ."טבערטשעג טָאה יז רעכלעוו וצ ןוא טכוזעג טָאה יז עכלעוו ,גנוק

 :יקסרימָאבויל .י טביירש דָאירעּפ ןשיטעיװָאס ריא ןגעוו

 ןכלעו טימ רעוועג עפרַאש עמַאס סָאד זיא טרָאװ סָאד

 ביוא ךעלריטַאנ ץנַאג זיא סָאד .רעױשוצ םעד טקריוװַאב זַארב

 םנופ ןעמוקעג זדנוא וצ זיא יז זַא ,ענָאטַאב ָאד ןלעװ רימ

 -ַאב רעד ןופ -- ןליופ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי

 ךָאנ טגָארט יעּפורט רענליווי יד .יעּפורט רענליווי רעטסואוו

 ןעירַארעטילי םענעפורעג-ױזַא םנופ לּפמעטש םעד םויה דע

 ןופ ןפיצנירּפ יד ףיוא רקיע רעד ךיז קידנרַאּפשנָא .ירעטַאעט

 יעּפורט רענליוי רעד ןיא ןעמ טָאה ,םעטסיס סיקסווָאלסינַאטס

 "יו ןוא ,טרָאװ םעד ןבעגעגּפָא טייקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד

 םנופ גנולקיװטנַא ןוא גנורעכײרַאב רעקיטיײזלַא רעד -- רעקינ

 .ןטייקכעלגעמ עשיטסַאלּפ סרָאיטקַא

 םיטש עפיט ַא -- ןטײקכעלגעמ עכעלרעסיוא עריא טיול

 עכױה ַא ,עיצקיד עטנכייצעגסיוא ןַא ,עמַאג רעטיירב ַא טימ

 ,עסירעטקַא ןַא ןופ קורדנייא ןַא תליחת יז טכַאמ -- רוגיפ

 עשיטַאמַארד ףיט וצ ,עשיטעָאּפ-שיַארעה וצ רעמ ךיז טסַאּפ סָאװ

 יד -- ףטרָאק עטקעדעגי ויוער םניא טירטפיוא ריא .ןלָאר

 "ןעביא -- עקסַאמ -עינעמור רעד ןופ ץנַאט רעד ןיא ןטעלפוק

 -קטעטָארג ַא ןעגנַאלרעד טקידנערַאפ-שינכעט ןָאק יז זַא ,טגייצ

 .עלָאר

 -סוא טשינ ךָאנ טָאה יז .געודייש ןפיוא ךָאנ טייטש זַארב

 יז ואוו ,רעטַאעט-ןזעירַארעטילי םנופ סעיצידַארט יד טבעלעג

 .רעביא טינ ךָאנ ךיז טָאה יז .טעברַאעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה

 ןרעדָאפ סע ואוו ,רעפסָאמטַא רעלַארטַאעט רעזדנוא ןיא טכָאקעג

 ךיז טימ טָאה יז סָאװ ,יד יו ,ןדָאטעמ ערעפרַאש רעמ ךיז

 רימ ןעוװ ,רָאלק טרעוו ,תועט ןייק טינ ןבָאה רימ זַא .טכַארבעג

 טיני ןיא יצרָאס עקטסינמָאק רעד ןופ עלָאר רעד ןיא יז ןעעז

 ןופ ןכירטש עלעה רעמ ןעעז ךיז טליוװ יצרָאס ןיא .ײטעגיידעג

 .דנַאברַאפנטַאר ןיא יורפ רעשירַאטעלָארּפ רעגנוי רעייננ רעד

 .ברַאפ ,טייקינוז טלעפ ,טיג זַארב סָאװ ,סעד ןיא

 "ליפ יד רעביא ןטכַארטרַאפ ףיט ךָאנ ךיז ףרָאד זַארב הנח

 סָאו ,םרָאּפ ןוא טלַאהניא ןופ םעמעלבָארּפ עטסעיינ עקילַאצ

 טנַאה רעטײרב רעד ןופ טָאה טייקכעלקריװ-ןטַאר רעזדנוא

 ."טקורעגסיורַא
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 1928 רעבמעטּפעס ןיא יז ואוו ,ןלוּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא .ב

 ןבילברַאפ ןיוש זיא ןוא "עּפורט רענליוו, רעד ןיא ןײרַא קירוצ

 זיא ,סעּפורט עשיטַאמַארד ייר ַא ןיא טליּפשעג טָאה יז .ןלױוּפ ןיא

 טימ ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא ןוא ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא
 ,'ןטרעצנָאק-טרָאוו/'

 ןײרַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא ןטרעצנָאק-טרָאװ עריא ןגעוו
 ;ועל ,ש טביירש

 -עטיל רעועשגרַאוו ןיא זַארב הנח ןופ ןטרעצנָאק-טרָאװ ידי

 זיױלב טינ זיא זַארב הנח .ענח ןביז עלַא ןבָאה ןירַאפךטַאר

 ןירָאטַאטערּפרעטניא ,ןירעליּפשיווע ךיוא ןיא יז ,ןירָאטַאטיצער

 -רה טימ ,טכַארטעגכרוד זיא קימימ ריא .ןירָאטיזָאּפמָאק ןוא

 ריא .רעגייטסע ןועיווטיל ןפיוא ,קידבשוימ ןוא תעדה תבח

 סָאװ ,שידיי רענליוו ַא זיא סָאד .עטנכייצעגסיוא ןַא זיא עיצקיד

 -ייז סעיצַאזיליטס עריא .רעקידנגנילק ַא ,טשרעהַאב זַארב הנח

 רעד ...ייברעד ןיימ א טימ קידנעטש ןוא קידעבעל ,טכע ןענ

 רענליוו ַא יו טדער יז יצ ,טרָאװ סזַארב הנח רעטניה טייטש ּפיט

 -מָאג לאקזחי יר ַא יװ רעדָא (גַאלָאנָאמ סמכילע-םולש) לבייו

 ךיז טלדנח סָאװ ,טעָאּפ א יװ רָאג רעדָא (סקירַאכ יזיא) רעניב

 םעד יז טמענ קידנעטש ,(ןרעּפלַאה ביל השמ ןופ יסַאדַאמ ,)

 ענעשטנואוועג יד ,שטיינק ןקירעהעג םעד טיג ,ןָאט ןקיטכיר

 -רעדניק יד טנעייל יז תעב וויַאנ-שידניק ,דלימ טרעוו יז .היועה

 יקסווָאדָאלָאמ (ק) .מ רעדָא ָאקטיוק .ל ןופ ךעלהשעמ

 רַאוטרעּפער ריא .רוטַארעטיל ףיוא ןיבמ ַא זיא זַארב הנח

 ןופ סיוא טביילק יז .טייקנטלַאהעגסיוא עטסקיניױועניא ןַא טָאה

 ביילהשמ :עטסעב סָאד רוטַארעטיל רעשידיי רעטסעיינ רעד

 .א ,יקסווָאדָאלָאמ (קנמ ,קַאבלוק .מ ,קירָאכ יזיא ,ןרעּפלַאה

 םכילע-םולש רעשירפ-קיבייא רעד ,ךיז טייט:ערַאפ ןוא ,ָאקטיווק

 .רַאוטרעּפער סזארב הנח זיא סָאד -- .א א

 ןופ טינ טלַאה יז .טקעפע ןכָאנ טינ ךיז טגָאי זַארב הנח

 -סידָאלּפַא ןפורוצסיורַא ידכ יַאמיסיטרָאפ}; ַא טימ ןקידנערַאפ

 -ןלָאװער יד .קיטכירפיוא ןוא טסנרע ,ןדײשַאב זיא יז .ןטנעמ

 זיאיס :ףיט רעד ןופ סױרַא יז טגנערב עריא רענעט ערענָאיצ

 -כרוד ןוא טבעלעגכרוד רָאנ ,טמיױשעגנָא טינ ,טשלעפעג טינ

 -טרָאוו ַא סיַארב הנח ףיוא טנווָא ןַא ןעגנערברַאפ .טקיטייוועג

 ןוא סונעג ןשירעלטסניק ןתמא ןַא ןבָאה טסיה -- טרעצנָאק

 ."טרָאװ ןשירעטכיד ןששידיי ןטסנרע םעד ןופ םעט םעד ןליפרעד

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןוא ןרָאי עטצעל עריא ןגעוו

 :וָאקרוט

 -עג זַארב הנח ךיז טָאה ,ןכַארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוװו

 ,(שטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענראפ ןכַאנ .עשרַאוװ ןיא ןענופ

 רעלַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא ןטעברַא וצ ןבױהעגנָא יז טָאה

 -רַאפ עשיטסיטרַא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע רָאנ יװ .ףליהניילַא

 סָאוװ ,ירעטַאעט-רעדניקי םנופ המששנ יד יז טרעוו ,ןעגנוטלַאטשנַא

 .רעדניק יד רַאפ ָאטעג רעװעשראוו ןיא טריזינַאגרָא טָאה ןעמ

 םהרבַא ,גרעבמַאס קיזיא טימ ןעמַאוװצ ףיוא טרָאד טערט יז

 ַאויא רָאטיזַאּפמָאק-רעקיװמ ןטימ ןוא שטינז לאכימ ,ץרוק

 .יבסעוו

 רעד ןיא ןיירַא זַארב הנח ךיז טפרַאו המשנ ןוא בייל טימ

 ךיירפ ךס ַא טימרעד טגנערב ןוא טעברַא רעכעלצונ רעקיזָאד

 ָאטעג ןיא עכעלקילגמוא יד ןופ עטסכעלקילגמוא יד טסיירט ןוא

 .רעדניק יד ייב טבילַאב לענש טרעוו יז .רעדניק עשידיי יד --

 -- ןפורעג רעדניק יד יז ןבָאה יוזא -- זַארב יעמומי יד רָאנ יװ

 טלגנירעגמורַא דלַאב יז טרעוו ,רעדניק יד רַאפ ךיז טזיױוַאב
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 -עב ַא ופ ןעלהשעמ טלייצרעד יז עכלעוו ,הנחמ ַא סרעייז ןופ
 יד ןופ רעטימעג יד םורַא יױזַא טקרַאטש ןוא ,טלעװ רערעס
 רעד ןיא .גנונעּפָאה ןוא גנוקיטומרעד יד טגנערב יז .רעדניק
 ךעלדנע -- טגָאזעג טָאה יז יװ -- יז טָאה ,טעברַא רעקיזָאד
 ןבעל קידנלע ,קיורמוא ריא ןיא גנוקידירּפַאב ַא ןענופעג

 -רָאּפ עלעיציפָא יד טימ זיולב טשינ ךיז טנגונגַאב זַארב הנח
 .רעדניק יד רַאפ ָאטעג ןיא טנדרַאעגנייא ןרעוו סָאװ ,ןעגנולעטש
 יז טימ םורַא ױזַא קידנדניבנַא ,םײהַא יז וצ טקעריד טמוק יז
 .טקַאטנָאק ןרַאבלטיממוא ןַא

 ַא טגיילרַאפ ןעמ טָאה ָאטעג רעוועשרַאוװ ןיא זיוה ןדעי ןיא
 -ַאב ןבָאה עקישטניילק יד ואוו ,רעטנעצ ַא -- ילקניוו-רעדניקי
 עקיטסייג ךיוא רָאנ ,גתרענרעד ערעסעב רָאנ טשינ ןעמוק
 ענעדיישרַאפ ןבעגעג ייז ןעמ טָאה ןהעש-טנווַא יד ןיא .זיפש
 טליּפשעעג ןוא ןעגנוזעג ןסעומש ייז טימ טריפעג ,ןעגנולייוורַאפ
 -סָאװ ַא יז םורַא ןפַאש וצ טימַאב ךיז טָאה ןעמ .יײז רַאפ
 -המשנ עקניגנוי יד ןסיירוצּפָא םורַא ױזַא ןוא הביבס ערעמערַאוו
 ןענייז יז ןכלעוו טימ ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןרעוװע םעד ןופ ךעל
 -רַאפ ,רענייש רעד ןופ לייט ןסיורג ַא .טלגנירעגמורַא ןעוועג
 הַארב הנח ןעמונעג ךיז ףױא טָאה טעברַא רעכעלטרָאוטנָא
 ןסירעגּפָא ,עשרַאװ ןיא טנלע ןוא סַאזנייא ןבילבעג זיא עכלעוו
 .עטסטנעָאנ עריא ןופ ,החפ:עמ ריא ןופ

 -קַאוורעד רַאפ ךיוא ןטערטפיוא ָאטעג ןיא טגעלפ זַארב הנח
 -עגוצ ,םענייפ ריא טימ רעטימעג ערעייז ןשירפפיוא ןוא ענעס
 סיורג ךיוא קידנבָאה ,סעיצַאטיצער ןופ רַאוטרעּפער סענעבילק
 ריא ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא .ענעסקַאוװרעד יד ייב גלָאפרעד
 טָאה ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,טעברַא עכעלצונ ןוא גלָאפרעד ןסיורג
 ,טניירפ עטלייצעג יד בעל רעווש ַא רעייז טריפעג ַאטעג ןיא יז
 קרַאטש רעייז ריא טימ ךיז ןבָאה ,ָאטעג ןיא טַאהעג טָאה יז סָאװ
 םע ןעוו רעבָא ןפלָאהעג לעירעטַאמ ריא ןוא טריסערעטניארַאפ
 ןטכַארט טזומעג טָאה רענייא רעדעי ןעוו טייצ יד ןעמוקעג זיא
 זַארב הנח ןגעוו ןעמ טָאה ,ּפָאק םענעגייא ןייז ןגעוו לכ םדוק
 ...ןסעגרַאפ

 גנולדיזסיוא ןדיי רעד ןופ עילַאװכ עטשרע יד ןעו טשרע
 עטשרע יד ןשיווצ זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ,רעבירָאפ זיא
 יז ..,זַארב הנח ךיוא ןענופעג ךיז טָאה ,ןדיי יעטלדיזעגסיואי
 יז .יױקעדי וצ ךיז ידכ ,טרינגיזער וצ ,ךַאוש וצ ןעוועג זיא
 "וצכרוד ךיז ידכ סנגױבנלע עקרַאטש ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 ףיוא טקורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טייצ רערעווש רעד ךרוד ןגָאלש
 .קלָאפ טוואורפעגסיוא-רעטיב ױזַא רעזדנוא

 עריא טימ ןעמַאװצ ,סרעיושעוצ עניילק עריא טימ ןעמַאזוצ

 רעסיורג רעד טימ ןעמַאװצ ,טניירפ ןוא סרערערַאפ עסיורג

 ןוא ענייפ יד -- זַארב הנח טָאה ,ןגעלָאק-ךַאפ עריא ןופ עסַאמ

 סָאװ ,לרוג םעד טלײטעג -- ןירעליּפשױש עשידיי עמַאזנייא

 זיא יז .םוטנדיי ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןרַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא

 ."עקנילבערט ןיא ןרעמַאקדזַאג יד ןיא עטששרע יד ןופ ןעוועג

 ?ָאטעג ןופ םיבתכ , ןייז ןיא טביירש םולבלעגניר לאונמע

 -ציא רעד תעששב טָאה ,עקטסיטרַא עטנַאקַאב יד ,זַארב הנחי

 ןעגנוגנידַאב ערעוװע רעייז ןיא טבעלעג המחלמ-טלעוו רעקיט

 טָאה ןעמ סָאװ ןופ ,איסי רעד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא יז
 .הסנרּפ סָאװ ּפַאנק טַאהעג רעבָא

 ןבעל רעוװע ריא ןיא טנעמָאמ רעקיטכיל רעקיצנייא רעד

 -טסניק-שעירָארעטיל יד ףיוא גלָאפרעד רעסיורג ריא ןעוועג זיא

 -ַאב .ירָאקיאי ןופ ,איסי רעד ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עשירעל

 יי
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 דנ ַאב -םישודק

 -ענרעטנוא יד ףױא טַאהעג יז טָאה גלָאפרעד סירג סרעדנוז
 םעד ךרוד ןרָאועג טנדרָאעגנייא ןענייז סָאו ,רעדניק רַאפ ןעגנומ

 יד ןיא רעדָא ןטַאנרעטניא יד ןיא רעדניק יד רַאפ יסָאטנעצ;

 טבערטשעג טָאה יסָאטנעצי רעד .סעיצוטיטסניא-רעדניק ערעדנַא

 ךיירפ ?סיב ַא ןעגנערבניירַא ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עכלעזַא ךרוד

 ךעדָא םותי ןשידיי ןופ ןבעל ןרעטצניפ םעד ןיא טייקיטכיל ןוא

 -ןיא איסי ןופ רעוט יד ןעמ טָאװ לָאמנייא .דניק-ןסַאג
 קיכליה .רעדניק רַאפ גתלעטשרָאפ ןטענָאירַאמ ַא ףיוא ןדַאלעג

 הנח טײלגַאב ןבָאה סָאװַארב עקרַאטש ןוא רעטכעלעג שידניק

 .גנוטערטסױרַא סזַארב

 "וע רעד תעשב עקנילבערט ןייק ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא יז

 ."ןדיי רעועשרַאװ יד ןופ עיצקַא-עיצַאדיױוקיל רעטש

 -ראכ ,'עניַארקוא ןיא רעטַאעט רעשידיי רעשיכולעמ , --- יקסרימאבויל .י

 ,100"99 .זז ,1931 ,וואק
 ,1927 ,6 'נ ,ץשרַאװ ,"ט"לבטיל , ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רעטַאעט --- זארב הנה
 ,1937 ,7 ג ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,ןטרעצנַאק-טרָאװ סזארב הנח -- װעל .ש
 לת ,,עשרַאװ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאטשפיוא ןוא ןברוח, -- טאטשיינ ךלמ

 ,379-80 .זז ,1948 ,ביבא
 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,סנרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סָאנָאי

 ,208"206 .זז ,סנייא

 ,ביבא לת ,,טייק ענעדלָאג יד , ,עטַאד ענעגיושרַאפ ַא -- יקסוװערָאמ םהרבא
 ,70 .ז ,1957 ,29 'נ

 ,ייוצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאונמע
 ,201 .ז

 װַאלסידַאלװ ,ביורטנייוו

 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 .רבעפ 18 .בעג}

 "יול ןיא 1891 רַאורבעפ 18 ןריובעג

 ךָאנ .ןרעטלע עשידיסח ייב ,ןליױּפ ,שטיוו

 ןוא םייה רעד ןיא .ו טגעלפ דניק סלַא

 "יישרַאפ דיירק טימ ןענעכייצ רדח ןיא
 -לעוו ,ןיזוק ַא ךרוד .'ךעלשטנעמ' ענעד

 ַא ןוא ןברַאפ-ליא םיא טגנערב רעכ

 ךָאנרעד טענק ןוא ןלָאמ .וו טמענ ,לזנעּפ

 .גדא 'תילג ןוא דוד' ןרוגיפ יד סיוא

 ןשילױּפ ןקיטרָא ןכרוד ןרעוו עכלעוו

 טלעטשעגסיוא יקסנישטרָאט רענעק-טסנוק

 יקסנישטעטס רעלָאמ רעשיליוּפ רעד .גנולעטשסיוא-טסנוק ַא ףיוא

 ךיוא םיא טמענ ןוא ךַאפ סָאד םיא טנרעל ,.וו טימ ךיז טריסערעטניא

 .רוטַאנ רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןגולפסיוא עטייוו ףיוא טימ

 ,לוש-לטימ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ןוא עיזַאנמיג ןיא טרידוטש .וו

 -עג ימ רערעווש טימ ןוא עשרַאװ ןיא ןעמוקעג 1909 ןיא רע זיא

 רעד קנַאד ַא .עימעדַאקַא-רעלָאמ רעד ןיא ןטערטוצניירַא םיא טגניל

 רעשיליוּפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןקיטלָאמעד ןופ גנוציטשרעטנוא

 ןעמוקַאב .וװ טָאה ,ןַאמרעה סוילוי ,!ַאטנעכַאז , טפַאשלעזעג-טסנוק

 םיא זיא בייהנָא ןיא .ךיירקנַארפ ןיא ןרידוטש וצ עידנעּפיטס ַא

 -עג רע זיא ,ןטלַאהוצסיױא ךיז ידכ ןוא ,רעווש ןעוועג זירַאּפ ןיא

 עשירעקרעװדנַאה ענעדיישרַאפ טימ ןבעגוצּפָא ךיז ןעגנואווצעג ןעוו
 .ןעגנוקיטפעשַאב

 רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , ךוב ןייז ןיא לעדנַאס ףסוי
 :טביירש "ןליוּפ ןיא

 ןשיסור ןסירג םעד טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה זירַאּפ ןיא

 -טנַאקַאב עקיזָאד יד ... .טסקַאב ןָאעל רָאטַארָאקעד-רעטַאעט

 ןיא גנוטכיר רעקידרעטיױו רעד ןגעוו טרידיצעד טָאה טפַאש
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 דע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַָאקסיססעל

 -סיימ ןסיורג ןקיזָאד םעד קנַאד ַא טָאה רע .גנופַאש סביורטנייוו

 -ַאב ַא טימ ךיז טנעקַאב טסנוק רעוװיטַארָאקעד רעד ןופ רעט

 גנע זיא סָאװ ,טסנוק רעשיטסַאלּפ רעד ןופ גיױוצ רערעדנוז

 רעליּפשיוש םנופ טעברַא רעד טימ טרינידרָאָאק ןוא ןדנוברַאפ
 | .רעסיששזער ןוא

 ,ןליופ ןייק ךיז ןרעקמוא ןכָאנ זַא ,טביילגעג טָאה ביורטנייוו

 ןרַאפ סעיצַארָאקעד ןלָאמ טימ ןעמענרַאפ ךיז ןענָאק רע טעוװו

 יד ןכָארבעגסױא זיא טייצנשיוצ רעד ןיא .רעטַאעט ןשידיי

 -עג טשינעצ טָאה שינעעשעג עקיזָאד יד .המחלמ-טלעוו עטשרע

 -יירפ סלַא ןטָארטעגנירַא זיא רע .רענעלפ סביורטניױו טכַאמ

 ןיא טרימרָאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןָאיגעל ןשיליױפ םניא רעקיליוו

 טנָארפ-ברעמ ןפיוא טפמעקעג טָאה רעכלעוו ןוא ךיירקנַארפ

 רעלטסניק רעד טָאה טייצ רָאי 4 .ײמרַא רעשטייד רעד ןגעק

 ךיז טירש ןוא טירט ףיוא טָאה רע ואוו ,טנָארפ ןפיוא טפמעקעג

 -ַאב רעלױװצ רעד ןופ ןייּפ וא טיױנ טימ ןפָארטעגפיונוצ

 רע טָאה סנבורגצווע יד ןיא זַא ,ךיז טיײטשרַאפיס .גנורעקלעפ

 ,המחלמ רעד ןופ ךיז ןקידנערַאפ ןכָאנ .ןפַאש טנָאקעג טשינ

 רעד ןיא ןרָאפעגסירַא טייצ רעסיוועג ַא ףױא ביורטנייו זיא

 טעמכ ןליופ ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה טרָאד ןופ ןוא ץייױוש

 -וָאל ןופ ןליוּפ ןייק טרעקעגמוא ןיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -ךיוו וצ ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רעכלעוו ,רעלָאמ רעטייווצ א ןָאד

 הסשמ ןעוועג זיא סָאד .טסנוק רעוויטַארָאקעד רעד ךיז ןענעמ

 טריפעג רעטעּפש ןבָאה רעלטסניק ייוצ עקיזָאד יד .םױבלעּפַא

 .טסעמרַאפ ןשירעלטסניק ַא עשרָאו ןיא ךיז ןשיווצ

 טסינָאיסערּפסקע ןַא ,טסַאטנַאפ ַא שֹוועג זיא ביורטנייוו . ,,

 רעד וצ טרעהעג טָאה ביורטניױו ..+ .ןעגנתמיטש עשיטסימ טימ

 -סירוטופ םעד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,עּפטרג רעשירעלטסניק

 ןוא יערטסַאילַאכ ידי לַאנרוװעז שירעלטסניק שירַארעטיל-שיט

 טָאה ביורטנייוו ... יסָארטַאבלַא רעדי לַאנרושז סעד רעטעּפש

 ידי לַאנרושז םנופ סעליה יד ןופ ןטקעיָארּפ יד טריפעגסיוא

 טימ ןעמונרַאפ ךױא ךיז טָאה ביורטניױו ... .יערטסַאילַאכ

 .ַאיא ןשזַאסייּפ ,ןטערטרָאּפ ןפַאשעג טָאה רע .ײרעלָאמ-עגולַאטש
 ענרעדָאמ ןופ עּפורג רעסיורג-טשינ רעד וצ טרעהעג טָאה רע
 םייב ןייז וצ ןעוועג טרעשַאב זיאיס ןעמעוו רעלטסניק עשיליופ
 ןוא ,ײרעלָאמ רעוויטיזָאּפ רעשיעּפָארײא-ברעמ רעד ןופ לָאווק
 .ריא ןופ ןסָאנעג ךס ַא רע טָאה ,פַאש ןייז טיול קידנלייטרוא

 שזדָאל ןיא טלעטשעגסיוא בױרטניו טָאה 1921 רָאי ןיא
 -ייז םָאד .ץיױװש רעד ןיא ןפַאשעג טָאה רע עכלעוו ,רעדליב יד
 -עג ערעדנַא ןוא עושנעשז ,ןעלַאג ןַאס ןופ ןשזַאסייּפ ןעוועג ןענ
 רעייז ןופ קינכעט עכיוה יד ןזייװַאב רעדליב עקיזָאד יד .ןטנג
 יד ןוא טייקניױע יד ןליפוצּפַא טייקיעפ יד ןױא יו ,רעפעש
 ךיז טליפ סע .דליב-רוטַאנ םיא רַאפ דמערפ ַא ןופ גנומיטש
 -ןייוו .(1853:1918) ןרעלרַאה ןופ סולפנייא ןסיורג ַא יז ןיא
 טנָאקעג טָאה רע .םענרַאפ ןטיירב ַא ןופ זיא יירעלָאמ סביורט
  ,ןָאזרעּפ יד ןטערטרָאּפ ענייז ןיא ןעגנערבסױרַא ךעלפערט רעײיז

 טערטרָאּפ רעד ןעניד ןָאק ליּפשעייב סלַא .טלָאמעג טָאה רע עכלעוו
 -עג ןענייז טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא .סַאלפדלָאג ריד םנופ
 -רָאּפ עטוג ןופ ןרָאלַאװ עשירעלָאמ עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוק
 השמ ןופ ןטערטרָאּפ יד ךיוא ןענייז לעניגירָא .טסנוק-ןטערט
 ביורטנייוו ךיוא טָאה םעד ץוח .ַאמרעה דוד ןוא ןַאזרעדָארב
 ַא ןפַאשעג ךױא טָאה רע .טנבעלליטש ,ןטקַא ,ןעמולב ןלָאמעג
 .ײןטעברַא עשיפַארג עטנַאסערעטניא ךס
 -ידיי םעד טעמדיוװעג .וו ךיז טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ
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 -עג ןוא עניב-טסנוקניילק רעשידיי רעד סרעדנוזַאב :רעטַאעט ןש

 -עד יד ,ןויטבמס' ןוא 'לעזַאזַא רַאפ סעיצַארָאקעד ךס ַא ןלָאמ
 -ַאק (עּפורט רענליוו') 'ַאטסָאקַא לאירוא' סווָאקצוג וצ סעיצַארָאק

 ,(לַארטנעצ') 'טולב סייה' סושָאטַאּפָא ,!ןרוטַאקירַאק' סנָאסלענעצ
 תב ןוא דוד' ערעּפָא סנָאזרעדָארב ,('טקיוו') 'ףלעוו' סנַאלָאר
 ,('עּפורט רענליוו') 'קָאליײש' סריּפסקעש ,'םשה שודק' סשַא ,'עבש

 ןוא !סוגרעביא' נ'א ךיוא טליּפשעג) 'רעצרעה עטפיוקרַאפ' סכאלמ

 טכַאנײב' סצרּפ ןוא ,'זיירק-ףושכ' סדנובַאלק ,('ךעלדיימ-ןסַאג/

 .'קרָאמ ןטלַא ןפיוא

 עיצַארָאקעד יד ןריטקעיָארּפ וצ , :טקרעמַאב ווָאקרוט טנומגיז

 ,ביורטנייוו .װ רעלטסניק םעד ןגיוצעגוצ ךיא בָאה "ףלעו יד , וצ

 ןסעזַאב ןוא ערעּפָא רעװעשרַאװ רעד ןיא טעברַאעגטימ טָאה סָאװ

 ."ףיפַארגָאנעצס ןיא קיטקַארּפ עסיוועג ַא

 ר"ד טביירש ,"ַאטסָאקַא לאירוא , וצ סעיצַארָאקעד ס'.וװ ןגעוו

 :טרעכייוו

 ךיוא רעבָא ,תונווכ עטוג יד ךיז ןבָאה עיצַארָאקעד רעד ןיא;;

 -ָאמ ןענייז ָאד ןטסקרַאטשמַא טריּפשעג תוחוכ עקידלגנַאמ יד

 -יא טימ הריתס רעפרַאש ַא ןיא ןענַאטשעג ןפיצנירפ ענרעד

 ןוא עמיטניא סָאד ,עזיול ןוא עכייוו סָאד .סעדָאטעמ ענעמונעגרעב

 יד ןופ ענעדײשַאב ,עטגָאזרעד טשינ ,עקידזמר סָאד ,עזערַאװ

 ןוא עטסעפ סָאד וצ טּפעלקעג טשינ ךיז טָאה ןרַאטָאק עלעקנוט

 -רימ טשרמולכ עסיױו קנַאלב יד ןופ עטלַאק ןוא עטייוו ,עטרַאה

 -ַאב ,ןלייז יד ןופ ,טנורגרעדָאפ ןיא ןעלבַאקיטקַארּפ ענייטסעלעמ

 -רַאפ יד .טנורגרעטניה ןיא ןטקעּפסָארּפ-למיה ןוא סעדַארטסול

 (עיצַאטימיא ןיטשלעמרימ ןוא ךוט) לַאירעטַאמ ןופ טייקנדייש

 -ַארוטַאנ ןוא ןרַאטַאק עקידזמר) ליטס ןופ טייקנדיישרַאפ יד ןוא

 (גדא סעדַארטסולַאב ,ןלייז ,סענַאטלַא עטיובעגסיוא שיטסיל

 -טסניק ןבָאה סָאד ,דליב ןייא ןיא וליפַא ןוא ,עסעיּפ ןייא ןיא

 טפרַאדעג טשינ ,ךיז טפוררַאפ שיפַא רעד עכלעוו ףיא ,רעל

 .ןזָאלרעד

 רעד ןיא סָאװ ,ירענלױוי יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע

 ַא יא טשינ ךױא -- ּפָא טשינ ךיז יז ןלעטש טייצ רעטצעל

 רָאיטקַא ןופ טעברַא רעד יב -- עגַאל רעלעירעטַאמ רערעווש

 -ײרַאב וצ ןסעיפ עטריפעגפיוא יד ןבערטש ןוא לבמַאסנַא ןיא

 ןייק ןבָאה ייז .ןצוּפרַאפ וצ קידבוט-םוי ייז ,ןרענעשרַאפ וצ ,ןרעכ

 רַאפ ןוא ןַא רעביוז ןוא ןייש -- סעיצַארָאקעד יד .טשינ לזמ

 יז ןענייז רענעטלעז ךָאנ .ןטלַאהעגסױא ןטלעז ןענייז ,ךיז

 ןוא ,קנַאדעג ןשירָאטַאזינעצסניא זיא טשינ ןכלעוו ןקירדוצסיוא

 ןופ קעווצ רעד זיא ,דליב ןופ יטייקניישי יד טשינ ,סָאד אקווד
 ."עיצַארָאקעד רעשינעצס

 טביירש ןעגנוריפפיוא ערעדנַא יד סעיצַארָאקעד ס'.וװ ןגעוו ןוא

 :טרעכייוו ר'ד

 טָאה ביורטנייו .ו רעלָאמ רעד (ײעבש תב ןוא דוד וצֹנ

 -קיטש ןוא רעקיטש עטלטעבעגפיונוצ ,עטגרָאבעג ,עטקנעשעג ןופ

 ןיא םער עוויטַארָאקעד ַא קַאמשעג טימ ןפַאשעג ףָאטש ךעל

 ,רענעט-ןברַאפ ענעטלַאהעגנייא רענייפ

 טפרַאדעג טָאה סָאוו ,לטימ עטייוצ סָאד  (ײםששה שודק, וצנ

 עוװטַארָאקעד יד ןעוועג זיא ,רעדליב ענלצנייא יד ןדניברַאפ

 ןיא ןליּפשּפָא טפרַאדעג ךיז ןבָאה רעדליב 25 יד .גנומערנייא

 -קעיָארּפ טָאה ביורטניױו .ו רעלָאמ רעד .םער רעשינעצס ןייא

 ןביוא ענעדנוברַאפ ןרַאליפ יױוצ וצ סקניל ןוא סטכער טריט

 תעב ןבילבעג זיא סער עקיזָאד יד .ןקלַאב ַא ךרוד רעווק רעד ןיא
 זיולב טפרַאדעג ןעמ טָאה ןטייבסיוא .גנולעטשרָאפ רעצנַאג רעד
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 דנ ַאב -םישודסלס

 טקיד עטלָאמַאב רעקיטש ןוא ןָאפ ןיא ןלעמעג ענטנווייל עניילק
 םענעּפָא םייב ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאד .עניב רעד ףױא
 ןרעיודעג טרָאטעג טשינ טָאה ןוא רעטצניפ רעד ןיא גנַאהרָאפ
 ,ױזַא קיװמ טימ טלופעגסיוא ןעוועג זיא יז .טונימ ַא יו רעגנעל
 ןופ סיררעביא ןטסדנימ םעד ןליפ טשינ לָאז ועקוקוצ רעד זַא
 | ."דליב וצ דליב

 גנוריפפיוא סטרעכייוו וצ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג ךיוא טָאה .וו}

 .|רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי רעגיר ןיא "םשה שודיק , ןופ
 זיא ביורטנייו .וו זיולב; (ײקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב, וצ)

 -ַאב טשינ ,ערעדנַא יד יבגל קילעטשרעטניה ןבילבעג לָאמ סָאד

 -ָאקעד ןייז רַאפ עעדיא עטלוב ןייק רעסישזער ןופ קידנעמוק

 | ."ללח ןשינעצס ןופ גנוזייל רעוויטַאר

 ןפיוא טכַאניײב , וצ סעיצַארָאקעד ס'.וװ ןגעוו טביירש ליזיימ ןמחנ

 :"קרַאמ ןטלַא

 ןופ סעיצַארָאקעד יד ןענייז קידנדירּפַאב טשינ ןצנַאגניא,
 ײרשַאב ןוא עמעכס ערָאלק ַא ןבעגעג טָאה ץרפ .ביורטנייוו .וו
 -טימ ןפרַאד עכלעוו ,סעיצַארָאקעד עטנַאסערעטניא ןופ גנוב
 רכז ןייק טעמכ זיא םעלַא םעד ןופ .עיצקַא יד ןכַאמטימ ,ןבעל
 סָאװ ,שַאמשימ ַא רימ ןבָאה רַאפרעד .ןביורטנייוו יב ָאטשינ
 םורַא למיוועג ןקיורמוא ןצנַאג םעד ןגעוו טשינ ףירגַאב ןייק טיג
 ? ײץענ-ןענורב רעד זיא ואוו ןוא ,קרַאמ ןטלַא סעד
 יד , ייב גנוריפפיוא-"קָאלײש, רעד רַאפ טעברַא ס'.וװ ןגעוו

 :טרעכייוו .מ ר"ד רעסישזער רעד טביירש ,"רענליוו

 -ָאק ךיז לָאז ןעמ ןיילק וצ ןעוועג זיא "סועזילע  עניב ידי
 -ענעוו "ןכעלטסירק, ןיא טנעה יד ןריפרעדנַאנַאפ טיירב ןענ
 -וָאג ןוא ןלַאנַאק ןייק ,סינינב עשיטסַאלֿפ עקיטכערפ ןייק .קיד
 וצ לולע ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא רעבָא .ןעוועג טשינ ןענייז ןלָאד
 רעד ןופ טייקיניזטכייל ןוא טײקידוועגרָאזנָא ,טייקיטסול יד ןזייו
 -ענרַאק ,ץנַאט ןוא גנַאזעג ,קיזומ ןוא ןברַאפ עקיטכיל, :טָאטש
 ,ביורטנייו .וװ ףַארגָאנעצס רעד ןבָאה סעדַארעקסַאמ ןוא לַאװ
 (עגאיד .דוועספ) רעבָארג סםַאדַא רײד ןוא ןָאק .ה רעקיװמ רעד
 -- עידוטס-רעטַאעט רעטיײנַאב ןיימ ןיא רערעל-קיטסַאלּפ ַא --
 .עניב רעד ףיוא ןעגנערבפיורַא ןפלָאהעג

 "ָאד ןיא עיצַארָאקעד יד טדערעג טָאװ םירובד ערָאלק . ..
 ,דרע רעד ןיא ףיט ןבָארגעגניײירַא ,לוׂש עקירעדינ יד .טקַא ןקיז

 ,ךעלסעג עלָאמש יז ,ןגיוא יד ןיא ןכעטש טשינ םייוג יד לָאז
 ןרעביא סנייא ךיז ןעמערוט סָאו ,רעזייה יד ןופ טּפַאשגנע יד
 ביורטויױו .ו טָאה ןעלטימ עטסנזײשַאב יד טימ ... .ןטייוצ
 רעמיצ לופטקעפע רעייז ַא עניב רעניילק רעד ףיוא טיובעגפיוא
 רע ןוא ,ןָאלָאס-םענפיוא בלַאה ןוא רַאודוב-בלַאה ,ַאיצרַאּפ ייב
 ךיִז טָאה דליב סָאד יו ךיילג בױלּפָא ןקרַאטש ַא טּפַאכעג טָאה
 .ײטקעלּפטנַא

 -ָאק סעצישוויל השמ ןופ טעברַא רעויטַארָאקעד רעד עגונב

 ר"ד רעסישזער רעד טביירש ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , עידעמ
 :טרעכייוו .מ

 ןרָאװעג טיהעגּפָא ךיוא זיא עלהשעמ ןופ רעטקַארַאכ רעד,
 טריפעגסיוא ןוא טריטקעיָארּפ ,םויטסָאק ןוא עיצַארָאקעד ןיא
 ,קנעב ןוא ןשיט עטלעטשעגנָא םוש ןייק .ביורטנייוו .וו ךרוד
 רעד ןיא .סעטָאּפַאק עשיטסילַאער ענערָאפעגּפָא םוש ןייק
 ,טיירב רעד ןיא שיט רעקידעּפועמ טכייל ןייא ײבוטש רעסיורג,
 רעד ןיא .טנרָאפ ןטערַאבַאט עכעלטע ןוא ןטניה ןופ קנַאב ַאזַא
 ןיבר םייב ,יאבג ןרָאפ טערַאבַאט א טימ לשיט ןיילק ַא טיז
 גנעל רעד ןיא שיט רעקידעּפװשמ רערענעלק ַא -- רֶדֹח ןיא
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 טא סטכער טערַאבַאט ןייא וצ ןוא ןָאךביא לוטש סניבר ןטימ

 עלעקנוט רעדָא עקיטכיל ,עקיטפַאז ןיא -- ןעמויטסָאק .סקניל

 ַא טינש רעד .טלַאטשעג רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טול ןרילָאק

 עלעשרעה סָאװ ,עציפוששז ענעדייז סניבר םעד ,רעקידנשָאלק

 .יטַאקָארב רענעדלָאג רעקידנטכייל ,ריא ןיא טייג

 יעל רעד , סיָאטסלָאט וצ סעיצַארָאקעד ןלָאמעג ךיוא טָאה .וו

 טימ ןריפוצפיוא טיירגעג טָאה טרעכייוו ר"ד סָאװ ,"תמ רעקידעב

 עג טשינ זיא גנוריפפיוא רעד וצ רעבָא ,"עּפורט רענליוו , רעד

 .טיה םוצ זיב ,ןענייז עסעיּפ רעד ןופ ןלַאירעטַאמ עלַא ןוא ,ןעמוק

 .רעסישזער םייב ןבילברַאפ ,דָאירעּפ-רעל

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 טלַא רעטַאעט ןשידיי םייב טירט עטשרע ענייז ןביוהעגנָא;

 ןופ סעניב -טסנוק -ןיילק יד ןיא בױרטניױו .װ טָאה רעלָאמ

 ,יעפורט רענליוי רעד ייב ךיוא יוװ ילעזַאזַא' ןוא 'ןיטבמסי
 -סָאק טריטקעיָארּפ ןוא סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג טָאה רע ואוו

 וצ ךױא עקיבלעז סָאד .ןעגנוריפפיוא עסיורג ליפ וצ ןעמוימ

 רעשידי רעטשרע רעד ֹוצ .יטקיווי ןופ ןעגנוריפפיוא ייד ַא

 קיזמ) יעבש תב ןוא דודי ניא ןָאזרעדָארב השמ ןופ ערעּפָא

 ךיא ביורטנייו טָאה (ןַאמרעה דוד -- ישזער ,ןָאק ךענעה ןופ

 ןעמויטסָאק יד טריטקעיָארּפ ןוא סעיצַארָאקעד יד טכַאמעג

 סעיצַארָאקעד עשירעלטסניק ענייז טימ ביורטנייו טָאה ללכב

 ןיא רעטַאעט ןשידיי סנופ ָאווינ סעד ןבייה וצ ןגָארטעגיײב ךס א

 רָאטַארָאקעד סלַא טעברַאעג ךיוא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .ןליופ

 רעקיטעט ַא ןעוועג ךיוא זיא ביורטנייו .רעטַאעט ןשיליוּפ ןיא

 ןעיווצ טסנוק ןטיײרּפערַאפ וצ טפַאשלעזעג' רעד ןופ דילגטימ

 ןוא ײרעלַאמ ןגעוו ןבירשעג טפָא רע טָאה סעד ץוח ַא .ףדיי

 .רעטַאעט ןיא עיצַארָאקעד ןופ טסנוק רעד ץעעװ

 ליטס םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג דימת ןענייז סעיצַארָאקעד ענייז

 םורַא ױזַא ןענייז ןוא ןסעיפ עטריפעגפיוא יד ןופ טלַאהניא ןוא

 רעד ןופ טײקצנַאג ןוא עעדיא רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג

 טָאה רע עכלעוו ןעמויטסָאק ענייז -- עקיבלעזסָאד .גנוריפפיוא

 -טכיל ףיוא ןענַאטשרַאפ טוג רעיײז ךױא ךיז טָאה רע .ןלָאמעג

 זיא סע יװ ,ןעמוקנָא טפרַאדעג טשינ לָאמנייק ןוא גנוטכיײלַאב

 -ךַאפ -רעטַאעט ענייז ןופ טייהרעמ רעד ייב רעגייטש רעד ןעוועג

 טנַאסערעטניא דימת ןעוועג זיא רע .ףליה רעקיטייז וצ ,ןגעלָאק

 ןעגנוריפפיוא עוװטַארָאקעד ענייז ןיא לעניגירַא ןוא

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטיױוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 טעברַא רעד ןופ ןגצעגקירוצ ןצנַאגניא טעמכ ביורטנייו ךיז

 ןטימ ןעמַאזצ טָאה רע .ללכב יײרעלַאמ ןופ ןוא רעטַאעט םייב

 -רַאוו ַא עשרַאװ ןיא טריפעגנָא ָאגעשזטסָא רָאטּפלוקס ןטמירַאב

 ."תובצמ עשירעלטסניק ןופ גנוקיטרַאפסיוא רַאפ טַאטש

 ףסוי טביירש .רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטעברַא ענייז ןגעוו

 :לעדנַאס

 ןטימ רָאטַארָאקעד סלַא טעברַאעגטימ רע טָאה רעטעּפש ...,

 טלָאמעד טפַאש רע .יעפורט רענליוו ידי ויטקעלָאק-רעטַאעט

 סצרפ רַאפ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד וצ ןטקעיָארּפ

 לאירואי סווָאקצוג .ק ןוא יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייבי עמַארד

 ןבָאה ןסעיפ יױוצ עקיזָאד יד וצ סעיצַארָאקעד יד .יַאטסָאקַא

 -עד יד קידנפַאש .םלוע רעוועשרַאװ םייב ןעמונעגטיוא קרַאטש

 טימ טבעלעגפיונוצ גנע ךיז רעלטסניק רעד טָאה ,סעיצַארָאק

 עכעלסעגרַאפמוא ןפַאשעג טָאה ןוא ןסעיפ יד ןופ עיצקַא רעד

 רעד וצ סעיצַארָאקעד טריטקעיַָארּפ ךיוא טָאה רע .סעקסַאמ

 ןפימ טעברַאעגטימ טייצ עסיוועג ַא טָאה ןוא יסלוג רעדי עסעיפ
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסלקעל

 .לעזַאזַאי רעטַאעט סָאד ןדנירג טייב ןַאמרעה דוד רעסישוער

 -עגנייא טָאה ערעּפָא רעוװעשרַאוו רעד ןופ עיצקעריד יד ךיא

 -ַארָאקעד יד ןריזילַאער טייב ןטעברַאוצטימ ןביורטנייוו ןדַאל

 ןשינעילַאטיא םנופ קיזחמ רעד טימ יקובידי טנופ סַאר עוויט

 : ,קַאר רָאטיזָאּפמָאק

 רַאפ שוח ןקרַאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה רעכלעוו ,ביורטנייוו

 -עצס-וװיטַארָאקעד ענייז ןיא טימַאב ךיז טָאה ,רָאלקלָאפ ןשידיי

 קיטסימ יד ןכיירטשוצרעטנוא ןוא ןטלַאהוצנייא סעיצַאערק עשינ

 ןזייו וצ טבערטשעג רע טָאה ךָאד ,הביבס רעשידיסח רעד ןופ

 :ברעמ ַא טימ ,םרָאפ רעטריזינרעדָאמ ַא ןיא רעױשוצ םעד סע

 סעיצַארָאקעד ענייז זַא ןפערט טגעלפיס .רוטילַאּפ רעשיעּפָאריײא

 ,רעטקַארַאכ רעייז ןופ זייולייט ןרילרַאפ םעד בילוצ ןגעלפ

 ןבָאה ביצ ױזַא .קורדסיוא ןשיטילָאּפסָאק רעמ ַא קידנמוקַאב

 יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייבי עמַארד רעד וצ סעיצַארָאקעד ענייז

 .ןטסוָאפי ןופ עיצַאזינעצסניא רעד ןופ םינמס ךס ַא טגָאמרַאפ

 ןעוועג סעיצַארָאקעד סביורטניױו ןענייז ,ףיורעד קידנקוק טשינ

 רעבירעד ןבָאה ייז ןלַאפנייא עלעניגירָא טימ לופ ןוא עטסיירד
 ."רעיוועוצ ןפיוא טקריוועג קרַאטש דימת

 טרינַאלּפ רע ױזַא יו גנורעדליש עיונעג ַא טיג טרעכייוו ר"ד

 רָאטיזָאּפמָאק ןטימ םעד בילוצ דיז טדניברַאפ ןוא גנוריפפיוא ןַא

 :ביורטנייוו .וו רעלָאמ ןטימ ןוא ןָאק ךענעה

 סרעלטסניק עטנַאמרעד יד טימ טעברַאנעמַאװצ רעד ןיא,
 יו םעדכָאנ :דָאטעמ ןקידנגלָאפ טימ טצונַאב ךימ ךיא בָאה
 טנעיילעגרעביא ךיא בָאה ,ךוב-ישזער סָאד טעברַאַאב בָאהיכ
 ןוא עיצַאזינעצסניא רעד טימ ייז טנעקַאב ןוא עסעיפ יד ייז רַאפ
 -מורַא ךעלטנירג ןבָאה רימ .תונוכ עשירעסישזער עניימ טימ
 בָאה ןַאד .ןטייז עלַא ןופ גנוריפפיוא עטנַאלּפעג יד טדערעג
 יז ןופ רעדעי ידכ טזָאלעגּפָא טייצ רעסיועג ַא ףױא ייז ךיא
 -- קיטיינ ןעוועג זיאיס ביוא -- ןוא ןטכַארטרַאפ ןענָאק ךיז לָאז
 "עד זַא ,ללכ םעד טיהעגּפָא קיונעטש בָאהיכ .ןלַאירעטַאמ ןכוז
 סעדעי ןומ ץנַאט ןוא גנַאזעג ,קיזומ ,םויטסָאק ןוא עיצַארָאק
 -פעצנָאק רעשירעסישזער רעד ןופ שינַאגרָא ןסקַאװסױרַא לָאמ
 ןיוש ךעלדנעטשרַאּפ ןוא רָאלק ,וזיטַאקינומָאק ןייז ןזומ יז .עיצ
 קַאמשעג ןטוג םעד ןקידירפַאב ךָאנ ןחמ ןוא םלוע ןטושּפ ןרָאפ
 -סַאלּפ ,ךעלציּפע ןוא ךעלדיירד רַאפ .רעקוקוצ ןטעדליבעג ןופ
 -עליּפש יצ ןעגנוצוּפַאב עשילַאקיזװמ רעדָא עשירעלָאמ ,עשיט
 -ליצ ןייז טזמעג טָאה ץלַא .טרָא ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעייר
 .ליצ ןטנכייצעגנָא םוצ ןייגרעד געוו ןטסצריק ןטיוא ןוא טדנעוועג
 םעד טימ ןעוועג םיכסמ הליחתכל ןענייז סרעלטסניק עדייב
 ףױא טרטּפעג טונימ ןייא טשינ ןבָאה רימ ןוא גנַאגוצ ןקיזָאד
 .ןעינעסײײרמורַא ןוא סעיסוקסיד 'עלעיפיצנירפי

 םעד טכַארבעג ביורטניױו רימ טָאה טייצ רעצרוק א ךָאנ
 ןעוועג סע ןענייז לָאמַא .דליב-עניב ןופ ןַאלּפ ןטריציקס ןטשרע
 טדערעגמורַא ךעלטנירג יז ןבָאה רימ .ןציקס יירד רעֶדָא יױוצ
 ןסָאלשַאב רעדָא ,םענייא ףױא ךיז טלעטשעגּפָא ףוס םוצ ןוא
 -ּפעצקַא בָאהיכ יו םעדכָאנ טרעפ ַא ןכַאמ לָאז רעלָאמ רעד
 עקיברַאפ ןכַאמ וצ ןטָארטעגוצ רע זיא ,ַאלּפ-טנורג םעד טריט
 ןבָאה ןטעקַאמ) רעדליב רעדָא ןטקַא ענלצנייא יד ןופ ןטקעיָארּפ
 וע טָאה קיטייצנייא .(עניגרַאפ טנַאקעג טשינ לָאמנייק ךיז רימ
 .סעקנירוגיפ טלָאמעג טּפָא ןוא ןעמויטסָאק יד ןריציקס ןעמונעג
 יד טריטנַארפנָאק רימ ןבָאה ,ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רע ןעװו
 -םיוא ןגָארטעגנירַא טא תונוכ עשירעסישזער יד טימ ןטקעיָארּפ
 טשעינ זדנוא ןשיווצ ןענייז ןסױטשנעמַאװצ ןייק .ןעגנורעסעב
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 -ניא ערעדנוזַאב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ .ןעמוקעגרָאפ

 ,"ןסערעט

 ןטימ טעברַאנעמַאזװצ ןייז ןופ ןפוא םעד טרעדליש טרעכייוו}
 :| ריפסיוא םוצ טמוק ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 ןעגננמיירגוצ עקיזָאד יד םימ ךיז טָאה ןעמונעג גולפ ןיא

 -ַארָאקעד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןופ טעברַאטימ יד ןקידנע טפרַאדעג

 םוצ רענירַא טפרַאדעג טָאה קיחמ יד .רעסישזער ןטימ רָאט

 ןטקעיָארפ יד .טנעגיריד םוצ םיא ןופ ןוא רָאטַאטנעמורטסניא

 ןעמויטסָאק ןופ ,רעריפנָא-עניב ץשינכעט םוצ סעיצַארָאקעד ןפ

 סָאד טָאה ןעגנוגנידַאב-רעטַאעט ערעזדנוא ייב .רעדיינש םוצ --

 רעלטסניק עדייב ןבָאה זדנוא ייב .ןייז טלָאמעג טנָאקעג טשינ

 ןו.,/ .ערעימערפ רעד וצ זיב ןעווערָאה רעווש ךָאנ טזמעג

 -ערסיוא ,עניב יד ןטסעמסיוא ןיילַא טחמעג טָאה ביורטניױו

 (טנוויל ,ןטקיד ,רעטערב ,ןקלַאב) ןלַאירעטַאמ ערעסָאװ ןענעכ

 ,לָאצ ןוא בערג ,סיורג רעייז ןעמיטשַאב יונעג ,ןפרַאד טעוװ רע
 רעוועשערַאװו יד -- סרעטעברַא -עניב יד סעיצקורטסניא ןבעג

 עזעיליופ ןוא עשידיי עקיסַאלקטשטרע טַאהעג ןבָאה סרעטַאעט

 יז ןגייצרעביא ןוא סעיסוקסיד "יז טימ ןריפ טּפָא -- תוחוכ

 ןופ גנַאג םעד ןרילָארטנַאק ןלעפעג טשינ יי זיא סעפע ןעוו

 רעטַאעט ןיא ןעמוק טזומעג רע טָאה גָאט ןדעי .טעברַא רעד

 ןגעלפ ןעמויטסָאק יד רַאפ ןפָאטש יד .טייצ שפיה ןרטפ ןוא

 -ַארּפ יד ןדערמורַא .דנַאנעבלַאז ןביילק רעבלעוועג יד ןיא רימ
 םוצ טרעהעג טָאה סעקרעדיינש ןוא סרעדיינש יד טימ ןטקעי

 -יטעפער יד ןופ גנַאג ןיא זַא ,ןפערט טנָאקעג טָאה סע .רעלָאמ
 טכַאמעג ןזומ ןלָאז עבָארּפ-לַארענעג רעד ךָאנ וליפַא רעדָא סעיצ

 -ַארָאקעד יד ןיא ןעגנושרעדנַארעביא רעדָא ןרוטקערָאק ןרעװ

 -סָאק עלַא ןיא ןקילײטַאב טחמעג ךיז טָאה רעלָאמ רעד .סעיצ

 רעלָאמ ןופ גנונױלַאב דרָאקַא יד .. . .סעבָארפ-טכיל ןוא םויט

 ןיק ןעועג טשינ "עפורט רענליוג רעד ןיא זיא רעקיזומ ןוא

 רעסישזער ןופ יו -- עלעוטנעצָארּפ ַא רָאנ ,עטמיטשַאב-טסעפ

 ןברָאטשעג גָאט ןיא לָאמ סקעז ןטלָאװ יז .ענעדיײשַאב ַא ןוא --

 ."תוסנרּפ ערעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןטלָאװ ייז ןעוו רעגנוה ןופ

 ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ-רעלטיה ןיא טעטיוויטקַא ןייז ןגעוו

 -טסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , ךוב ןייז ןיא לעדנַאס ףסוי טביירש
 :?ןלױּפ ןיא רעל

 -עג ךיא ביורטנייו טָאה עיצַאּפוקָארעלטיה רעד תעבא
 ןעועג זיא רע .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ

 ןייז .(עלעטשש סגנוציטשרעטנוא עשידיי) יסויי ןופ דילגטימ ַא
 טנעָאנ רעד ןיא פא ענלימ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עילעטַא
 טקנופ-ףערט רעטּפָא ןַא ןעוועג זיא ,טַאטשרַאוװ סָאגעשזטסָא ןופ
 ךס ַא ןרָאװעג טדערעגמורַא ןענייז ָאד .רעלטסניק ךס ַא רַאפ
 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגַארּפ עכעלקיטייו לעוטקַא
 ָאד .ָאטעג ןיא רעקיטסַאלּפ עשידיי ןופ עגַאל רעשיגַארט רעד
 וצ קנַאדעג רעכעלקילגמוא רעד ןעמוקעגפיוא ךעלניישרַאוװ זיא
 ,טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,וװטַארעּפָאָאק רעלטסניקי םעד ןפַאש
 ןופ ןבעל סָאד ןעועטַארּפָא ,ןביורטנייו ןופ גנוניימ רעד טױל
 טלָאמעד ךָאנ טָאהימ .תוחּפשמ ערעיײז טימ רעדילגטימ ענייז
 יד סָאװ ,ןשינגײצ טעברַא יד ןופ טרעוו םעד ןיא טביילגעג
 -ייֵל ךיִז טָאה לָאפנייא סביורטנייוו .ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןשטייד
 -טטניק יד לייוו ,ןכעלקילגמוא ןַא רעייז רַאפ ןזיװעגסױרַא רעד
 ןטעברַא סָאװ ,יד זַא ,ןעגנורעכיזרַאפ יד ןיא קידנביילג ,רעל
 רעד תעב ןּפַאכ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,רַאפעג ןייק טשינ טָארד
 -סױרַא רעכוטרַאפ-סטעברַא יד ןיא זיא עפורג עצנַאג יד .טעברַא
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 דנַאב םישודלצ

 ךיילג טרָאד ןופ ןוא ץַאלפיגַאלשמוא ןפיוא ןרָאוועג ןבירטעג

 | .ןענָאגַאוו יד ןיא

 ןליטש טנָאקעג טשינ טָאה ביורטניױו רעכעלקילגמוא רעד

 געוו ןפיוא .םירבח עני םוא ןעמוק םיא בילוצ זַא ,קיטיו ןיז

 ןלָאז יײז םירבח ענייז ןטעבעג רע טָאה ץַאלּפ-גַאלשמוא םוצ

 ןײרַא ןענייז ייז ןעוו .םענייז תועט ןשיגַארט םעד ןייז לחומ םיא

 ףפעק ערעייז ןביוהעגפיוא רעלטסניק עלַא ןבָאה ,ענָאגַאוװ יד ןיא

 טָאה סָאװ ,למיה ןלעה ןטימ ןקיטעזנָא ךיז ןטסגנעלמַא יוװ ידכ

 ."לרוג ןשיגַארט רעייז ןיא טסיירט ַא יז רַאפ ןייז טלָאזעג

 רעביא טיג "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 וו ןופ םוקמוא ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןגעוו סעקידנגלָאפ
 -רַאפ ךיז ןבָאה ,ןברוח ןטצעל ןרַאפ ,ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -עג וא בױרטנייױו ןוא אגעשזטסָא :רעלטסניק עדייב טקיניײא
 ענלימ רעד ףיױא לעטשקרעוו טסנוק תובצמ עסױרג ַא ןפַאש
 -עגסיוא זיא'ס ןעוו .טרירעּפסָארּפ טוג רעייז טָאה סָאװ ,סַאג
 רעלטסניק עדייב יד ןבָאה ,המחלמ |-טלעוו עטייווצ|יד ןכָארב
 זיא םע ןעו .טעברַא רעייז טימ ןיגוצנָא טוואורּפעג רעטייוו
 ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעועעשרַאװ סָאד ןרָאװעג טריפעגנייא רעבָא
 יז ןוא ,תובצמ-טסנוק ףיױא םינלעב ןייק ןענופעג טשינ ןיוש
 טָאה סָאװ ,ןטרָאג ןסיורג םעד טלדנַאוורַאפ ,הרירב ןיאב ,ןבָאה
 ןפורעגנָא טָאה ןעמ ןכלעוו ,עפַאק א ןיא ,ןענופעג טרָאד ךיז
 -ידַאב ןוא רעמיטנגייא ,רעמענרעטנוא יד .ױטרָאג-ןטסיטרַאי
 ,רעלָאמ רעלטסניק יד ןעוועג ןענייז ןטרָאג-עּפַאק םעד ןיא רענ
 -טסָא םורַא טריּפורג ךיז ןוא ָאטעג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ
 .ביורטנייוו-ָאגעשז

 -צונמואי ענעפורעג ױזַא יד ןופ "ףעגנולדיזסיואי יד תעב
 ביורטניױו-ָאגעשזטסָא ןופ לעטשקרעוו-הבצמ יד זיא ,ןדיי עכעל
 ַא ץא -- גנומענרעטנוא יעכעלצוני ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאּפ
 רעוולוּפ גנוקינייר-לַאטעמ ןופ גנוטעברַאסױא רַאפ טַאטשרַאװ
 -רַאו עשידיי רַאפ .סרעסעמ ןפיילש וצ ףיוא רענייטש רַאפ ןוא
 ןזעטייד יד ןבָאה ,ןּפָאשי ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו רעדָא ,ןטַאטש
 ױּפָאשי יד יװ גנַאל יזַא .טלעטשעגוצ טשינ ןפָאטש-יור ןייק
 ערעייז ןענייז ,ןפָאטש-יור ענעגייא ןופ ןריצודָארּפ טנָאקעג ןבָאה
 יּפָאעי רעדעי .ןרָאװעג טרעגנעלרַאפ ױטרַאק-טכער-סנבעלי
 ןפָאטש יור רעמ סָאװ ןפַאשרַאפ וצ טימַאב רעבירעד ךיז טָאה
 -ןעלרַאפ וצ ,טביילגעג וװיַאנ ךָאנ טָאה ןעמ יו ,םורַא ױזַא ידכ
 .ןבעל סָאד ךיז ןרעג

 םירבח ערעייז ןוא בױרטניױוָאגעשזטסָא ןופ יּפָאשי רעד
 עטסרעייט יד .טַאהעג טשינ לגנַאמ ןייק טרפ סעד ןיא ןבָאה
 ןעניד רעירפ ןגעלפ סָאװ ,ןרָאמרַאמ ןוא רענייטש עשינעילַאטיא
 -עג טלדנַאוורַאפ ןענייז ,תובצמ-טסנוק ןופ גנוטעברַאסיוא רַאפ
 עסשעיזעטייד עשיחצור רַאפ עיצקודָארּפ ירעכעלצוני ַא ןיא ןרָאװ
 רעכעלצונ טייהשטנעמי רעד רַאּפ ןפָאטש-יױר ןייק .סרעסעמ
 -עג טשינ טַאטשרַאוװ-ביורטניױו-ָאגעשזטסָא טלָאוו יעיצקודָארּפ
 -יא רעד טשינ ןעוו ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב טלעפרַאפ ןעוו
 -ןָאמָאק-סגנוטכינרַאפ .ס.סי רעד ןופ לַאפרעביא רעדנשַאררעב
 -טסנוק רעשידייי לטיּפַאק םוצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה סָאװ ,יעד
 1942 רעבמעטּפעס שדוח ףוס .יױליוּפ ןיא ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ
 ףיוא טַאטשרַאוו טעברַא רעייז ןופ טריפעגסיױרַא ןשטייד יד ןבָאה
 -נייו .וװ ,ָאגעשזטסָא םהרבַא רעלטסניק יד סַאג ענלימ רעד
 ,ןשטיווָאילע ,ןענייטשלעקניפ ,שטַאבמערט ןרעגניי םעד ,ביורט
 -ַאר ,רעגיױוש-רעשטלעוו ,;לַאטנעזָאר ןַאמָאר ,קַאיווילש ףסוי
 ןוא -- ןיוועל ,אניצ ,ןיקסנישטָאקיט ,ןרעטכַארט ,ןשטיווָאניב
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 ערעדנַא יד ןופ ףדיי עכעלצוני עפורג יד טקיניירַאפ ייז וצ

 -יעזער ,רעקיזמ ,ןרָאיטקַא יד -- סַאג ענלימ רעד ןופ "ּפָאשי

 -פיונוצ םענייאניא עַלַא יי טָאה ןעמ .סָאירַאסערּפמיא ,ןרעס

 -גַאלשמואי ןפיא ןענָאגַאוו יד וצ ךיילג טריפעגּפָא ןוא ןשמונעג

 ...יץַאלּפ

 ןבָאה סָאו ,יד ופ -- עטריפעגקעווַא יד ןופ עיסעצָארּפ יד

 ןעוועג זיא ,ןלױּפ ןיא טלעוו טסנוק עשידיי יד טריטנעזערפער

 .טרכז ןץימ ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז טָאה יז .עכעלרעדיוש ַא

 רעד .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײק דליב עקיזָאד סָאד לעװ ךיא

 -עג זיא ,רענעלק ךָאנ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ָאגעשזטסָא רעניילק

 עקיטומטוג סָאד .בױרטנייו רבח ןוא ףזוש ןייז ןבענ ןעגנַאג

 -ױרט יד ןיא וליפַא טזָאלרַאפ טשינ ןָאגעשזטסָא טָאה עלעכיימש

 יד יו םייו ןעוװעג ןזיא בױרטניױו ןהעש םיא רַאפ עטסקירע

 ןופ לרוג ןגעוו טכַארטעג אמתסמ .טגרָאזרַאפ קרַאטש ןוא טנַאװ

 ןבילבעג ןענייז סָאו ,דניק קירָאינייא רעייז ןוא יורפ רעגנוי ןייז

 -רַאפ ןענייז רימ ןעו... .סַאג ענלימ רעד ףיױא טקעטשרַאפ

 ןפָארטעג רימ ןבָאה ,סַאג ענלימ רעד ףיוא ןעמוקעגקירֹוצ טכַאנ

 -עטקַא עגנוי יד ,יורפ סביורטנייו עקיניזנַאװ א יװ ןפיולמורַא

 דניק סָאד .טנַאה רעד ףיוא דניק ןטימ ךילצרעה אניגער עסיר

 ןטלַאהַאב ןעוועג דניק ןטימ זיא יז .ץיה עקרַאטש טַאהעג טָאה

 -סױורַא עּפורג-רעלטסניק יד טָאה ןעמ רָאנ יװ .קנַאׂש ַא רעטניה

 -עגּפָארַא ךילצרעה ַאניגער זיא ,סַאג ענלימ רעד ןופ טריפעג

 ַא ןעמוקַאב טָאה יז .סַאג רעד ףיױא דניק ןקנַארק ןטימ ןפָאל

 ןקיױרַאב וצ יז ןעוװעג ךעלגעממוא זיאיס .לַאפנָא ןשיטַאמזַאּפס

 סָאװרַאפ ןעיירש ןבױהעגנָא יז טָאה ,עזרעד זדנוא טָאה יז ןעוו

 יז זיא גנילצולפ ןַאמ ריא טכַארבעגקירוצ טשינ ריא טָאה ןעמ

 -קעווַא טנַאה רעד ףיוא דניק ןטימ זיא יז .ןרָאוװעג ןדנואווזערַאפ

 -ןקעגקירוצ טשינ ןיוש יז זיא רעמ ,ןַאמ ריא ןעוועטַאר ןפָאלעג

 קעווַא ךיא ןיב ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יז ןעװ... .ןשמ

 רעקילָאמַא רעד ןופ תוברוח יד ןשיווצ .סַאג ענלימ רעד ףױא

 גנַאגניירַא םייב ,טסימ ןוא רענייטש ,לגיצ יד ןשיװוצ ,ענלימ

 -סיוא ןַא ןענופעג ךיא בָאה ,ףטרָאג -ןטסיטרַאי' םענעזעוועג םנופ

 ךיאי רעטכעלש .ע ןפ טסקעט ןטימ ןטָאנ טַאלב ןטקַאלבעג

 ןעוועג לָאמַא זיא סע ואוו ,טרָא ןפיוא .יסעלַא רַאפ ריד קנַאד

 ןוא ָאגעשזטסָא רעלטסניק יד ןופ טַאטשרַאוו-הבצמ-טסנוק רעד

 -עצ רָאּפ ַא טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה ,םירבח ערעייז ןוא ביורטנייוו

 זיא ןייטע ןייא ףיוא .ןײטש-רָאמרַאמ ןרעייט ןופ תובצמ עטקַאה

 טלָאו'ס יוװ ךיילגי :טסקעט רעקידנגלָאּפ טצירקעגטיא ןעוועג

 ...יןעמוקעגמוא זיא ליפ יױזַא ןעוועג טשינ רענייק לָאמניײיק

 ןיא סָאװ ,ץלַא זיא םָאד .ןעגנולקעג טָאה סָאד שילָאבמיס יו

 .ײסַאג ענלימ רעד ףיוא ןבילבעג ייז ךָאנ

 "דע ןַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךַאברעױא לחר רעביא טיג סעכעלנע

 עטריפעג יד זַא ,טנַאיצילַאּפ ןשידיי םענעבילבעג-ןבעל ַא ,היאר

 סע זַא ,טביילגעג קילבנגיוא ןטצעל ןזיב ןבָאה רעלטסניק עשידיי

 ןעיײרפַאב יז טעװו ןעמ זַא ןוא עיצקעלעס ַא ןעמוקרָאפ טעוװ

 םינּפ ןטימ ךעלטפניפ ןיא טלעטשעגסיוא ייז טָאה ןעמ ןעוו טשרע

 ןרָאװעג ןענייז ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ ייז ןבָאה ,סעניש-ןַאב יד וצ
 ןופ רָאטַאיציניא ןַא ןעװעג זיא סָאװ ,ביורטנייוו .טרַאנעגּפָא

 זיא סע ,לחומ רימ טיײז ,ןגעלָאק , טרזחעגרעביא רדסכ טָאה ,ּפָאש

 שטקעלפרַאפ יד ןיא ,ןענָאגַאװ יד ןיא קעװַא ןענייז ייז ."דלוש ןיימ

 םורַא םעד טכַארטַאב ןוא ןגיוא יד טעשזורמעג ןבָאה ייז ,רעכוטרַאפ

 סָאד ךיז ןיא ןעמענפיוא ןלעװ לָאמ ןטצעל םוצ ןטלָאװ ייז יו

 -םיוא רימ ןבָאה ייז רָאנ ,העוט ךיז ךיא ןיב רשפא .עשרַאװ ןופ דליב
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 ןופ ןָאקיסקעל

 ערעזדנוא טעװעטַאר , .םלוע רעקימורַא רעד יו שרעדנַא ױזַא ןעזעג
 ןעוועג ןענייז סָאד -- "ןטרָאג ןיא ןבילבעג ןענייז ייז .ןעיורפ

 לכיימש ַא רימ וצ טָאה ייז ןופ רעדעי .רעטרעוו עטצעל ערעייז

 קילב ןייז ןגנָאהעגנָא טָאה ייז ןופ רעדעי .ןענעגעזעג םוצ ןָאטעג

 ."לרוג ןייז ןופרעד ןענעײלסױרַא קידנלעוו ,םינּפ ןיימ ףיוא
 ,685 .} ,1931 ,קרָאי וינ ,דנאב רעטשרע ,'רעטַאעט ןשיויי ןופ ןָאקיסקעל ,
 ,דנַאב רעטירד ,קרָאי וינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 ,59"358 ,זז ,0

 יוז ,דנַאב רעסייװצ ,1926 ,ענליו ,'עמַארד ןוא רעטאעט , -- טרעכייװ ,מ

0.,. 

 רענליװ, רעד יב 'קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכאנייב , סעצרפ -- ליזיימ ןמחנ

 ,1928 ,42 'ג ,ץשרַאװ ,"ט"לבטיל , ,'עּפורט
 ,ייװצ דךנַאב ,סערייא סָאנעוב ,/ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,100-107 .זז
 .148:152 .זז ,1954 ,ביבא לת ,'השרו תוצוחב, -- ךאברעיוא לחר
 ,עשרַאװ ,'ןלוּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 ,1341237 .זז ,דנַאב רעטשרע ,7
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעגנַאגעגרעטנוא יד , --- װָאקרוט טנומגיז

 205 ,ו
 ,124 ,93 .וז ,1961 ,דנַאב רעטײװצ ,ביבא לת ,/תונורכז, -- טרעכײװ .מ

6, 133, 141, 151, 152, 156:160, 163, 168, 170, 181, 200, 218, 
,322 ,4 

 קחצי:ןרהַא ,יקסנעזדָארנ

 (סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1 .טקָא 9 ,בעג|}

 -קעוו ןיא 1891 רעבָאטקָא 19 ןריובעג

 ןופ טמַאטש .עטיל ,טנגעג רענווָאק ,ענש

 -יא ןיא בר -- עדייז .סוחי ןשינבר ךיוח

 -סואווַאב רעד -- רעדורב סרעטָאפ .עיוו

 ןיא יקסנעזדָארג רזוע-םייח 'ר ןואג רעט

 ףיוא תוכימס טַאהעג -- רעטָאפ .ענליוו

 .רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז רעבָא .תונבר

 ןוא ןריובבעג םייב טנעדיצניא ןַא בילוצ

 ,אפור ןקידלטעטש ןופ רעלעפ ַא ךרוד

 -קרַאטש טימ ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןבילברַאפ

 יד םיא ןבָאה רָאי 3 ןופ דניק סלַא .רעדנעב-"םיטש עטקידעשעצ
 ןיא טנרעל רע ואוו .,ענליוו ןיא ךיז וצ ןעמונעגרעבירַא ןרעטלע

 ,עיזַאנמיגָארּפ רעשיסור ַא ןיא ןיירַא רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא .רדח ַא
 -נָא ירפ ןוא טנעיילעגו ךס ַא .רָאי 4--5 טנרעלעג טָאה רע ואוו
 .שידיי ףיוא דיל טשרע ןייז טקורדעגּפָא רָאי 17 וצ .ןביירש ןביוהעג

 -יד ןפיילש ךיז טנרעל רע ואוו ,ןּפרעװטנַא ןייק קעװַא 1910 ןיא

 "רוטלוק , טפַאשלעזעג רעקיטרָא רעד ןופ רעדנירגטימ זיא ,ןטנעמ

 -.ברעמ ןיא ןבַאגסיױא עשידָאירעּפ עשידיי ןיא טימ טעברַא ןוא

 .עּפָאריײא

 ןָא טבייה רע ואוו ,ענליוו ןייק ךיז טרעקעגקירוצ -- 3

 ןיא סױרַא טיג ןעגנוטייצ עשידיי עקיטרָא יד ןיא ןטעברַאטימ

 רעד תעב ."ןעגנַאלק עמַאזנייא, רעדיל-ךוב טשרע ןייז 4

 טריוקַאװע .ןרעטלע יד טימ ןעמַאװצ ,המחלמ-טלעו רעטשרע

 ןיא ,רעטנורַא טלַאפ רע ואוו ,ַאלסָאנירעטַאקעי ןייק ןרָאװעג

 טקוקעג טשינ .סיפ עדייב טרילרַאפ ןוא ײװמַארט ַא רעטנוא ,6

 ,ןביירש ןיא עיגרענע רעמ ךָאנ טימ ןייֹרַא ךיז רע טפרַאװ ,ףיורעד

 רעביא טצעז ,עסערּפ רעשידיי רעקיטרָא רעד ןיא טימ טעברַא

 ןיא טניד סָאװ ,"ןיִגעינָא ינעגוועי ןוא "ַאװַאטלָאּפ , סניקשוּפ

 -עגקירוצ .ענליוו ןיא גנוריפפיוא-ערעּפָא רעשידיי רעד וצ 2

 רעד ןיא ויטקַא טרָאד רע טרעװ ,ענליוו ןיא 1921 ןיא ךיז טרעק

 ַא ,"ןליפעג עכעלרעטומ , ןוא ,ןַאמָאר ַא סױרַא טיג ,עקידָאירעּפ

 יי
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 רע ט ַאעט ןשידיי

 טכעלטנפערַאפ ,(.וז 48 ,1923 ,ענליוו) רעדליב 4 ןיא ליּפשסנבעל

 ןופ ךָארבסױא םוצ זיב ,1924 טניז ןוא ,ןעגנוצעזרעביא עכעלטע

 גנוטייצ-קיטימכָאנ יד סױרַא רע טיג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 רָאג ַא ,קיסעמסינטלעהרַאפ טכיירגרעד סָאװ ,"רעירוק:-טנווָא רעד,

 ןוא סעיזנעצער טּפָא רעייז ךיוא רע טקורד טרָאד ,שזַאריט ןכיוה

 .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא

 ,ענליוו ןיא ןײרַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,1926 רעבמעווָאנ ןיא

 רענליוו ןיא ןעוועג ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,.ג זיא
 .ָאטעג

 :ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו טביירש יקסניגרעשטַאק .ק

 -ַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןיירַאפ ןופ רָאטערקעס;

 ָאטעג ןיא ןירַא רעדניק ןוא ױרפ רעד טימ .ענליוו ןיא ןטסיל

 -םיוא טוואורּפעג רדסכ ךיז רע טָאה ,1941 ,םָאַאכ ןקיטולב ןיא

 רע .טּפַאכעג רעדרעמ יד םיא ןבָאה ףוס םוצ ןוא ,ןטטלַאהַאב

 ןקידעבעל ןייק זַא ,טגָאזעג ןוא טלעטשעגנגעק יײז ךיז טָאה

 -עגסױרַא ,ןגָאלשעצ םיא ןבָאה ייז .ײןעמענ טינ ךימ ריא טעװ

 ,ָאמױא ןטכַאמרַאפ ַא ןיא ןפרָאוװעגנײרַא ןוא בוטש ןופ ןגָארט

 ,עקנַארק ןוא עטלַא יד רַאנָאּפ ףיוא טריפעגקעווַא טָאה סָאװ

 םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .ןייג טנָאקעג טינ סופוצ ןבָאה עכלעוו

 יוװצ טימ (ןיטסיטנעד ַא) יורפ ןייז ןעמוקעגמוא ךיױא ןעניז

 | .ײרעדניק
 ,506 .ז ,דנאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,
 רעטייװצ ,1958 ,קרָאי וינ , רוטַארעטיל רעשיויי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,3333235 .זז ,דנאב

 .186 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"שנליו ןברוח ,, -- יקסניגרעשטאק .ש

 לטָאמ ,ןָאק
 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1905 .בעג}

 -פיוא .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1905 ןריובעג
 -ַאפ רעשירחוס ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 רעטַאעט םוצ עביל בילוצ רעבָא ,עילימ

 ןוא ערעירַאק עשירחוס יד ןבעגעגפיוא

 יַארַא םוצ ןענַאטשעגוצ םזַאיזוטנע טימ

 ןָאזרעדָארב השמ סָאװ ,רעטַאעט-"טַאר

 ןָאזרעדָארב .שזדָאל ןיא טעדנירגעג טָאה

 ןייז בילוצ "ץולח רעד , ןפור םיא טגעלפ

 טפַאשביל ןוא טייקנבעגרעביא רעקרַאטש

 .רעטַאעט םוצ

 -עג ךיוא רָאנ ,טליּפשעג רָאנ טשינ "טַארַארַא, ןיא טָאה .ק
 .עיצַארטסינימדַא רעד ןיא טעברַא

 רעטַאעט ןופ רעדנירגטימ יד טימ רענייא רע זיא 1928 ןיא
 .?ןדיינעגעלַאב ,

 "נע רעייז ןעװעג רע זיא ,רעביא טיג ווָאקינשעלָאק ןמלז יו

 -סיוא םיא זיא סע ןעוו רעבָא ,דנַאברַאפנטעיװָאס ןרַאפ שיטסַאיזוט

 -סינימדַא רעד ןיא ןטעברַא ךיוא ןוא ןבעל וצ טרָאד ןעמוקעג

 .טליקעגּפָא רעייז שיעדיא ךיז רע טָאה ,רעטַאעט ןופ עיצַארט
 ןרַאפ ץרוק ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ

 הנותח רע טָאה ,דנַאברַאפנטעיוװָאס ןפיוא סיצַאנ יד ןופ לַאפרעביא

 ,ןיזַאגַאמ ַא ןופ ןירעטלַאװרַאפ ַא ,ןירענָאיצקנופ ַא טימ טַאהעג

 יז ןלעװ ןשטייד יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד בילוצ ןוא

 ןפיױלטנַא וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,ןשטנעמ-ייטרַאּפ סלַא ןעגנערבמוא

 זיא סע רעבָא ,טנַאקַאבמוא זיא לרוג ריא .דנַאלסור ןיא רעפיט
 .ןעמוקעגמוא ןגעוו יד ףיוא ואוו ץעגרע זיא רע זַא ,טסואווַאב
 .ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ןופ .ע .ש ןוא ַאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ
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 הניד ,סוטַאמ
 |ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 ךוב ןייז ןיא טביירש לעדנַאס ףסוי

 :"רעלטסניק עשידיי ענעמוקענמוא ,

 יד טמַאטשעג ךיוא טָאה שזדָאל ןופי

 טָאה טנעלַאט ריא .סוטַאמ הניד ןירעלָאמ

 רעטשרע רעד ךָאנ טקעריד טלקיווטנַא ךיז

 רעד וצ טרעהעג טָאה הניד .המחלמ-טלעוו

 טימ ןעמַאװצ ןוא ,ישידיי-גנויי עפורג

 טָאהיס רעכלעוו וצ ,עפורג רעקיזָאד רעד

 ךענעה ,רעלדַא לקנַאי טרעהעג ךױא

 קחצי ןוא ץרַאװש קרַאמ .יקסנישטרַאב

 -ַאיב ןיא 1919 רָאי ןיא טלעטשעגסיױא יז טָאה ,רענוָארב

 -לַאטס ןופ ןעגנַאגעגרעביא סוטַאמ הניד זיא רעטעפש .קָאטסיל

 טצעשעג יז טָאהימ .סעיצַארָאקעד עלַארטַאעט וצ ײרעלָאמ-עג

 -ָאקעד ןוא ןעמויטסָאק ןופ ןטקעיָארּפ עקידנצנעלג עריא רַאפ

 ליּפש ןעדַאפדלָאג ידי וא יּפָאצנענַאטג ןסעיפ יד וצ סעיצַאר

 יד .(זער--.עסעיפ ןייא שיטקַאפ) "לטעטש רענַאיצילַאג ַא ןיא

 ןפשרע םעד ןופ קיטנַאמָאר רעד ןכַארּפשטנַא ןבָאה ןטעברַא

 ןליפניילק ןיא רעטַאעט ןשידיי

 וצ סעיצַארָאקעד עריא ןעוועג ךיוא ןענייז ןעגנולעג רעייז

 -סיוא זיא סָאוװ ,יעטכַאלּפ החמשי' רעגערפ בקעי ןופ עסעיפ רעד

 רעקיזָאד רעד ןיא .ײרעטַאעט גנוי ןכרוד ןרָאװעג טלעטשעג

 -עגרעטנוא ךעלפערט רעייז ןירעלטסניק יד טָאה עיצַארָאקעד

 .מייקכעלמיטסקלָאפ רעששידיי רעד ןופ קיפיצעפס יד ןכַארטש

 -ָאפ יד רַאפ שינדנעטשרַאפ ךס ַא טַאהעג טָאה סוטַאמ הניד

 -נעטשש יד רָאנ ,עיצַארָאקעד-רעטַאעט רעטוג ַא ןופ ןעגנורעד

 יז ןבָאה סרעטַאעט עשידיי יִד ןופ תוגאד עלעירעטַאמ עקיד

 "יב עמַאס ןוא עטסטושּפ יד וצ ךיז ןצענערגַאב וצ ןעגנואווצעג

 סָאד ןייז אנקמ לָאמנײא טשינ טגעלפ יז .ןעלטימ עטסקיל

 ךעלכיילגרַאפמוא טימ טרינָאּפסיד טָאה סָאװ ,רעטַאעט עשיליופ

 .ןעלטימ-טלעג ערעסערג

 -טָאק ןוא סעיצַארָאקעד טריטקעיַָארּפ ךיוא טָאה סוטַאמ .ד

 .מ ןפַאשעג טָאה סע סָאװ ,עידוטס-רעטַאעט רעד רַאפ ןעמויט

 "אזא ןרַאפ ךיוא רעטעפש ןוא ײטַארַארַא סעד -- ןָאזרעדָארב

 -רַאפ ןירעלטסניק יד ךיז טָאה טייצ רעיירפ רעד ןיא .ײלעז

 ןעמולב ,ןשזַאזיּפ קידנלָאמ ,ײרעלָאמ-עגולַאטס טימ ןעמונ

 טערטרָאּפ ַא ןּפַאטעג ךיוא יז טָאה ערעדנַא ןשיווצ .ןטערטרָאּפ

 ."ןַאזרעדָארב .מ ןופ

 טכַאמעג טָאה סוטַאמ הניד , :טביירש ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש

 -ָארּפ ייוצ עטשרע ערעזדנוא וצ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד

 ."ןעמויטסָאק ןענעכייצ וצ ןיטסילַאיצעּפס ַא ןעוועג זיא יז .ןעמַארג

 :טרעכייוו ר"ד טביירש "ּפָאצנענַאט , רַאפ ןעגנופַאש עריא ןגעוו

 טָאה יעניבי רעד ףיױא ןטלַאטשעג יד ןופ ןעמויטסָאק ידי

 רעגרעבמעל םעד ןבעל .שזדָאל ןופ סוטַאמ הניד טריטקעיָארּפ

 -יפ-רעטַאעט ןופ ןירעלַאמ עטסקיעפ יד -- ןַאמניילק ץירפ

 -ַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,טנווייל יד טלַאמעג טָאה יז .סעקנירוג

 .יעניבי רעד ןופ טנַאו רעטשרעטניה רעֶד ףיוא טלקיוועגרעדנַאנ

 יד טלעטשעגפיווצ שינדנעטשרַאפ ןוא עביל טימ טָאה יז

 ".יעניטרוקי ענעלָאקרעּפ

 גנוי , לַאנרושז ןיא זַא ,רעביא טינ סקופ בייל-םייח רעטכיד רעד

 זַא ןוא ,רעדליב עריא ןופ סעיצקודָארּפער טקורדעג .מ טָאה "שידיי

 ןופ טקַא ןַא ןופ גנוריפפיוא ןַא וצ סעיצַארָאקעד טנכייצעג טָאה יז
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 ד 3 ַאב םי טו ד ק

 -עגפיוא זיא סָאװ ,(ןָאזרעדָארב השמ ןופ ר'א) "קוביד , סיקסנַא

 עטמירַאב יד יו |?| רעירפ ךס ַא שזדָאל ןיא ןרָאװעג טריפ

 ."עּפורט רענליוו, רעד ןופ גנוריפפיוא

 -ידיי םוצ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג .מ טָאה 1941 רַאורבעפ ןיא

 .ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא "עוװַאּפ ענעדלָאג יד , יווער ןש
 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .מ

 .ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ןופ .ע .ש

 רעטייווצ ,1957 ,עשרַאװ ,,רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי
 ,175-176 .זז ,דנַאב

 ,"רבצ ןטנעַאנ ןופ , ,שזדָאל עשירַארעטיל עשיויי סָאד -- סקופ בייל-םייח
 ,239 ,235 .וז ,1957 ,קרָאי וינ

 ,269 ,251 .וו ,1961 ,ביבא לת ,דנַאב רעטייװצ ," תונורכז,, -- טרעכייוו לאכימ
6, 285, 290, 

 לשיפ ,רעװַאקטיװ

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1880 ינוי 13 .בצג)

 -יסח ַא ןיא ,עיצילַאג ,לָאּפָאטסירק ןיא 1880 ינוי 12 ןריובעג

 ןוא טפַאשנסיו עכעלטסירק שטייד ןיא טרידוטש .םייה רעשיד

 םוצ רעבירַא ,ןעגנַאלק עטקיטעטשַאב-טינ טיול ןוא .,עיגָאלָאעט

 1904 .גרעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש .ןביולג ןכעלטסירק

 ַא זיא רע ואוו ,"טַאלבגָאט , ןקיטרָאד ןיא ןקורד ןביוהעגנָא יז

 ּפ'א ןבירשעג .רָאטקַאדער רעשירַארעטיל רעד ןעוועג ךיוא טייצ

 "ַאב םשרג ןיא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל טכעלטנפערַאפ .ן'מיא

 ,ןבעגעגסױרַא 1912:13 .ןרַאדנעלַאק סגיטסָארפ השמ ןוא סרעד

 "דניירפ-סקלָאפ , םעד ,דיינש .י ןוא קָאטשנייװ קיזייא טימ ןעמַאזוצ

 בוט םויג נ'א גנולמַאז א ןירב ןיא טריטקַאדער 1917 ךיא ןוא

 ."רעכיב

 רעקרַאטש ַא ןעוועג .וו זיא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז יו

 ךס ַא םיא ןגעוו ןבירשעג טָאה ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעגנעהַיַא

 עקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,קיטירק ןוא סעיזנעצער ,ןעלקיטרַא

 ןגעלפ רעליּפשיױש יד .רעטַאעט ןשידיי רענַאיצילַאג ןפיוא העּפשה

 ,קיטירק ַא סנייז טימ ןענכער קרַאטש רָאג ךיז

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .וו זיא ךַאברעױא לחר טיול
 ,סיצַאנ

 :ױזַא .םיא טריזירעטקַארַאכ שטיווַאר ךלמ

 ןבעגעג םינָאדוועסּפ ַא ךיז טָאה רעווָאקטיװ לשיפ סָאװרַאפ;

 -עלַא ועבָא ,ןגָאזסױא טלָאוװעג טשינ םענייק רע טָאה ,ןימיא

 ןגָאזיוא טשינ לָאמנייק סע טעװ רע זַא ,טגָאזעג רדסכ ןעמ

 ןעו טייצ רעד ןופ טמַאטש סָאד זַא ,טשטייטעגסיוא ןעמ טָאה

 ששיא סייה ןלַאיציניא יד וא ...טדמשעג ןעוועג זיא ןימיא
 ...ירצונ ןימאמ ידוהי

 | 1936 ןבירשעג} ןײירַא גָאט ןדעי ץלַא ךָאנ רע טמוק אמתסחמ

 עקיטכיצ ענייז ץלַא ךָאנ טביירש ןוא עפַאק רעגרעבמעל ַא ןיא

 .גנונדרָא טא טייקיטכיצ ןופ ןרעטסומ ןענייז סָאװ ,ןטפירקסונַאמ

 רעשידיי רעד ןיא טלָאוװעג שטנעמ רעד ךיױא ךָאד טָאה סעּפע

 ןוא ןעמוקעג ךיוא ךָאד רע זיא דוס א סעּפע טימ .,רוטַארעטיל

 -פיוא טָאה דוס רעד זיב ןבילבעג דוס םעד טימ גנַאל ױזַא זיא

 קירוצ רָאי קיצרעפ טינ ריש טימ ןיווש .ןריסערעטניא וצ טרעהעג

 -עגָאמ רעד ןיא טסילַאנרושז רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעוועג רע זיא

 ןיא סָאװ ,ײטַאלבגָאט: רעגרעבמעל םעד ןופ עיצקַאדער רער

 רעד ןופ וצרעד ןוא רעטצנעפ ןָא לַאקָאל ַא ןיא ןעוועג לָאמעלַא

 -רַאפ ןוא עטבױטשרַאפ טימ טגיילרַאפ עילעטס רעד זיב קירב

 .ןעגנוטייצ עטעוועניּפש
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 ןופ ןָאסיסלע?

 טגעלפ ןימיא סָאוװו ,עזָארּפ ןיא רעדיל יד ןוא ןלעווַאנ יד ןוא

 ךיוא רע טגעלפ ,ןיטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיוא ןעמ טָאה ,טביירש

 ,ןגָאז לָאמעלַא רעגנַאפנָא עטּפַאגרַאפ זדנוא ךיוא ןוא ןעלכיימש

 לָאמנייק -- דוס ַא רעכיז זיא סָאו ,ךוס םעד ךיוא טעוװ רע זַא

 טשינ זַא ,טגָאזעגסיא טשינ גנַאל ױזַא רע טָאה ,גָאזסיױא טשינ

 רענייק רָאנ ,םעד טימ טשינ רעמ ךיז ןעמ טריסערעטניא רָאנ

 .זעוועג זיא סע ןעוו זיא דוס ַאזַא זַא ,טשינ וליפַא ןיוש טקנעדעג

 "עצ ןייז .ורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה םינפ ןיז

 א טימ ,עסַאר ַא ןָא ןוא קיריגיינ ןוא קידכעלייק ,םינפ טרעקַא

 טימ טיירג לָאמעלַא וא טמעקרַאפ ּפָאק ןטימ ןיא טנירש

 סע טָאה טסליװ וד זַא .סעפע ןלייצרעד וצ תולעפתה סיורג

 -סיױוא טשרע טָא טָאה סָאו ,לרעױוּפ ַא ןופ סינפ ַא ןיז טנָאקעג

 ןייז טנָאקעג סע טָאה ,טסליוו וד זַא ןוא ,עגנעימרעס יד ןָאטעג

 עטָאּפַאק יד ןָאטעגסיױא סָאוו רָאנ טָאה סָאװ ,דיי ַא ןופ םינפ ַא

 .תואפ יד ןוא סעסנָאװ יד ןוא ךרָאב יד ןעמונעגּפָארַא ןוא

 עלעווָאנ ַא םנימיא טשינ ךיז טניפעג עיגָאלָאטנַא םוש ןייק ןיא

 עטלַא ןיא רָאנ ,טשינ יאדוא ?קיטרַא ןַא ,עזַארפ ןיא דיל רעדָא

 השמ רעטעפזע ןוא רעדַאב םשרג סָאװ ,ןרַאדנעלַאק רעגרעבמעל

 ןלעוװו ןוא ןכַאז יד טָא ןרעטסיײג ,ןבעגעגסױרַא ןבָאה גיטסָארפ

 ןיא ןגילמורַא ןלעוו ןרַאדנעלַאק יד טָא גנַאליװ ןרעטסייג טרָאד

 לסיב ַא טלַאה עמ ואוו קעטָאילביב ןופ ןעלקניוו עטביוטשרַאפ

 .יַאקיאַאדוי
 .ךאברעיוא לחר ןופ .ע .ש ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .מ

 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרע ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,
 ,82 .ז ,6

 ,96-97 .זז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ

 ןרדא ,נרעבנעזייא
 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 .בעג}

 -לע ,ןליוּפ ,שזדָאל ןיא 1892 ןריובעג

 ןיא .רדח ןיא טנרעלעג .רעבעוו -- ןרעט

 ַא קידנליפ ןוא ,םיטש ַא קידנציזַאב ,0

 -עגנײרַא רע זיא ,עניב רעד וצ גנוגיינ

 ךָאנ ןוא ,עּפורג-רעבָאהביל ַא ןיא ןטָארט

 -ענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג טייצ רעצרוק ַא

 ,ןלױּפ רעביא קידנרעדנַאװ ,רָאיטקַא רעל

 -ָאק-רעטקַארַאכ טליּפשעג טָאה רע ואוו
 ,ןלָאר עשימ

 ענ ןרעוװש םעד טכַאמעגטימ טָאה .א

 -עג בור יּפ לע ןוא ,ןלױּפ ןיא רָאיטקַא ןשידיי םעד ןופ ןבעל-דנו

 טייצ רעבלעז רעד ןיא רעכָא ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןיא טליּפש

 .רערעהוצ ןוא רעקוקוצ ענייז דיירפ טפַאשרַאפ

 ,המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג ןטלַאהרעד ןענייז סָאװ ,תועידי טיול

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא סָאטעג עשידיי יד ןופ רענייא ןיא רע זיא

 .סיצַאנ יד ךרוד
 .ןאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש
 ,31 .ו ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,,רעטאעט ןשידיי ןופ זָאקיסקעל ,

 (ַאשַאס) לאלצב ,רעמערק
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1905 .בעג}

 -שידיי ַא טקידנעעג .עטיל-שילוּפ ,ענליוו ןיא 1905 ןריובעג

 יד ןופ רעסישזער רעקירָאי-גנַאל א ןעוועג .עיזַאנמיג עשילױּפ
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 רע טַאע ט ןשידיי

 -רָאפ ענייז .ץניווָארּפ רענליוו רעד ןיא ןוא ענליוו ןיא ןזײרקמַארד

 ןשידיי ןטיירב םייב גלָאפרעד סיורוג טָאהעג ןבָאה ןעגנולעטש

 -- טכיירטשרעטנוא ןיגרוב לאיחי יוװ -- סרעדנוזַאב ,םלוע-רעטַאעט

 רעד ףיוא םלוג רעד , ןופ גנוריפפיוא ןייז ןענָאמרעד וצ טרעוװ זיא

 ענעדיישרַאפ ,("םלוג , סקיווייל ףיוא עידָארַאּפ ןייז) "טייז רעקניל

 -עט-רעטַאעט ןייז .ַא"א ,ןסעיּפ סנייבשריה ץרּפ ,ןעמַארגָארּפ-יווער

 .ָאװינ ןכיוה ץנַאג ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא טייקיט

 -ףַאפ ןרָאװעג ,ָאטעג רענליו רעד ןופ גנורידיווקיל רעד ךָאנ

 ,דנַאלטסע ,אגאלק ןייק טקיש

 ןיא ןעמוקעגמוא גנוטָארסיױא-ןדיי רעשטייד רעד ןופ ביײהנָא ןיא
 .שטיוװַאקשַאדַאר

 -וי -- רעמערק לאלצב , :ץרוק טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק .ש

 ."1944 ,עינָאטסע ,רָאיטקַא רעג
 .ןָאסנַארַא .א ןוא ןיגרוב לאיחי ,ָאגָאר דוד ןופ .ע .ש
 ,229 .ן ,1947 ,קרָאי וינ ,,ענליוװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ןמלז ,ןירָאגַאז
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1915 .בעג)

 ישילױּפ ,ענליוו ןיא 1915 ןריובעג

 ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא .ז .עטיל

 ,םידימ רעטַאעטדןטענָאירַאמ רענליוו

 ןופ עיצַאּפוקֶא רעשיטעיווָאס רעד תעב

 טהכולמרַאפ רעטַאעט סָאד זיא ,ענליוו

 סיורג טימ ,טרילָארטסַאג טָאה ןוא ןרָאװעג

 2 .עטיל רעביא ,גלָאפרעד
 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ז

 ,1943 ףוס רעדָא 1944 ןיא סיצַאנ

 :ץרוק טנכייצרַאפ יקסניגרעשטַאק .ש

 ןיא .1944 ,עינָאטסע ."םידיימ , ןופ רָאטקעריד -- ןירָאגַאז ןמלז,

 ."רעטומ יד ןברָאטשעג ָאטעג רענליוו

 ,ןיגרוב לאיחי ןוא װָאגאר דוד ןופ .ע .ש
 ,231 .ז ,1937 ,קרָאי וינ ,"ענליוו ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ימָאמ ,שטיװַאבייל

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 189... .בעג)

 ןשידיי ןשינעמור ןיא טליּפשעג .עינעמור ןיא 189... ןריובעג

 .עיליצ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט

 -רַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .עירטסינסנארט ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד רע זיא ,עינעמור ןעמונ

 -עג זיא ןוא ןרָאװעג דנילב רע זיא עיצַאטרָאּפעד רעד ןיא

 .ןברָאטש

 ,ץרַאװש ןַאילוי ןוא שא עלהיח ןופ .ע .ש

 עיליצ ,שטיווָאבייל

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 189... .בעג)

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג .עינעמור ןיא 189... ןריובעג

 .יטָאמ ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,עינעמור

 "ַאב ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 טריטרָאּפעד .ל זיא ,עינעמור ןעמונרַאפ ןוא ןטעיוװָאס יד ןלָאּפ

 .ןברָאטשעג 1942 ןיא זיא יז ואוו ,עירטסינסנַארט ןייק ןרָאװעג

 .ץרַאװש ןַאילוי ןוא שא עלהיח ןופ .ע .ש

 טינט
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 דנַאב םישודכל

 (ץרּפ) דלָאּפַאעל ,טריווננוי

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1891 לירּפַא 15 .בעג)

 ,עקָארק ןיא 1891 לירּפַא 15 ןריובעג

 ןיא .רחוס ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג-ברעמ

 -ַאעט ןשידיי ןיא טסירָאכ ַא ןרָאװעג 8

 -ַאב ךיוא קיטייצכיילג ןוא עקָארק ןיא רעט

 -רעטקַארַאכ ערענעלק ןליּפש וצ ןעמוק

 ערעסערג ףיוא רעבירַא 1911 טניז .ןלָאר

 רָאטקעריד רָאי יירד ןעוועג ךָאנרעד ,ןלָאר

 רָאיטקַא ,עקָארק ןיא רעטַאעט שידיי ַא ןופ
 עקינייא ,ץיווָאנרעשט ןיא רעסישזער ןוא

 ,ןיו ןיא עשטמַאזדָאּפ ייב טליּפשעג רָאי

 .עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןיא ךָאנרעד

 -רעד "ןענַאװַארַאק רעטַאעט , ךוב ןייז ןיא ףראדנערַאה .י .ש
 -ָאכעשט רעביא טּפעלשעגמורַא 1921 ןיא ךיז טָאה רע יװ טלייצ

 סע עכלעוו ןשיווצ ,ןָאורעּפ 7 ןופ עּפורט רעניילק ַא טימ ײקַאוָאלס

 -ערּפמיא רעכעלטסירק ַא .י רָאיטקַא רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה

 רעד ןיא גנולעטשרָאפ רעייז ןעמונעגרעטנוא טָאה רעכלעוו .ָאירַאס

 טָאטש עצנַאג יד טציילפרַאפ טָאה ,(שיכעשט ףיוא ָאנרב) ןירב טָאטש

 -ןטערעּפָא עשידיי עטמירַאב-טלעוו יד זַא ,ןשיפַא עסיורג-קיזיר טימ

 -ַאב רעד טימ ןירב ןופ ןדיי יד רַאפ ןריטנעזערּפ ךיז טעװ 'עּפורט

 ,'תימלוש' עטערעּפָא רעשינעדַאפלָאג רעטמיר

 ,ףראדנערַאה טביירש -- ןשטנעמ עטלייצעג סקעז יזַא יו

 עסיורג סָאד ןזייווַאב ןלעוו -- טליּפשעג טשינ ןיילַא טָאה רעכלעוו

 -רָאפ טנָאקעג טשינ רימ ךיא בָאה ,יתימלושי ןליּפש ןוא יסני

 -וצ  ןיא קיזמ רעסיױרג ַא ,טריווגנוי דלָאּפָאעל רעבָא ןטלעטש

 ןוא ,10 רַאפ ןרָאיטקַא 20 ןופ שזַאנָאסרעּפ ַא טימ ןסעיפ ןדיינש

 ירעי יבַא ןרָאיטקַא ייוצ רַאפ ןוא ךיפ רַאפ וליפַא קיטיינ ןעוו

 -ַאב טנַאקעג טשינ רעבָא טָאה ,ןעזסױרַא ךיז לָאז ירעי קר ןוא

 ." יתימלושי ייב (ץתק) יעקוטשי יד ץזייוו

 ,םלוע רעד רעבָא ,טפיוקרַאפסיױא ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ יד

 -יפפיוא עשיטייל עקידרעירפ ןופ עסעיּפ יד טנעקעג טָאה רעכלעוו

 טָאה סנגרָאמוצ ןוא ,רעטַאעט ןיא טצוועטנובעג ךיז טָאה ,ןעגנויו

 גנוטיײצנכָאװ רעשטייד-שידיי רעקיטרָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד

 זיא סע זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ייז ,לקיה סקַאמ ,"עמיטש-סקלָאפ עשידוי

 רעייז ,ןסַאלעגסיוא ןעוועג זיא 'תימלוש' זַא ןוא ,עדנַאש ַא ןעוועג

 -עגסיוא יו קורדסיוא רעכעלנע ןַא רעבָא ,טצריקעג) ןסאלעגסיוא

 סָאװ ,לַאפכרוד םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןקידנעטשנָא-טינ ;ןסַאל

 זיא ,יינרוט ןקידרעטייוו ריא ףיוא עּפורט רעד ןעגנַאגעגכָאנ זיא

 ןוא ,ןרָאװעג טליּפשעג רעטייוו ץלַא עסעיּפ יד

 עקּפורט רעזדנוא ןופ ירָאטסי רעד ,טריױוגנוי דלָאּפָאעל..

 רעסעב טייטסערַאפ ןוא טסייױו רע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא . .,

 -עג ןױוש טָאה תולד רעקידָארומ רעד ןעוו רעבָא .ערעדנַא יו

 ,תוזטפנ תונכס ןעוועג שממ זיאיס זַא ,זדנוא ןופ לה ַא טכַאמעג טַאה

 ןופ גנוריפפיוא עכעלרעכעל ןייז ןעזעגנייא ףוס לכ ףוס רע טָאה

 טריניאור זדנוא טָאה סָאו ,יתימלוש רענעסַאלעגסיואי רעד

 רעזדנוא רע טָאה ץרַאה רעווװשע ַא טימ .לעירעטַאמ ןוא שילַארָאמ

 ?רַאטש עכעלטע טימ יטרעכיירַאבי רַאטרעפער ןרעגָאמ רעײז

 סקעז עטליײצעג יד רַאפ טסַאּפעגוצ ,ןסעיפ עטעוועגירטסעגוצ

 ."עּפורט רעזדנוא ןופ רעדילגטימ
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 "ידיי סעדירפ לימע ןיא רעימערּפ רעד ןעוועג .י זיא 1928 ןיא

 .ןיוו ןיא עּפורט רעש

 רעד, ןוא "העובש עשלַאפ יד , סעסעיּפ יד ןבירשעג טָאה .י

 -רָאמ , ,רעהנעש ןופ "לווייטסבייוו, טצעזרעביא טָאה ןוא "טַאגענער

 ."ןייטשרעטעוו סָאלש., ןוא "םויפ

 רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב ,.י ךיז טָאה ,ףרָאדנערַאה .י .ש טיול

 -וקעגמוא זיא רע ואוו ,עקָארק ןיא ןענופעג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -מוא זיא .י זַא ןָא טיג ןַאמלעמ ריאמ ךיוא .סיצַאנ יד ךרוד ןעמ

 .ָאטעג ַא ןיא ןעמוקעג

 .ןַאמלעמ ריאמ ןוא ףרָאדנערַאה .י .ש ןופ .ע .ש

 ,937 .ז 1934 ,עשרַאװ ,דנַאב רעטייװצ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 .51 ,47 ,43 .וז ,1955 ,ןָאדנָאל ,"ןעגַאװַארַאק רעטַאעט , --- ףרָאדנערַאה .י .ש

 םהרבַא ,יקסנַאכַאנ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 -ָאטס-לבעמ ַא -- רעטָאפ .עיבַארַאסעב ,ווענעשעק ןיא ןריובעג

 ןוא לוש-רעטַאעט רעשיסור ַא ןיא סעדָא ןיא טרידוטש .רעל

 ירַא רעטעּפש .עּפורט-ץניװָארּפ רעשיסור ַא ןיא טליּפשעג ךָאנרעד

 ןליּפש ןעמוקעג 1918 ךרעב ןוא ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ רעב

 .עצנימ רעטכָאט סרעמזעלק םעד טנעקַאב רע ואוו ,ןישטלוט ןיא

 טשרעוצ ,עּפורט-רעדנַאװ עניילק ַא ןרימרָאפ ןוא הנותח ןבָאה ייז

 ,סעילימַאפ ערעייז טימ ווָארַאכַאז הירכז רעדורב ןייז טימ ןעמַאזװצ

 .רעדנוזַאב רעטעּפש ןוא

 ןעמענעגנָא ןַא טַאהעג טָאה רע זַא ,רעביא טיג רעיצקָאס לטָאמ

 ,ןָאטירַאב ןדנצנעלג

 -נרעטש יגיז רעגניז םוצ טַארייהרַאפ זיא עידַאנ רעטכָאט ס'גו

 ןשידיי-שיטעיווָאס ןופ יורפ יד זיא עקיוס רעטכָאט יד ןוא ,לעה

 .רעיצקָאס לטָאמ רעלעטשטפירש

 ןרעװש ןייז ןוא םיא טרעדליש רעיצקָאס לטָאמ םעדייא ןייז

 יַאעט ןשידיי ןקילָאמַא ןפיוא טכיל ַא טפרַאװ סָאװ ,גנַאג-רעטַאעט

 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ,ןבעל-רעט

 טקידנערַאפ ןעוועג טשינ ךָאנ זיא המחלמ-טלעוו עטשרע ידי

 "נוי קיסקואווניילק ,רַאד ַא ץזיווַאב ךיז טָאה וענעשעק ןיא ןעוו

 ןיז טימ טייקמַאזקרעמּפיוא סנמעלַא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,לדנַאמרעג

 טלָאװ רע יו ,רע טָאה ןעזעגסיוא ןוא ,ןעזסיוא ןטנַאגַאווַארטסקע

 -עג טליּפשעג זיאיס רעכלעוו ףױא ,עניב ַא ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא

 "עצ ןופ ןסעגרַאפ טָאה רע ןוא ,עסעיּפ עשיסור עטלַא ןַא ןרָאװ

 ,טישובלמ יד ןטייברעביא ןוא ךיז ןרימירגוצסיוא טייקנגָארט

 ןעזסיוא טלָאװעג) לפַאנק עכױה ףױא ךיש ןגָארטעג טָאה רע

 ןכלעװ רעטנוא ןופ ,ןדנַאר עטיירב טימ שוילעּפַאק ַא ,(רעכעה

 ַא -- טסורב רעד ףױוא .רָאה עטלַאּפ ַא טקוקעגסױרַא טָאהיס

 ףיוא .ענירעלַאּפ ַא וליּפַא ןוא ןרעילעווַאל ענעדנובעגסיוא-טיירב

 יד זיא ךעלסעג עטעווערָאהרַאפ ןוא עמערָא רעווענעשעק יד

 טקוקעגכָאנ םיא טָאה עמ .רעדנואוזייב א ןעוועג רוגיפ עקיזָאד

 -עג ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ ?פיט רעד זיא רע  :טשודחרַאפ

 .זיא סָאד ?טינ םיא טנעקרעד ריא ?רעוװ ,טסיײה סָאװ ײ?ןעמונ

 ."לדניז סיקסנַאכַאג ,סרעילָאטס םעד רעב-בוד ,למערווַא ךָאד

 "עג טָאה רע ואוו סעדָא ופ טרעקעגמוא ךיז טלָאמעד טָאה רע

 ?קיטש ַא טַאהעג וליפַא ןיוש טָאה רע .לוש-רעטַאעט ַא ןיא טנרעל

 ."עפורט-ץניווָארפ רעזשיסור ַא ןיא (שזַאטס

 יז ,רעטכָאט ַא סרעמזעלק ַא ,עצנימ ןיא ךיז רע טבילרַאפ ָאד }
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 עכלעוו ,עּפורט רעד ןיא עסירטקַא ןַא ךיוא טרעװ יז .הנותח ןבָאה

 רע

 -גָאט ןרַאפ זוגאד ןופ טייצ רעד רַאפ טלַא ןרָאװעג זיא ,תומולח
 עקיזָאז יד ןרעוװ טגָאזעג ףרָאד ,םגה .שינעמוקסיוא ןכעלגעט
 ןײלַא ןעצנימ ןופ ןעלסקַא יד ףױא רעמ ןגעלעג ןענייז תוגאד
 -סיוא עקַאט טָאה רע ןוא ,ןעלמיה יד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג רע זיא
 -- "תוינחור ַא ןקורט ,טרעוויידעגסיוא-שיטעקסַא ױזַא ןעזעג
 רעד ,רעלָאטס רעד רעב-בוד םולש םיא ףיא ןגָאז טגעלפ יזזַא
 ןגָאז טגעלפ ױזַא ,ײעקנַארַאט עטנקורטעגנייא ןַא ,רענייז עטַאט
 לבלעוועג-שיפ ַא ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעטומ ןייז ,עבאב היח
 שיטקַארּפמוא ןעוועג זיא רע .קרַאמ ןסיורג רעווענעשעק ןפיוא
 טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע .ןפלָאהַאבמוא דניק ַא יו ןוא ,דניק ַא יװ
 סָאװ ,ןדנעטשמוא ערעווש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןבעג הצע ןייק
 ךיא טָאה רע .קיניוו טינ ןבעל רעײז ןיא טכַאמעג ךיז ןבָאה
 טייז עכעלטפעשעג יד סא טעז סע יו טסואוועג טינ לָאמנײק
 ןוא יז .עצנימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה םעד טימ .רעטַאעט ןייז ןופ
 .החפועמ רעד ןופ ּפָאק רעד ןוא ץרַאה סָאד ןעוועג זיא רע טינ

 -לעב ַא ,ּפָאק-ילפ ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ .... ,יקסנַאכַאג..

 עשיַאזָארּפ-קידעכָאוװ יד ןופ רעכעה ןטלַאהעג ךיז טָאה םהרבא
 יד ןכוחצ ןיילַא טגעלפ רע .טסנוק ןעוועג זיא ךַאז ןייז ,ןכַאז
 רעד ןוא (..ןּפעש וצ ןענַאוו ןופ סששה-ךורב ןעוועג זיאיס) קיזמ
 ,סעסעיפ יד ,טריפעג יז טָאה רע .רַאוטרעּפער םעד -- רקיע
 ןופ עטלעגרַאפ ,ךעלעכיב ןוא ןטפעה ןטסַאק ןלופ ַא ,ךיז טימ
 לסיב ַא זיא רעמָאט טכַאמעגסיױא טינ טָאה םיא יב .טײקטלַא
 -עהעג יד טכַאמעג ךיג ףיוא טָאה רע .עטרעקלעפַאב וצ ַא ןעוועג
 ַא ןופ .דנַאטשַאב ןייז וצ טסַאפעגוצ יז ןוא עיצַארעּפָא עקיר
 ןוא ..טרעקרַאפ רעדָא עשליבסנַאמ ַא ןרָאװעג זיא לָאר--ןעיורפ
 ןעּפ רעד טימ טעװועלַאבעג ךיוא ךיז ןייֵלַא רע טָאה םעד ץוח
 -רעטַאעט ַא ןלעטשפיונוצ ןעוועג רעווש טינ םיא זיאיס ןוא
 ."טקַאפ-סנבעל ַא ,גנוריסַאּפ רעכעלקריוו ַא ןגעוו קיטש

 "ענעגייא , ןליּפש טגעלפ .ג זַא ,רעביא טיג רעלעה עזָאר יורפ

 ַא -- יבר רעד, דיל ַא טול ןבירשעגנָא ,ייז ןופ ענייא .ןסעיּפ

 ("וקירעקוק עינ .עמ עינ ,עב עינ, סנעדַאפדלָאג טינ) "רעטסוש

 .יבר סלַא ךיז טלעטשרַאפ רעטסוש רעמערָא ןַא יו ,טרעדליש סָאװ

 לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ סױרַא טרָאפ ,עמיטש ענייש ַא טָאה רע

 טעברַאפ'מ .ןזח ןייק טינ רעבָא ,יבר ַא ָאד זיא סע ואוו ,לטעטש ַא ןיא

 עכלעוו ,םיטַאבעלַאב יד ייב סיוא טמענ ,טנוװַאד רע ,לוש ןיא םיא

 טסיוורעד רעטעּפש לסיב ַא .טלעג לסיב ַא םיא רַאפ ףיונוצ ןכַאמ

 ןופ ּפָא םיא ןעמ טגָאז ,רעטסוש ַא רָאג זיא רע זַא ,רעבָא ךיז ןעמ

 .לעטש רעד

 סעּפורט עשיסור יד ןיא ןבָאה ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יװ

 ןדיי ,ןרָאיטקַא עטוג טקילײטַאב ךיז ,טליּפשעג טָאה .ג עכלעוו ןיא

 ןעגנורעלקרעד יד טול .ןעמענ טימ וליפַא עקינייא ,ןדיי-טינ ןוא

 עכלעוו ,רעגניטע הרש ןירעליּפשיוש רעשידיי רערעטלע רעד ןופ

 טגעלפ ,סעדָא ןיא טליּפשעג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,טָאה

 -עגניירַא זיא ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא ייז וצ ןעמוקניײרַא .ג טרָאד

 רעטעּפש זיא לייט ַא רעכלעוו ןופ ,עּפורט רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 ןייק עכעלטע ןוא עקירעמַא-םורד ןייק ערעדנַא ,זירַאּפ ןייק קעװַא

 ווענעשעק ןיא עטעירַאװ שידיי טליּפשעג ךָאנרעד טָאה .ג .ווענעשעק

 .ץניװָארּפ רעבַארַאסעב רעד רעביא ןוא

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,.גו זיא 1941 ןיא
 .טסואוַאב טינ זיא ױזַא יוװ ןוא ואוו .סעדנַאב עשיטסישַאפ ךרוד
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַָאטיסץעל

 עלייב ,לבייט ,עידַאנ ,עקיוס ,רתסא :רעטכעט 6 טַאהעג טָאה .ג
 ערעייז טיול ןוא ,רעטַאעט שידיי טליּפשעג ייז ןבָאה עלַא .הנח ןוא
 ס'.ג ןופ טורשרַאמ םעד ןלעטשטסעפ ןעמ ןָאק ןטנעמוקָאד-ןריובעג
 .עיבַארַאסעב ןוא עיװַאדלָאמ רעביא עּפורט
 .רעלעה עזָאר ןוא רעגניטע הרש ןופ .ע .מ ןוא ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
 .וז ,1964 ,עװקסָאמ ,,רימ ןבעל ױזַא, ,םיוב-סעכיי רעד -- רעיצקָאס לטָאמ

5, 

 הידכז ,ווַארַאכַאז

 {סיצַאג יד ןופ ןברק}

 -לבעמ ַא -- רעטָאפ .יקסנַאכַאג םהרבא ןופ רעדורב רערעגגוי
 ,רעילָאטס

 ;טביירש רעיצקאס לטָאמ

 ַא ןעוועג זיא רע .רעילָאטס רעטושּפ ןייק טינ ןעוועג זיא רעיא

 רעד.. .ועגש ַא טימ רעילָאטס ַא וצרעד ןוא ,רעילָאטס-לבעמ

 רעכלעוו וצ ךַאז רעטסדנימ רעד ףיוא .רעלטסניק ַא ןופ ןועגש

 ןופ םעטָא רעד ןבילבעג זיא ,טנעה ענייז טרירעגוצ ךיז ןבָאהיס
 ,סעפַאש יד .ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,טײקטריטנעלַאט רעד
 ,ןקיטנַא עתמא ןעוועג ןענייז ענייז ןצנעדערק יד ,קנערש-רעכיב
 טימ ןצופמורַא ,ןפיילוע ייז טגעלפ רע .ייז ןיא ךיז ןעלגיּפש וצ
 סָאװ ,ןטרעפמעל טימ ,ןביױרטניױו ךעלצנערק טימ ,ךעלעמילב

 -ַאב עקידריוקרעמ טימ ןוא תורוצ עכעלשטנעמ טַאהעג ןבָאה
 -ּפָארַא רָאנ רע טגעלפ .יורפ-בלַאה ןוא שיפ-בלַאה -- ןשינעפעש
 סעילבוה ענייז וצ ןוא ךעלצעלק ענייז וצ רעלעק ןיא ךיז וצ ןייג
 ןפעלשוצסױרַא רעווע ןעוועג ןיוש םיא זיא ,ךעלעקטעלָאד ןוא
 טעברַא ןייז ןָאטעג טָאה רע .ןסייברעביא סעּפע וליִּפַא ,טרָאד ןופ
 טצינזעעג טלָאװ רע ךיילג ,ןערב ןקיליײה טימ ,טייקטבילרַאפ טימ
 רעד... .שדוק ןורא ןַא ,לידבהל ,רָאנ ,עפַאש עשיריבג ַא סעפע טינ
 וצ רעבירַא זיא טייקזטירעפעש וצ גנַארד רעד ,לוגלג רעקיזָאד
 ,הירכז ,רעדורב רערעגניי סמהרבא לייו ,םיא ןופ רעדניק יד
 םוצ ןעמוקעג ךיא ףוס לכ ףוס זיא ,ןגעו ערעדנַא טימ םגה
 .ײרעטַאעט

 ,קריצ ַא טימ ןפָאלטנַא זייוודניק זיא .ז זַא ,טלייצרעד רעיצקָאס

 טליּפשעג טכעלש טינ טָאה רע .רעצנעט רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע
 -רעטקַארַאכ ענייז ןוא ןטנעמורטסניא עשילַאקיװמ עכעלטע ףיוא
 -עג הנותח טָאה רע .ןח אלמ ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןיא ןטלַאטשעג

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ךיוא זיא סָאװ ,הנוגע ןַא טימ טַאה

 טינ ןעוו ןטלַאהעגנָא גנַאל טלָאװ סָאװ ,רעדירב ייווצ יד ןופ עּפורט

 סהירכז) קאווָאנוב עזיל ,סנירעגעווש ייווצ יד ןשיווצ הקולחמ ַא

 לָאר-לטיט יד ןליּפש לָאז ס רע (יורפ סמהרבא) עצנימ ןוא (יורפ

 רעד ןופ ןלַאפעצ םוצ טריפרעד טָאה סָאד ."טַאדלָאס עלהכלמ ,, ןופ
 ,עּפורט-רעדורב רעקידתופתוש

 תעב .סעּפורט עשידיי ערעדנַא ןיא ןטָארטעגניײרַא ןַאד זיא .ז
 -נטַאר ןיא ןרָאװעג טרױקַאװע רע זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ,דנַאקרַאמַאס ןיא סופיט ףיוא ןברָאטשעג זיא ןוא דנַאברַאפ

 ענעזעוועג יד ,רעטכָאט ריא ןוא ,ץלעב ןיא טבעל יורפ ןייז

 רָאיטקַא םענעזעוועג םוצ טַאריײהרַאפ ,ַאיַאטָאלז ַאניג ןירעליּפשיוש

 ןיא ךיוא טבעל .,ץיווָאבײל ןועמש רעליּפשיזַאשז ןקיטציא ןוא
 .יירעדיינש ייב טעברַא יז ואוו ,ץלעב

 ,ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 .זז ,1964 ,ערפקסָאמ ,,רימ ןבעל ױזַא, ,םיוב:סעכי רעד -- רעיצקָאס לטָאמ
535, 
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 דנַאב םישורהק

 (עיצנעב) ןויצ-:ןב ,םַאטכימ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1908 .בעג}

 -שילױּפ ,ענליו ןיא 1908 ןריובעג

 .גנודליב-לוש-סקלָאפ ַא ןעמוקַאב .עטיל

 -ַארג רעלטסניק רעשיטקַאדידָאטױא ןַא

 עּפורג-רעלָאמ רעד ןופ דילגטימ .רעקיפ

 -ַאמ ןופ רעטעברַאטימ ,"ענליוו-גנוי , ייב

 -קעיָארּפ סלַא "םידיאמ , רעטַאעט-ןטענָאיר

 .סעיצַארָאקעד ןוא סעקלַאיל יד ןופ רעריט

 קיטכיוו ַא ןעמונרַאפ --- ןיגרוב לאיחי טיול

 .החּפשמ-רעלטסניק רענליוו רעד ןיא טרָא

 בײהנָא ןיא סרעּפַאכ יד ןופ ןעמוקעגמוא
 -ןײרַא ןרָאפ ךָאנ ענליוו ןיא 1941 ןיא המחלמ רעשיטעיוָאס-שטייד
 .ָאטעג רעד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי רענליוו יד ןבייוט

 :טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 -ָארּפ רעד ןופ געט יד ןיא ןרָאוװעג ןעמונעגוצ זיא סַאטכימ,
 -ןרָאי טניווועג טָאה רע ואוו ,3 סַאג ןושַארטס רעד ןופ עיצַאקָאוװ
 ,רעטומ ןייז .רַאנָאּפ ףיוא ןרָאװעג טריפעגקעווַא חיא) ןוא גנַאל

 רעטריטוּפמַא רעטלייהרַאפ טינ ַא ךָאנ טימ ןגעלעג זיא עכלעוו

 -עג ךיוא ןוא ַאטױא ןַא ףיוא ןרָאװעג ןפרָאוועגפיױרַא זיא .סופ
 ףוז ריא ןופ לרוג םעד טלייט

 ןעמונעגוצ ,רעטעברַא-רעילָאטס ַא ,דוד ,רעדורב סמַאטכימ

 ךיז ,יקסנַארימ ַאטע ,ירפ יד .1941 ,רַאנָאּפ .רעּפַאכ יד ןופ
 ."טעוועטַארעג

 :טביירש "םידיימ , רעטַאעט ןגעוו עיזנעצער ַא ןיא יירפ ףסוי

 ױזַא םַאטכימ .ב רעלטסניק ןופ סעקלַאיל יד ןענייז רַאפרעדי

 עשינכעט ךס ַא ןיא טסעגרַאפ ןעמ ןוא לופסקורדנייא ןוא ףרַאש
 ."ןזיולב

 -רוט סַאנָאי רַאפ סעיצַארָאקעד יד ןלָאמעג) .מ טָאה 1927 ןיא

 ,"דַאבַאכ עקטָאמ , עידעמָאק סינמוזַאר ןופ גנוריפפיוא סווַאק

 טנכייצרַאפ "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא קורק ןזַאמרעה

 טנייה זיא "ענליוו-גנוי, טעמדיוועג טנװָא רעד , :/1942 ילוי 51

 200 רעביא ןעוועג זיא טרָא ןפיוא .גלָאפרעד סיורג טימ ךרוד ַא

 ןופ גנולעטשסיוא ןַא טימ ןעזרַאפ ןעוועג זיא טנװָא רעד .ןשטנעמ

 ,רעלָאמ עּפורג רעד ןופ סעיצקודָארּפער ןוא רעדליב .,ןעגנונעכייצ

 ןייז ןיא ןוא ."רעוועקצוס לחר ןוא םַאטכימ עיצנעב ייז ןשיווצ

 רע טָאה ,גנולעטשסיוא רעד ייב ןטלַאהעג טָאה קורק סָאװ ,עדער

 ןופ ןעגנולעטשסיוא רעביא טרעדנַאװ םַאטכימ עיצנעב , :טקרעמַאב
 ."גנונעקרענָא טמוקַאב ןוא זירַאּפ ןוא עשרַאװ

 :טביירש לעדנַאס ףסוי

 זיא גנורעקלעפַאב רענליוו רעד ןופ ןסָאמ עטיירב יד ייבי

 ַא ןעװעג זיא סָאד .ןםװץַאטכימ ןויצ-ןב ןעוועג טבילַאב רעייז

 זיא ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא .טקַאדידָאטױא ןַא רעקיּפַארג

 יו ןעזעגסיױא טָאה ןוא שירַאטעלָארּפ ,עקטסרָאש ,טושּפ ןעוועג

 גנופיילשסיוא עקיטליגטנע יד ךָאנ טרעדָאפ סָאװ ,טנעמורטסניא ןַא

 ןעגנופַאש עשיפַארג יד .עיצקנופ ןייז ןליפרעד ןענָאק וצ ידכ

 -ַאטשטנַא ןענייז ,עסשירעדליב רעייז ןעוועג ןענייז ןעזמונַאטכימ ןופ

 -ָאמ ַא ןיא -- רעלטסניק עגניי ךס ַא ייב טעשעג סע יװ ,ןענ
 ,עיצַאטלָאזקע ןופ טנעמ

 ןוא ןיועל השמ ןופ ךוב סָאד טרירטסוליא טָאה (סנוצטכימ

 רע .רעכיב עשידיי רַאפ סעליה וצ ןטקעיַארּפ ןפַאשעג טָאה

 -סָאלּפ עשידיי ןופ ןעגנלעטשסיוא יד ןיא ןעמינעגלײטנָא טָאה

 א
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 ,קָאטסילַאיב ןיא טלעטשעגסיוא ךיוא טָאה רע .ענליוו ןיא רעקיט

 עשידיי ןופ גנולעטשעסיוא ייליבוי רעד ףיוא -- 1939 רָאי ןיא ןוא

 .עסערַאוו ןיא רעקיטסַאלּפ

 -לײטנַא (םןַאטכימ טָאה גנולעטסעסיוא רענימעגלַא רעד ןיא

 רע ואוו ,ענליוו ןיא 1940 רָאי ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמונעג

 רעייז טימ טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,ענייז ןטעברַא 5 ןזיוועג טָאה

 ,רעלטסניק יד וצ טרעהעג טשינ טָאה (םתַאטכימ .םזילַאער

 .עיצַאזיליטס ןופ עדָאמ יד ןכַאמוצטימ טימַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 זיאיס רעכלעוו ןופ יירפ ,ערָאלק ןעוועג ןענייז ןעגנופַאש ענייז

 .עיגָאלַאעזַארפ

 -עג טָאה ןוא רעדלימ ַא ןעוועעג רע זיא רוטַאנ רעד ןופ

 ןעועג זיא רע .ןרעוװ ןענַאטשרַאפ לָאז רע וצרעד טבערטש

 ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ערעכעה ץלַא ןופ גע ןפיױא

 -טיה ןופ תונברק עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא (סםגַאטכימ

 רעד ףיוא רעמיצ ןייז ןופ טּפעלשעגסיורַא םיא טָאהימ .םזירעל

 רעטרעדנוה טימ ןעמַאזצ ואוו ,רַאנָאּפ (םוצ)ןפיוא סַאג-ןושַארטס

 ,יןרָאװעג ןסָאשרעד רע זיא ןדיי ערעדנַא
 ,ןיגרוב לאיחי ןופ .ע .ש

 ,"ט'לבטיל , ,,םידיימ, רעטַאעט-ןטענַאירַאמ רענליװ רעד -- יירפ ףסוי
 ,1935 ,25 /ג ,עשרַאװ

 .201 ,113 .זו ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליו ןברוח ,, -- יקסניגרעשטַאק .ש
 רעטייווצ ,1957 ,עשרַאװ ,,רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא , -- לעדנַאס ףסוי

 ,198 .ז ,דנַאב
 ,319 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט , -- קורק ןַאמרעה
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 אבויל ,ַאקציוועל

 | אקציוועלבוז }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 ייב ,עטיל-שילוּפ ,ענליוו ןיא ןריובעג

 ןיילק סלַא ךָאנ .ןרעטלע עשיתיבה-לעב

 עכעלטינשכרוד:טשינ ןזיוועגסיױרַא דניק

 ןעגניז טגעלפ יז :ןטייקיעפ עשילַאקיזומ

 ןיא טנרעלעג .ָאנַאיּפ ןליּפש ןוא ןצנַאט

 יז ואוו ,עירָאטַאװרעסנָאק רענליו רעד

 ,ןליּפש ָאנַאיּפ טרידוטש קיטייצכיילג טָאה

 ךַאפ ריא סלַא .ץנעט --- לוש-ץנַאט ןיא ןוא

 ןעגניז -- ןבילקעגסיוא רעבָא יז טָאה

 טימ ןטערטפיוא ענליוו ןיא טגעלפ .ל

 רענליו רעד ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ,ןטרעצנָאק
 רעד רעטנוא (רעטַאעט-ערעּפָא שידיי קיצנייא) ערעּפָא רעשידיי
 יז ואוו ,ןייטשניבור .ר גָאגַאדעּפ ןוא טנעגיריד-קיזומ ןופ גנוטייל

 ,ַאטַאיװַארט' ןיא םשור ןרעדנוזַאב ַא טכַאמעג טָאה

 -רעד .ָאידַאר רעקיטרָא רעד ןיא ןקילײטַאב ךיוא ךיז טגעלפ .ל
 -קירוצ זיא ןוא גנַאזעג ןרידוטש ןיוו ןייק ןרָאפעגקעװַא יז זיא ךָאנ
 .ןירעגניז עטלושעג-טוג ַא ןעמוקעג

 -עטקַארַאכ "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 :ױזַא יז טריזיר

 ןוא עלופטנעמַארעּפמעט דעלנייוועגרעסיוא ןַא ,עקניניילק א;

 ,עצרַאוװע עסיורג טימ ,םינּפ ןיזע-קיטכערפ ַא טימ ,עכעליירפ

 .םענייא ןדעי ףױא טקריוועג םענעגנָא יז טָאה ,ןגיוא עקידונח

 ששממ יז טָאה ,ןעגניז טרעהעג יז טָאה ןעמ זַא ,ךָאנ טסעומש רעוו
 .טרעביוצַאב ןוא ןסירעגטימ
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 שי

 דַארָאלַאק עמענעגנַא ,ענייש ַא טַאהעג טָאה ַאקציוועל ַאבויל
 -עג טָאה יז .טרַאצ רעייז ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,ָאנַארּפָאס-רוט
 עקיליב ךָאנ ךיז טזָאלעג טשינ ןוא לדייא רָאג זיב ןעגנז
 טעברַאַאב ןעוועג ריא ייב זיא עיטרַאּפ-סגנַאזעג עדעי .ןטקעפע
 .קינכעט-םעטָא עטוג ַא ןסעזַאב טָאה יז .ןסנַאינ עטצעל יד זיב
 סָאװ ,ןטייקיעפ עשיטַאמַארד טַאהעג ךיוא יז טָאה םעלַא םעד וצ
 -עמוא .סרעגניז עטוג ייב טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאגעג ןטלעז זיא
 טרינילפיצסיד רעייז ןעוועג יז זיא ,טעברַאעג טָאה יז ואוו ,םוט
 וצ .ףורַאב ריא וצ תוירחא רעטסלופ רעד טימ ןגױצַאב ךיז ןוא
 ,עטנעמ רעטוג ַא ןעוועג ַאקציועל ַאבויל זיא תולעמ עלַא יד
 טבילַאב רעייז ןעוועג עקַאט זיא יז .רעטקַארַאכ םענעטלעז ַא טימ
 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עלַא יד ייב ןוא ןרָאיטקַא-סירבח עריא ייב
 .גנורירַאב ןיא ריא טימ

 ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,ענליוו ןיא ןכוזַאב עטּפָא עניימ תעב = -
 -ביל ריא טרעדנואווַאב בָאה ךיא ןוא ןעבויל טימ ןפערט וצ ךיז
 ןעמ ןעוו ןטלעז .החפשמ ריא וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאש
 -עג טָאה סע יו ,גנויצַאב עקיצרַאה ַאזַא ןפערט טנָאקעג טָאה
 ןעוועג ששממ זיאיס .םיקציוועלבוז יד ןופ םייה רעד ןיא טשרעה
 : ."ענליוו ןיא רבד-סש ַא

 ַאבויל ןוא (רעסישזער) װָאקרוט טנומגיז ,('םולשבא ,) רעלעפ טרעבלַא

 (תימלוש) אקציוועל

 רעשידיי רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ףיוא ןליּפש ריא ןגעװ ןוא

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש עניב

 -עגנָא טשרע יז טָאה ערעירַאק-רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ ריא;
 טרישזַאגנַא יז טָאה ווָאקרוט טנמגיז ןעוו 1938 רָאי ןיא ןבױה
 ןיא דָאירעּפ רעצרוק רעד יװ טקנופ ןוא .יטקיווי ןטײנַאב ןיא
 רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסנעש יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,יטקיווי
 רעטסנעש רעד ןעוועג ךיוא סע זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג
 ןסקַאוועג זיא יז ןבעל סַאקציוועל ַאבויל ןיא דָאירעּפ-סגנופַאש
 ריא טָאה ןעמ .גנולעטשרָאפ וצ גנולעטשרָאפ ןופ שירעלטסניק
 .ערעירַאק-טלעוו ַא טגָאזעגסױרַָאפ

 -רעטַאעט ןסיורג ןפיוא גלַאפרעד רעסירג רעטשרע ריא
 -רַאַאב רעד ןיא ,יתימלושי סנעדַאפדלָאג ןיא ןעוועג זיא ךַאילש
 גנולעטשרָאפ רעד ןיא) ווָאקרוט טנומגיז ןופ ישזער ןוא גנוטעב
 טרעבלַא :סרעגניז עקידנצנעלג יױוצ ךָאנ טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 זיא סע ואוו ,גרעבמעל ןיא זיולב .(ןייטשּפע אידיד ןוא רעלעפ
 -עג יז זיא ,יתימלושי ןופ ערעימערפ-יטקיווי יד ןעמוקעגרָאּפ
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 רע ט ַאע ט ןשירדיי ןופ ןָאקיסלעל

 רעגרעבמעל ןיא גנוניישרעד ענעטלעז ַא) לָאמ 80 רעביא ןעגנַאג

 -ײשטסָאװַאני ןיא ,עשרַאו ןיא ךָאנרעד ןוא (רעטַאעט ןשידיי

 .טפיוה רעד ןיא ַאקציוועל ַאבויל טימ 'יתימלו:ששי ואוו ,רעטַאעט

 ןזיב ,גלָאפרעד ןרעסערג ַא ךָאנ טימ ןרָאועג טליפשעג זיא לָאר

 ַאבויל.. .המחלמ-טלעוו |רעטייוצ | רעטצעל רעד ןופ ךָארבסיוא

 רעגרעבמעל רעטצעל רעד ןיא טליפשעג ךיוא טָאה ַאקציועל

 -נעשעַא .י ןיא יאבכוכ רבי סנעדַאפדלַאג ןופ גנוריפפיוא-יטקיווי

 רעשילַאקיװמ סטנעמַאזירפ המלש ןיא ןוא גנוטעברַאַאב ספרָאד

 טָאה ַאקציװעל ַאבויל .(וָאקרוט טנומגיז :ישזער) גנוטעברַאַאב

 ןיילַא ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא יהנידי ןופ לָאר יד טליפשעג

 -ביױל טימ לופ ןעוועג זיא עסערפ רעגרעבמעל יד .ןגיטשעגרעביא

 עשרַאװ ןעמענרַאפ ןרַאפ ןליפש ןוא ןעגניז ריא רַאפ גנַאזעג

 ןוא טָאטש יד טזָאלרַאפ ַאקציוועל ַאבויל טָאה ,ןשטייד יד ךרוד

 ."החפשמ ריא טימ ןעמַאזװצ ןייז ידכ ענליוו ןייק קעווַא

 :"תימלוש  ןליּפש ריא ןגעוו טביירש ףרָאדנעשַא לארשי

 ךָאנ זיא יז .יקציועל עבויל טליפש תימלוש ןופ לָאד ידי

 יז זַא .ץיטסיטרַא ענעריובעג סָאוװ רָאנ ַא ןוא ןירעגניז עגנוי ַא

 -רעביא ךיז טנָאקעג ןעמ טָאה ,עמיטש עשיריל ,ענייפ ַא טָאה

 -דנָאלבי יד ייב ןוא ָאידַאר ןיא ןטירטפיוא עריא ייב ךָאנ טייצ

 ריא ןזנוברַאפ ךיוא יז טָאה רעבָא טציא .ףרעטש עקידנעשז

 -עגניירַא זיא יז סָאװ ,לזמ סיורג ריא זיא סע .ליפש טימ גנַאזעג

 טזָאל יז .סעקטערעּפָא-דנוש וצ טשינ ןוא ןווָאקרוט וצ ףכית ןלַאפ

 ."ןטרַאורעד ךס ַא ךָאנ ריא ןופ ןָאק ןעמ ןוא ןענרעל ךיז

 :רעמַאה בייל .רד טביירש "אבכוכ רב, ןיא ןליּפש ריא ןגעוו

 ,טנעלַאט טימ טליּפש ןוא ליפעג טימ טגניז ַאקציוועל ַאבויל;

 גנוריפפיוא רעצנַאג רעד ןופ הנוכ רעד טױל זיא לָאר יד רָאנ

 -טסניק יד ןיא טשינ טגיל עבַאגפיוא עקיזָאד יד ןוא ,עשיָארעה ַא

 רנַאשז ריא .טרינַאּפסיד יז עכלעוו טימ ןטייקכעלגעמ עשירעל

 ."סזיָארעה טשינ ןוא םזיריל זיא

 ןליּפש ריא ןגעוו טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 ןיא טקילײטַאב ןַאד ךיז טָאה סָאו ,לושטעלַאב רעד ןופי

 ןיא ייבצ יתבשג ןפ גנוריפפיוא ןייז ןופ| גנולעטשרָאפ רעד

 -עצנעט עלענָאיסעּפָארּפ סױרַא טייצ רעד טימ ןענייז ןענליוו

 ןופ ענָאדַאמירּפ יד ןוא סענַאכ ַאזיל ,רעזייר רעטסעווש יד :סניר

 ַאבויל ,יטקיווי ןיא ןעגנוריפפיוא-ןעדַאּפדלָאג עקידרעטעּפש עניימ

 -לושי ןופ גנוריפפיוא רעד וצ ךיז קידנטיירג ןואו .. .ַאקציוועל

 רימ ןעמ טָאה טייהנגעלעג רעדעי יב |גרעבמעל ןיא יתימ

 -לושי טייק ןוא דניק ןעק גרעבמעל ןיא זַא ,ןרעהעגוצנָא ןבעגעג

 יד ןעגנוזעג ץלַא טָאהיס רע טנכערעגסיוא רימ טָאהימ .יתימ

 עטנַאקַאבמוא ןַא סעפע -- םיצולפ -- ָאד ןוא עיטרַאּפ עקיזָאד

 ןופ עיצידױא רעטשרע רעד ךָאנ טשרע ..עקשטַאוטיל עגנוי

 סעירַא-ןרעּפָא עשינעילַאטיא ןופ סַארגָארּפ ַא טימ ַאקציוועל ַאבול

 ןוא טקױרַאב רעטימעג יד ךיז ןבָאה .ָאידַאר ןשילױּפ םניא

 ."ןכָארבעג זיא זייא סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאהיס

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ָאטעג רענליוו ןיא ןבעל ריא ןגעוו

 ןטָארטעגפיוא ַאבול זיא הלשממ רעשיטעיווָאס רעד תעבי

 קיטייצכיילג .ָאידַאר רענליוו ןיא ןעגנוזעג ןוא ןטרעצנָאק טימ

 רעקיטרָאד רעד ןיא סַאלקדגנַאזעג ַא טימ טריפעגנָא יז טָאה

 "נָאק ףוא ןרָאװעג טרישזַאגנַא ךיוא זיא יז .עירָאטַאװרעסנָאק

 טשינ ןױש רעבָא טָאה יז .עװקסָאמ ןייק ןטירטפיוא-טרעצ

 טּפַאכרַאפ טרַאוורעדמוא ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,ןרָאּפוצניהַא ןזיווַאב
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 א רעדיל-סקלָאפ טימ ןטָארטעגפיוא יז זיא ָאטעג ןיא .ענליוו

 טָאה יז .ןעגניז ןקיצרַאה ריא טימ םלוע רענליוו םעד ןעוועג הנהמ

 גנומיטוע עקידבוט םוי ַא ָאטעג רענליוו ןיא טכַארבעגנײירַא

 ןיא .לַאטיצער-גנַאזעג ַא סריא טימ ןטָארטעגפיוא זיא יז תעב

 ,ערעּפָא רעד ןיא ןטערטוצפיוא טיירגעג קרַאטש ךיז יז טָאה ָאטעג

 .טרידוטשעגנייא טרָאד טָאה ןיקשַאמרוד .ו טנעגיריד רעד סָאװ

 ידנעײטסשרָאפַאב רעד טימ ןעמונעגכרוד ןצנַאגניא ןעוועג זיא יז

 ,ךיז לָאז יז זַא ,טיהעגּפָא קרַאטש ךיז טָאה ןוא גנולעטשרָאפ רעק

 ערעימערפ רעד וצ .ערעימערפ רעד רַאפ ןליקרַאפ טשינ ,הלילח

 יסעיצקַאי יד ןופ רענײא תעב .ןעמוקעג טשינ ןױש רעבָא זיא

 -עג רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ַאבויל זיא ַאטעג רענליוו ןיא

 לע .ןרָאװעג טקינייפעג קרַאטש זיא יז ואוו ,ָאּפַאטשעג ןופ עדייב

 -וצקירוצ ןוא ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג טלָאמעד ריא זיא סנ יפ

 -ווגינייפ ןוא פעלק עקידָארומ יד ןופ טָאה יז .ָאטעג ןיא ןעמוק

 ןגיפשעג ,ָאּפַאטשעג ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,עג

 .לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןעמונעגניײירַא ךיילג יז טָאה ןעמ .טולב טימ

 -עגנָא רעדיוו יז טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעג לסיבַא זיא יז יו םעדכָאנ

 -עג ַאבויל טָאה ָאטעג ןופ לוש-קיזמ רעד ןיא ןעגניז וצ ןבױה

 ."גנַאזעג ןופ סעיצקעל ןבעג

 טנכייצרַאפ "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא קורק ןַאמרעה

 | 1942 רַאונַאי ןט17 םעד} :ריא ןגעוו

 ןַא ןופ גנודַאלנייא עכעלרעייפ ַא ןטלַאהרעד ךיא בָאה טנייה;

 ןעמ ואוו ,ָאטעג ןיא רעלטסניק עשידיי ןופ עּפורגדויטַאיציניא

 ןיא רָאפ טמוק |1942} רַאונַאי ןט18 םעד קיטנוז זַא ,טעדלעמ

 ןגיה םעד ןופ טנוװָא רעטשרע רעד ,6 עקצינדור ,לַאז-עיזַאנמיג

 טעוו טנווֶא רעד זַא ,טרָאד טלייצרעד ןעמ .זיירק ןשירעלטסניק

 -ַאקיזמ-שילַאקָאוו ןוא רעשיטַאמַארד ַא טימ ןרעוו טריפעגסיוא

 לָאמ סָאד ,טנווָא םעד ןגעוו טדערעגּפָא ןיוש .םַארגָארּפ רעשיל

 "ַאב ךעלנעזרעפ ,טקידײלַאב יװ טליפרעד ךיז ךיא בָאה רעבַא

 ןעגנערברַאפ ןוא ןלייו ךיז ןעמ ןָאק ָאטעג רעדעי ןיא .טקידיײל

 -עיורט רעד ןיא ,ָאד .הווצמ ַא יאדוא ןוא יאדוא זיא טסנוק ןגעלפ

 ,רַאנָאּפ ןופ ןטָאש ןרעטנוא ,ָאטעג רענליו ןופ עיצַאוטיס רעקיר

 טנזיט 15 זיב ןבילברַאפ זיא ענליוו ןיא ןדיי טנזיוט 76 ןופ ואוו

 עלַא רַאפ גנוקידיײלַאב ַא .הפרח ַא ,טנעמָאמ ןקיטציא םייב ,זיא --

 רעשיטקַאפ רעד זיא ,רעבָא ןסיױו רימ יווװ .ןליפעג ערעזדנוא

 טרעצנָאק ןפיוא .ייצילָאּפ עשידיי יד טנוװָא םנופ רָאטַאיציניא

 יד ַאקציועל עבויל ,ןשטייד ,טסעג עבושח ןייז וליפַא ןלעװ

 יסַאּפַאז' ןיא ןבָאה וצ וליפַא טכוז ,ןירעגניז עשידיי עדנצנעלג

 .ןעגנַאלרַאפ סע שטייד ַא טעוו ,הלילח- ,רעמָאט ....רעדיל עשטייד

 .גרָא עשידיי יד .רעטַאעט טשינ ןעמ טכַאמ ןימלע-תיב ַא ףיוא

 ןרעפטנע ןסָאלשַאב עקַאט טָאה |ידנובי םעד טניימעג}| .טעברַא

 רענייא ןייק .טָאקיַָאב טימ ןעגנודַאלנײא ענעמוקַאב יד ףיוא

 ןסַאג יד רעביא .יטרעצנָאק-ןעָארקי םעד ףױא ןיג טשינ טעװ

 תוכייש ןיא  :ךעלטעלב ןרעוו טיײרּפשערַאפ עקַאט ןלָאז ָאטעג ןופ

 טסשינ ןעמ טכַאמ ןימלע-תיב ַא ףיױא :טרעצנָאק ןקיטנייה ןטימ

 עקידנרעיױרט יד טעוװ רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא ָא-טָא .ײרעטַאעט

 רעכלעוו} ןָאסלעכָאי לאינד -- ןברק ריא הרובק וצ ןעגנערב ָאטעג

 יד .ןרעניווטיל ךרוד ןרָאוװעג ןסָאשרעד רעירפ גָאט ַא טימ זיא

 ךיז ןלעװ ןשטייד יד טימ ןעמַאװצ רעלטסניק יד ןוא ײצילָאּפ

 .."ןרעיורט טעוו ָאטעג רענליו רעד ןוא ,קלייװ

 זַא ,קורק טנכייצרַאפ 1942 רַאונַאי ןט19 םעד
 זיא ,ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו טרעצנָאק רעד;

 טרעצנַאק סניא ןעגנולעג ןעוועג סע זיא ןײמעגלַא ןיא .ייברַאפ
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 ,אקציוועל ןירעגניז יד ןעמונעג לײטנָא ערעדנַא ןשיווצ ןבָאה
 .ײרעכַאילב ,גיטכער

 :קורק טנכייצרַאפ 1942 רעבמעווָאנ ןט10 םעד
 ןכייר ַא טימ רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טנווָא-טיפענעב ַא;

 ןיא חיה ןט8 םעד קיטנוז ןעמוקעגרָאּפ זיא סַארגָארּפ-טרעצנָאק
 דנ עטסעב יד ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז סע .רעטַאעט-ָאטעג
 זיא ןיטסילָאס סלַא ןטרעצנָאק עקיטציא זיב עלַא ןופ ןרעמ
 ײ...ַאקציוװעל ןירעגניז יד ןטָארטעגסױרַא
 .א טביירש ָאטעג רענליוו רעד ןיא ןטעטיױװיטקַא עריא ןגעוו

 :רעוועקצוס

 טָאה יז ןעזעג טינ ָאטְעג ןיא יז ךיא בָאה טייצ עסיױוועג ַאי
 ,רעקיװמ יד ,טניירפ עשידיי-טינ עריא ייב ןטלַאהַאבסױא ךיז
 ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה טָאטש ןיא ןעוו.ץענירעווז טָאטערָאּפ רעד ןיא
 -סיוא ריא .ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ יז זיא ,סעווַאלבָא עסיורג יד
 ,ןרָאװעג רעסערג ּפָאק ריא זיא סעפע .טרעדנעעג ךיז טָאה ןעז
 ןעמ ,דנַאלב ףיוא טברַאפעגּפָא ,רָאה עריא .רענעלק -- ףוג רעד
 .םינּפ ריא טרעדנערַאפ ןבָאה ,ןענעקרעד טינ יז לָאז

 ןופ גנודנירג רעד טימ קיטייצנייא ןעוו ,1942 רַאונַאי ןיא
 טבעלעגפיוא ָאטעג ןיא טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשינַאזיטרַאּפ רעד
 ןיא טרעצנָאק ןטשרע םעד טיירגעג רימ ןבָאה ,ןבעל-רוטלוק ַא
 -ירַארעטיל רעד ,ךיא .עיזַאנמיג-לַאער רענעזעוועג רעד ןופ לַאז
 יז ַאקציועל עבויל ןטעברַאפ בָאה ,טרעצנָאק ןופ רעטייל רעש
 וצ ךעלגעממוא זיא טרעצנָאק םענעי .רעדיל-קלָאפ ןעגניז לָאז
 ךָאנ םודַא ןבלַאהרעדנַא יצ שדוח ַא ןיא ןעוועג זיאיס .ןסעגרַאפ
 יד סָאװ ,ךעלריּפַאּפ עכלעזַא ,ףעניזע עלעג ןופ טכַאני רעד
 -עקלעפַאב ַא ףיוא טנזיוט יירד זיולב ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןשטייד
 דיי טנזױט יירד עכעלקילג יד טָא .טנזיוט קיסיירד ןופ גנור
 .ןבעל ןבילבעג ךָאנ לייוורעד ןענייז ,תוחּפעמ ערעייז טימ ןעמַאזוצ
 יב .געיעג ַא ןבױהעגנָא ךיז ןגרָאמ ףיוא טָאה עקירביא יד ףיוא
 טקעלּפַאב ךָאנ זיא קורב רעד .ןסָאשעצ ןעמ טָאה טנזיוט ןצפופ ַא
 ךעלנע זיא לַאז ןיא גנומיטש יד .טולב ןטליקרַאפ טימ ןעוועג
 רעדעי ,טרָאװ סעדעי .הרכזה ַא רַאפ גנומיטש רעד וצ ןעוועג
 זַא ןסעגרַאפ טָאה ןעמ .ענעלַאפעג יד ןָא טנָאמרעד טָאה ,גנַאלק
 וצ ןבירטעגקעווַא ,טלגנירעגמורַא ןרעוו ןעמ ןָאק טונימ עדעי
 -ַאגעלמוא ןַא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאּפ יד .רעבירג רערַאנָאּפ יד
 ןעמ יו ןענַאטשעג ןעניז ןשטנעמ ףסיוו סרערומ ןָא -- על
 -נַאלק יד ןיא טרעהעגנייא ךיז ןוא רבק םענעפָא ןַא ןבענ טייטש
 .7 .י ןיא גָאלָאנָאמ סהמלש ןופ ,שרַאמ-רעיורט סנעּפָאש ןופ ןעג
 ןופ עיצַאמַאלקעד רעלַארָאכ רעד ןיא ,יטייק ענעדלָאג ידי סצרפ
 -ויל ןופ רעטרעוו יד ןיא ןוא ףענייו רימ ךיז טסולגי סקילַאיב
 טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,דיל-סקלָאפ רעקיצרַאה סַאב
 .רעיורט ןקילייה ליפיזַא טימ ,טפַאשקנעב ליפזַא

 .טרעצנָאק םעד טָא ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא ןעוועג זיאיס.
 עקסנָאק ףיוא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי סענעזעוועג ןופ ןינב ןיא
 זיא ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ריט-רעטניה ןייז סַאװ 3
 ,רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד .לקַאטקעּפט רעשידיי ַא ןעגנַאגעג
 טיירגעג טָאה ,ןיקשַאמרוד טנעגיריד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 יד .לָאר -טּפיוה יד ןליפש טלָאזעג טרָאד טָאה עבויל .ערעּפָא ןַא
 .טיירגעג ךיז טָאה עבויל.. .םישדח ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןבָארּפ
 -ווזעג יז טָאה ,טעברַא-סגנַאװצ רעד וצ ירפ רעד ןיא קידנעייג
 ןופ גָאט רעד ,ןרעהרעד טינ לָאז אנוש רעד ,ךיז ןיא ,ליטש ןעג
 לוּפ ןעוועג זיא עבויל .טרעטנענרעד ךיז טָאה ערעימערּפ רעד
 טינ ךיז טָאה םיטש ריא יצ טסייוו רעװ ;גנוטרַאוװרעד טימ
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 ריא יז טגעלפ לָאמַא ?רעגרע ןרָאוװעג טינ זיא ןוא טרעדנעעג

 ןײגסױרַא טינ רעטעוו טכייפ ַא ןיא .רצוא ןַא יװ ןטיה זדלַאה

 טרעוו ,סעמרַאזַאק יד ןיא ןליד יד ןשַאוו םייב ,טציא .ןסיורד ןיא

 רעד ןיא הטיחש רעד תעב .ביוטש ןופ ןסערפעגפיוא זדלַאה ריא

 ַא ץא רעדנַאנַאכָאנ ךָאו ַא ןגעלעג יז זיא יִאטעג רעטייווצי

 ןופ ךיז קידנטלַאהַאבסױא .ץומש טימ טקעדעגוצ ,ןטסַאקטסימ

 יז ןלַאפנייא טינ ןָאק יי ואוו תומוקמ עכלעזַא ןיא רעדרעמ יד

 ןיא ןרָאוװעג טפעלשרַאפ יז זיא עיצקַא רעטייווצ ַא תעב .ןכוז וצ

 רָאטוקעזקע רעקיטלָאמעד רעד ואוו ,ָאּפַאטשעג ןופ סרעלעק יד

 ןייז טימ ןוא סיפ יד טימ ןטָארטעג ריא ףיוא טָאה גרעבנענייויש

 ךיז טָאה לַאפוצ ַא ךרוד .בייל ריא ןכָאטשעג לדרעווש ןרעבליז

 לָאטיּפש-ָאטעג ןיא ןגעלעג זיא יז ןפילטנַא וצ ןבעגעגנייא ריא

 ,טלייהעגוצ לסיב ַא ךיז ..טולב טימ ןגיּפשעג ןוא עקנַארק ַא

 -טױט םוצ יד רַאפ גנַאזעג ריא טימ ןטערטפיוא ןעמונעג יז טָאה

 םענעזעוועג ןופ טנעגיריד רעד ,ּפעילס סהרבא ןעוו .עטפזעמרַאפ

 ןבָאה שטיווָאשרעג ןירָאסעּפָארּפ רעד טימ ןעמַאזצ ,רָאכ-גיבליוו

 טריפעגנָא טרָאד עבויל טָאה ,לוש-קיזומ ַא טנפעעג ָאטעג ןיא

 ."סַאלק ַא טימ

 ַא ןעמוקַאב טָאה ,סנעג ,ָאטעג ןופ ףעש:יײצילָאּפ רעטשרע רעד

 שידיי ןליּפש וצ ןרָאיטקַא עשידיי ענעבילברַאפ יד ןופ גנודנעוו
 טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םיא ןופ זיא גַאלשרָאפ רעד .רעטַאעט

 ןרָאיטקַא יד ךעלנעזרעּפ רעבָא קידנענעק טינ ,םזַאיזוטנע סיורג

 רע טָאה ,סעיצַאריּפסַא עשירעלטסניק ערעייז קידנסיו טשינ ןוא

 סעומש ןופ טלַאהניא םעד לַאגעס לארשי לַארטַאעט םוצ ןבעגעגרעביא

 ,ןפַאש טסנָאק וד רעטַאעט ַארַאפ סָאװ ,ךיא ןעק ךיד , :טגָאזעג ןוא

 יד ןריזינַאגרָא וצ רעביא ריד ךיא ביג רעבירעד ןוא ,ךיא סייוו

 רעבָא ,ןגָאזּפָא טװאורּפעג ךיז טָאה לַאגעס ."גנולעטשרָאפ עטשרע

 -ידיי ,ריא טפרַאד ,טציא אקוד , :סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה סנעג
 ןרעווש םעד ןגָארט ןפלעה זדנוא טנָאק ריא זַא ,ןזייוו ,ןרָאיטקַא עש

 -עווש יד טָא ןּפוטשכרודַא םוצ טומ ןבעגוצ זדנוא טפרַאד ריא ,ךָאי

 -נָאק ןשידיי ןטשרע םעד טבײרשַאב לַאגעס יװ טָא ןוא ."טייצ ער
 :ָאטעג רענליוו רעד ןיא טרעצ

 -מיג-לַאער רעששידיי רענליוו רעטמירַאב רעד ןופ לָאז ןיא

 שטיוורוג השמ רָאיטקַא רעשידיי רעטנַאקַאב-טוג רעד טָאה עיזַאנ

 -עכייצ יד טיױל ,עניב עשירָאזיווָארּפ ַא טיובעג היע (עבמָאב)

 .היע אקצינעקלָא עמוא ןירעלטסניק רעד ןופ ןעגנונ

 רעסיורג רעטצעל רעד ךָאנ געט 23 ,1942 רַאונַאי 16 םעד

 -נָאק ,ןיינ .טרעצנָאק רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ,עיצקַא
 רשעפא זיא עימעדַאקַא-רעיורט .ןפורנָא טשינ סָאד ןעמ ןָאק טרעצ
 עקידבוט םוי ןייק טינ ;םעד רַאפ קורדסיוא רעכַאווש וצ ַא ךיוא
 ןיא רופכ-םוי ,תומשנ תרכזה ייב יו גנומיטש ַא רָאנ ,גנומיטש
 .לַאז ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש עקילײה ַא .שרדמה תיב

 רעד ףױא גוטַאטשסיױא יד טָאה |גנַאהרָאפ| עניטרוק ַא ןָא

 רעטמיטשַאב רעד וצ .טקוקעגסיוא סערָא עדַארטסע רענעּפָא

 רעמענלײטנַא עלַא ןוא ןריט יד ןרָאוװעג ןסָאלשעג ןעניז טייצ
 טצעזעגסיוא ךיז ןוא ןעגנַאגעגסױרַא רעמיצ ןקיטייז ַא ןופ ןענייז

 ,עדער-סגנונעפערעד יד טלַאה ןַאמזַאלג ףסוי .עניב רעד ףױא

 תודע ןבָאה םעד ףױא .דפסה ןפורנָא וצ רעסעב ךיז טעב סָאװ

 -עגפיונוצ ןופ ןיױועג סָאד ןוא ןרערט טימ ןגיוא עליפ יד טגָאזעג

 לארשי| עיסנַארעּפנָאק רעד טָאה עדער רעד ךָאנ .סלוע ןטלמַאז

 סעד טעדלעמעג עמיטש רעקידרעטיצ ,רעליטש ַא טימ ןלַאגעס
 ןַא טימ ."ןעניױו רימ ךיז טסולג סע. סקילַאיב :רעמונ ןטשרע
 -רָאכ יד ןטלַאהעגכָאנ םלוע רעד טָאה םעטָא םענעטלַאהעגנייא
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאטיסצעל

 ,ילאג ןָאסלעדייא ןזח רענליוו ןופ גנַאזעג סָאד ןוא עיצַאמַאלקעד
 .טנעמָאמ םענעי ןיא ןעגנולקעג לעוטקַא יֹוזַא טָאה סָאװ ,ײילא
 "טיק ענעדלָאגג סצרפ ןופ שזַאטנַאמ ַא ןעגנַאגעג זיא רעטייוו
 ("אבכוכ רב. סנעדַאפדלָאג) הסיפת ןיא הניד ןופ עירַא יד ןוא
 -עג שרַאמ-רעיורט סנעּפָאוש .היע אקציוועל אבול ןופ ןעגנוזעג
 ןטסשרע םעד טקידנערַאפ טָאה היע ןיבטכער עינָאס ןופ טליּפש
 .םַארגָארּפ ןופ לייט

 טָאה "תרפא עלערימ סנידרָאג בקעי ןופ טנעמגַארפ ַא טימ
 סָאד ןעמוקעג זיא םעדכָאנ .לייט רעטייוצ רעד ןבױהעגנָא ךיז
 ךיז טעב שטנעמ רעד רעכלעוו ייב עלעקזָארעיב רעד ןופ דיל
 "רעטייר יױוצ , דיל סָאד ,ײםיא רָאפ ךיוא ןָאט הליפת, לָאז יז
 עּפורג רעד ןופ טעָאּפ רעקיצנייא רעד ,רעוועקצוס םהרבא ןופ
 -ַאלקעד) ָאטעג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ײענליוו גנויא
 -עג ןוא האובנ ַא יו ןעגנולקעג טָאה ,(ַאניבור ַארָאד ךרוד טרימ
 -ָאר בייל ןופ גלָאפרעד םעד .סלוע ןפיוא קורדנייא ןפיט ַא ץזָאל
 לאכימ ןופ קיזחמ רעד טימ ײ"קילארשי , לדיל-ָאטעג היע סלַאטנעז
 ַא ןיא קידנציז ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,היע רעלטקעװו
 זיא סָאד ןבעגרעביא וצ רעטרעוו טימ רעוװש זיא ,ײהנילמ,
 ןוא ָאטעג ןיא ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,דיל עטשרע סָאד ןעוועג
 לדיל סָאד טזומעג טָאה לַאטנעזָאר עלהיח ...עמעט-ָאטעג ַא ףיוא
 וצ ?יומ ןופ קעװַא סע זיא ױזַא ןוא לָאמ עכעלטע ןעגניזרעביא
 ,שיורעג ןָא ,ןטייווצ םוצ רענייא טרָאװ ןייק קידנדייר טינ.. .ליומ
 ,טייקילייה ןופ ערעפסָאמטַא יד ןרעטשעצ וצ קידנבָאה ארומ יו
 -נַאנַאפ םלוע רעד ךיז זיא ,ןפַאשעג טָאה טרעצנַאק רעד עכלעוו
 -עּפש סַארגָארּפ עבלעז יד רימ ןבָאה לָאמ ןייא טינ .ןעגנַאגעגרעד
 ."מרזחעגרעדיוו רעט

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוו

 ןירַא ָאטעג ןיא טלגומשעגניירַא יז טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא;

 רַאפ ןכָאקּפָא טלָאוװעג טָאה יז סָאװ ,סעברַא טימ עלעקעז ןיילק ַא

 -עג יז זיא ָאטעג סנופ רעױט םייב ןיוש .רעטומ רעקנַארק ריא

 רעדרעמ ןסַאמ סעד) רערומ ןוילת רענליוו םנופ ןרָאװעג טּפַאכ

 יב קידנעניפעג ןוא טכוזַאב יז טָאה רע .ןדיי רענליוו יד ןופ

 -ּפָא ןסייהעג יז ךַאוורעיוט רעד ייב רע טָאה ,ילגומשי םעד ריא

 רעדרעמ רעשישטייד רעד .ץימש 25 ןגָארקעג טָאה יז .ןסיימש

 ןוא ןיילק וצ זיא ףָארטש יד זַא ,טלַאהעג רעבָא טָאה רעדומ

 -עגּפָא זיא ַאבויל .עמרוט רעקשיקול ןיא טריפעגּפָא יז טָאה רע

 טפָא ךיז טָאה רעמַאק ריא ןופ .טייצ שדוח ַא הסיפת ןיא ןסעז

 רַאפ ןעגנוזעג ַאקציוועל ַאבויל טָאה סָאד .גנַאזעג ַא טרעהעג

 וצ ידכ ןָאטעג ץלַא טָאה ןעמ דיי עטּפשמרַאפ-טױט םוצ יד

 זיא רעדײל .טיױט סנופ ַאקציוועל ַאבויל עטבילַאב יד ןעוװעטַאר

 .ײןעגנולעג טשינ סע

 טביירש "ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא קורק ןַאמרעה

 :םעד ןגעוו

 ןעמ טגעלפ געט עטצעל יד זיב (טסערַא ריא) ןַאד ןופ

 רעד ןרָאוװעג זיא יז זַא ןוא טגניז ַאקציוועל זַא ,ןלייצרעד ָאד

 רעטניה ןייטש ןגעלפ רעטכעוו יד .עמרוט ןיא לגיופ רעקידנגניז

 ןרעמַאק עכעלטסירק יד ןופ ןעגניז ןטעב ריא ןוא ריט רעד

 ,רָאלק ןוש זיא טציא .ןרעדנוװוַאב ריא ןוא ןּפַאלק ןעמ טגעלפ

 רעקידנריפ ַא) לעפוטס {עטריטסערַא ןעמַאװצ| עדייב ..,ַא

 .רַאנָאּפ ןיא ןרָאוװעג טכַארבעגמוא ןענייז ,ַאקציוועל ןוא (טסידנוב

 יד טָאה ָאטעג יד .ךעלבעב ָאליק 1 וצ ןענעבנג רַאפ רעדעי

 -עג טָאה סע רעוו ןטלעז .למיה ןופ רעתוד ַא יו ןפָארטעג העידי

.6 



 דנַאב -םישודק?ק

 טלָאוװעג טָאה סע רע ןטלעז ןוא ןכַאמ םולש טימרעד טלָאװ

 ענייא זיא ַאקציועל !ָאטעג רעד ייברַאפ זיא רעטיצ ַא .ןביילג

 | ."סנירעגניז עשידיי עטסעב יד ןופ

 עקינייא וצ טיג "ענליוו ןברוח , ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 :םיטרּפ

 ןשיטָאטש רעייז ןופ ןעגנַאגעג .ל זיא 1943 טייצ רעזוז

 קידנבָאה .ָאטעג ןיא ,לעּפוטס .רגמ טימ ןעמַאװצ טרָאסטעברַא

 טָאה רעיױט םייב .סעברַא לסיב ַא רעדיילק יד ןשיווצ ןטלַאהַאב

 ,רערומ ָאטעג רענליו ןרעביא סָאבעלַאב רעד טרידיוער ייז

 -ייב טָאה רע .יעדנַאבַארטנָאקי יד ןענופעג ייז ייב טָאה רעכלעוו

 ןסייהעג ,טיילק רעקיייברעד רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןדיי עד

 םעדכָאנ ייז טריפעגּפָא ןוא ביל ןטעקַאנ ןפיוא ץימש 25 וצ ןבעג

 טכַאמעג ןעמ טָאה ַָאטעג ןיא .סעקשיקול ףױא ָאטיױא ןייז ןיא

 ןעמענוצסורַא ייז (טביילגעג טָאה ןעמ סָאװ ןיא) ןעגנוימַאב עלַא

 טעוו יז זַא ,טביילגעג טָאה הסיפת ןיא ַאקציוועל ךיוא .הסיפת ןופ

 סולשַאב רעד ןעוועג ןױש זיא שרעדנַא רעבָא .ןרעוװ טײרפַאב

 רָאּפ ַא ןיא ןעמוקעג זיא ָאטיױא רעטכַאמרַאּפ רעד .רעדרעמ םייב

 רעד ןיא ןסעזעג ןַאד ךָאנ זיא ַאבויל .סםעקשיקול ףיוא םורַא געט

 טָאה ריט יד .רעדיל עקירירט עריא ןעגנוזעג סיז ןוא עלעצ

 'רעביא זיא ַאקציוועל .ל ןופ דיל סָאד ןוא ..ןָאטעג ןפע ןַא ךיז

 זיא ,טסינָאפָאסקַאס ַא ,רעדורב ריא .קיביײא ףיוא ןרָאוװעג ןסירעג

 ."רעגַאל ןשטייד ַא ןיא ןעמוקעגזוא

 ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ריא טרעדליש רעכעלריפסיוא רַאג
 :רעוועקצוס .א ףוס

 .ןגנוריפפיוא-ערעּפָא רעד ןופ} ערעימערּפ רעד ברע זיאיס.
 ןיא טעברַא גָאט רעד ןקידנערַאפ ךיז לָאז סע ןטונימ יד טלייצ יז
 ןוא גוטרַאװרעד טימ לופ ,טנַאּפשעג זיא יז .סעמרַאזַאק יד
 ,ןדירפוצ ךיוא זיא יז ...גנַאזעג ןגייא ריא ןרעהרעד וצ קירעגיינ
 "עז ַא ,הנתמ ַא טכַארבעג ריא טָאה טָאטש ןופ עטנַאקַאב ַא סָאװ
 ;רעגנוה ןופ ןרָאװעג קנַארק זיא עמַאמ ריא .סעברַא טימ עלעק
 ןבעלפיוא טעוו רעטומ יד ןוא ןכַאקסױא ןעמ טעװ סעברַא יד
 טסורב רעד ףיוא עטַאל רעד טימ .ןרעוו טכַאנ ןָא טביוה ךעלדנע
 ןגעוו ןוא ערעּפָא רעד ןגעוו טכַארט יז .קורב ןרעביא יז טלייא
 ףױא ןרָאפעגנָא זיא סָאג יקצינדור ףיוא .עמַאמ רעקנַארק רעד
 טָאה רע ןירעגניז יד ןטלַאהרַאּפ טָאה ןוא רערומ ןישַאמ ןייז
 טָאה ןוא רעמונ םענעכעלב םעד זדלַאה ריא ףיוא טרילָארטנָאק
 רעד ןיא טינ טלגומש יז יצ ,םעזב םעד ,ךיוב םעד טּפַאטַאב
 עלעקעז סָאד ןענופעג ריא ייב טָאה רע .גרַאוװנסע ןייק ָאטעג
 ןוא יסקַאט ןייז ןיא ןצעזקעוַא ךיז לָאז יז ןסייהעג ,סעברַא טימ
 .עמרוט רעקשיקול רעד ןיא טריפעגקעווַא יז

 ןעמ טָאה גָאט רעדעי .שדוח ַא ןסעזעג יז זיא עמרוט ןיא
 ןפרָאװעגנײרַא ייז ןוא ןשטנעמ רעמַאק ריא ןופ טפעלשנעגסױרַא
 םייב טרַאוועג טָאה סָאװ ,ָאטױא רעקיצנַאלג רעצרַאווש רעד ןיא
 ןיא ערעימערפ רעד ףױא זַא ,טסואוועג טָאה יז .גנַאגניירַא
 רשפא ןוא געט עריא .עגניז טינ לָאמנייק ןיוש יז טעװ ָאטעג
 ןיא ןעגנוזעג יז טָאה רעבָא רַאפרעד .עטלייצעג ןיוש ןענייז ןהעש
 .טיוט ןפיוא ןטרַאו סָאװ ,ןדיי יד רַאפ ןעגנוזעג ,רעמַאק

 ןופ ףעש רעקיטציא רעד ,רעכעלב רענעכנימ רעד ,סייוו
 ןופ .רַאנָאּפ ןייק טריפעגקעווַא ןעבויל טָאה ,קלָאּפ-עיצוקעזקע
 ןרעבליז ַא טקוקעגּפָארַא טָאה לטיה ןקידבוט-םוי ןעױרג ןייז
 טריפעג ןיילַא טָאה רע .םינּפ ןייז ןופ רוטַאינימ ַא יו ,לדנברַאש
 "קיסיירד יד ,עטבילעג ןייז ןסעזעג זיא םיא ןבעל .ָאטױא יד
 יורעג ןוא ,רענגעד ןעלע .גרובמַאה ןופ עקווָאפַאטסעג עקירָאי
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 יַאנָאּפ יד וצ ןעמוקעגנָא זיא ָאטיוא יד ןעוו .. .סָאריּפַאּפ ַא טרעכ
 ןיא לקָאנָאמ ןטימ רערומ טרַאוועג ןיוש ןטרָאד טָאה ,רעבירג רער
 "ברק ענייז ןסישרעד םייב ןייזייב טחמעג ןײלַא טָאה רע .גױא
 ?טניה ןצרַאווש ןייז טימ ,לגרעב ַא ףוא ןענַאטשעג זיא רע .תונ
 טימ רענגעד ןעלע ואוו ןטנוא טקוקעגּפָארַא ןוא ,טנעה יד ףיוא

 רעטניה .ןירעגניז יד בורג רעד וצ טריפ טנַאה ןיא טַאמָאטיוא ןָא

 רערומ .טרָאװ ןייק טדערעג טינ ןוא סייו ןעגנַאגעג זיא ןעבויל

 קיעפ גונעג זיא טניירפ ןייז יצ טקוקעגוצ ,רערעל ַא יװ ,טָאה
 יד ןײגכרודַא םייב .ןעמַאזקע סעד ןטלַאהוצסיוא טנרעלעג ןוא

 ךיז ןעלע טָאה ,רעכירג יד טמַאצעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןטָארד

 .טעקַאנ ןָאטסױא ךיז לָאז יז ןעבויל ןלױּפַאב ןוא טלעטשעגּפָא

 ןעלע ןעגנוזעג ליטש ןוא למיה םוצ טקוקעגפיורַא טָאה עבויל
 טעוו עבויל ביוא :טעשַארטסעג ןוא זיפש ַא ןגױצעגסױרַא טָאה
 טימ .ןגיוא יד ןכעטשסיוא ריא יז טעװ ,ָאטסױא טינ ףכית ךיז
 קידנעטש טעמכ ןוא ,סייוו ןצונַאב ךיז טגעלפ לטימ ןבלעז םעד
 .ןפלָאהעג סע טָאה

 ,עטעקַאנ ַא ןעגנַאגעג זיא יז .ןָאטעגסיױא ךיז טָאה עבויל

 ןיא טילגעגניירַא ןגיוא יד ,ךיוה רעד ןיא ןפרָאוורַאפ ּפָאק םעד

 ..ןעגנוזעג טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא יז .טפול רעקיטסָארפ רעד

 .רעקיכליה ןוא רערָאלק ןעגנולקעג ןוגינ ריא טָאה רעטייוו סָאװ

 ענעסָאגַאב ,עטױױט ןגעלעג ןענייז טרָאד .בורג ןיא ןיירַא זיא יז

 רערומ ןוא סייו טקוקעגוצ ךיז טָאה טייז רעד ןופ .ךלַאק טימ

 טפ ןיטנעדוטס ענעזעוועג יד -- רענגעד ןעלע .לקָאנָאמ ןטימ

 -עג םענ ַא רעטכעלעג ַא טימ טָאה ,טעטיסרעווינוא רעגרובמַאה

 ןטינטעגכרוד ןלױק עירעס ַא טימ ןוא טַאמָאטױא םעד ןָאט

 ,"ןעבויל

 ןומ ךיא  ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט ריא ןיא קינלָאד עשַאמ

 :טביירש "ןלייצרעד'

 ױזַא .ַאיַאקציוועל ַאבויל ןירעגניז יד ןסָאשרעד טָאה ןעמי

 ןבלַאהרעדנַא בילוצ ןעמוקעגמוא זיא יז .רערומ ןלױפַאב טָאה

 .ָאטעג ןיא ןגָארטנײירַא טלָאװעג טָאה יז עכלעוו ,סעברַא ַאליק

 ןוא ַאיַאקציוװעל ַאבויל יו ןעזרעד רערומ טָאה קידנרָאפייברַאפ

 ןסייהעג ןוא טלעטשעגּפָא יז טָאה רע .ָאטעג ןיא ןעייג לעּפוטס

 -"רַא ןענופעג רע טָאה ןַאיַאקציוועל ייב .ןגָארט ייז סָאװ ,ןזיױװַאב

 יז לָאז ןעמ ןלױפַאב טָאה רע .לּפָאטרַאק -- ןלעּפוטס ייב ,סעב

 ןַאיַאקציעל ןופ טסערַא םעד .הסיפת רעקשיקול ןיא ןריפּפָא

 (טטנעמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיאיס .עלַא טבעלעגרעביא ןבָאה

 ןענעק טשינ יז לָאז רעכלעוו ,ָאטעג ןיא

 יד וליפַא ןעגנוזעג הסיפת ןיא טָאה יז זַא ,טלייצרעד ןעמ

 רַאּפ טשינ סָאד ריא ןבָאה רעעזפיוא עטערומכרַאפ ןוא עזייב

 יד רעבָא .ןעוועטַאר יז טעו ןעמ זַא ,טּפָאהעג ץלַא טָאה יז ,ןטָאב
 ןיא .ןרָאועג טּפעשעגסיוא ןענייז תוחכ יד ,ןעגנַאגעג ןענייז געט
 ייוצ ןייק וליפַא -- גנַאל טשינ טרעטַאמעג ךיז יז טָאה הסיפת
 עפורג עניילק ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה סע רָאנ יוװ .טשינ ןכָאװ
 .רַאנָאּפ ןייק טריפעגקעווַא ייז ןעמ טָאה ,ירעכערברַאפי עכלעזַא

 טָאה ַאבויל .ָאטױא-טסאל םענעּפָא ןַא ףיוא ייז ןעמ טָאה טריפעג

 יד טָאה ,ןסַאג יד ךרוד קידנרָאפ ןעגנוזעג געוו ןצנַאג םעד
 טששינ זיאיס רעבָא .ןעגניז ןרעהפיוא לָאז יז ,גָאלשעג יז ךַאװ
 גנולצולפ ריא ןליטשנייא ןענָאק לָאז סָאװ ,טפַארק ַאזַא ןעוועג
 -נעעג דיל ןייא ףעגנוזעג טָאה יז .םיטש ענערָאװעג קיטפערק
 .געוו ןצנַאג םעד יוזַא ןוא ,עטייוצ ַא ןביױהעגנָא יז טָאה ,טקיד
 ךיל טבילַאב ריא ןעגנוזעג יז טָאה בורג רענעפָא רעד ייב וליִּפַא
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל

 ןיוע יז טָאה דיל סָאד ןקידנע רָאנ ,"עסייו ךעלעבייט ירוצ;
 = .ןזיוָאב טינ

 .1939 .1 'ג ,עשרַאװ ,/ט'לבטיל , -- ףראדנעשא לאיושי
 ,"ט'לבטיל , ,'טקיװ, ןיא .אבכוכ'רב! ערעימערּפ -- רעמאה בייל .רד

 ,19239 ,11 ,עשרַאװ
 .י .ג , רוטלוק עשידיײ, ,יקציװעל עבויל עטקיניײּפרַאפ יד -- רעװעקצוס .א

 ,1944 ,11 'ג

 ןטצעל ןופ, ,ָאטעג רענליװ ןיא טרעצנָאק רעטשרע רעד -- לַאגעס לארשי
 .1946 טסוגיוא ,ןעכנימ ,'ןברוח

 ,227 .ז ,1947 ץרָאי-וינ ,/ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנַאי

 ,63768 .זז
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז

 .447 ,161 .וװ
 ,136 .וז ,1961 ,קרָאי וינ ,ָאטעג רענליװ ןופ ךוכגָאט, -- קורק ןאמרעה

9 402, 443, 450, 
 ,1965 לירּפָא 11 ,9 ,י .ג , פ מ, ,ןלייצרעד זומ ךיא --- קינלאד עשאמ

 עלעסַאי ,ינדַאלַאק

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1898 .בעג)

 רעייז ַא ןיא ,קסניּפ ןיא 1898 ןריובעג

 רעקידובכב ןוא רעכייר ,רענעעזעגנָא

 ,רעטָאפ .החּפשמ (רענילרַאק) רעשידיסח

 סױרג ַא טַאהעג טָאה ,ינדָאלָאק בייל

 יוװצ יד ואוו ,קסניּפ ןיא טפעשעג-ןזייא

 ןוא טעברַאעג ןבָאה הימחנ ןוא לסָאי ןיז

 ,הסנרּפ ףיוא ןגָאלקַאב וצ ךיז טַאהעג טינ

 -עג'טסעפ ןעוועג ןענייז סינדָאלָאק עלַא

 טָאה ן'.ק .ןזייא יו קרַאטש שממ ןוא טיוב

 ,טפעשעג-ןזייא םוצ ןגיוצעג טשינ רעבָא

 ןייק ןזיוװעגסױרַא טשינ רע טָאה ,לוש ןיא לגניי סלַא ךָאנ

 ןצנַאט םנופ טַאהעג האנה רעמ טָאה רע .ןענרעל םוצ קשח ןקרַאטש

 רֶע טָאה רעטעּפש ןרָאי .ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק יד ןיא ןליּפש ןוא

 טריסישזער ןוא ןצנַאט רעדניק יד טנרעלעג לוש רעבלעז רעד ןיא

 -יטסיטרַא ענייז ןוואורּפסױא ךיוא טגעלפ רע .ןעגנולעטשרָאפ ערעייז

 "גבָאה טשינ .ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל ענעדיישרַאפ ןיא תוחכ עש

 ,גלָאפרעד ןלעיצעּפס םוש ןייק ייברעד רעבָא קיד

 ןרָאפעג גנודליב ערעכעה רַאפ .ק זיא (טיָארטעד) ןיוועל טיול

 זיא רע .לוש-סלדנַאה ַא טקידנעעג טָאה רע ואוו ,גרוברעטעּפ ןייק

 רעטשרע רעד ךָאנ ,זיא רע ןעוו .רעצנעט רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג

 קסניּפ ןיא רע טָאה ,גרוברעטעּפ ןופ ןעמוקעגקירוצ ,המחלמ-טלעוו

 -עגנירַא ןייז רע לָאז ךָאנרעד .עּפורג"ןרָאטַאמַא ןַא טריזינַאגרָא

 טימ טליּפשעג ןוא עּפורט רעשידיי רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא ןטָארט

 "סיוא קרַאטש ךיז טָאה ןוא קישזָאנ ,ןַאמרעב ,רעלדנַאס ןרָאיטקַא יד

 ןיא "גנַאטיגניצ , סלַא סרעדנוזַאב ,ןלָאר-רעטקַארַאכ ןיא טנכייצעג

 .גנַאזעג ןוא ץנעט עשיטָאוקע ענייז טימ "תימלוש ,

 "ןזייא עסיורג סָאד ןעמונעגרעביא .ק טָאה טיוט סרעטָאפ ןייז ךָאנ

 ַאלַא ,יורפ ןייז טימ רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,טפעשעג

 ַא וצרעד ,השורג ַא ,ןיטשנעזָאר |שטיװָאניבַאר -- ןיוועל טיול}

 ןיא טָאה סָאװ ,ךודש ַא -- ,ןירעגניז ַא ךיוא ,רעטכָאט ַא סרעדיינש

 ,סוחי בילוצ החּפשמ ןייז ןיא למוט ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא טייצ ןייז

 רעד רעביא ןרָאפמורַא -- ,ןהכ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד בילוצ ןוא

 טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןעוו ,רעטעּפש .,ןטנוװָא-טרעצנָאק טימ ץניוװָארּפ

 טרינגיזער יורפ ןייז טָאה ,ןסקַאװ ןבױהעגנָא טָאה טסידַאלַאב סלַא

 .עניב רעד ןופ
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 :טביירש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 -יצנַאװצ יד ןיא ךָאנ ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ,
 -רעד ןכעלביירשַאבמוא ןַא טַאהעג עּפָאריײא ןיא טָאה ןרָאי רעק
 ,יקסניטרעוו רעדנַאסקעלַא רעגניז-ןענַאמָאר רעשיסור רעד גלָאפ
 ןימ רעניזש רעד טרעטסײגַאב םיא טימ ךיז טָאה ךעלכַאזטּפױה
 :ןפַאשַאב ןילַא רע טָאה ,ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל בוריס...
 -ויא רעד ןעועג קיטכיוו טשינ .קיחמ יד ייס ,רעטרעוו יד ייס
 ױזַא יו ןפוא רעד ןעוועג זיא קיטכיוו ..רעדיל ענייז ןופ טלַאה
 ןיאי ןפָארטעג טָאה רע יו ןוא דיל ַא יטגנַאלרעדי טָאה רע
 ןוא לָאטנעמיטנעס-ךעלסיז ןעוועג ןענייז רעדיל ענייז .יּפָארט
 יד ןופ ןליפעג יד ףױא טקריױועג קרַאטש ןבָאה ןוא טמולחרַאפ
 זיא יקסניטרעוו .ןעירפ עטמיטשעג-שיטנַאמָאר ,עטקנעברַאפ
 םעיינ ַא ןפַאשעג טָאה סָאװ ,רעגניז רעקיטרַאנגייא ןַא ןעוועג
 "יז רעדיל-יקסניטרעוו יד.. .גנריטערפרעטניא רעד ןיא ליטס
 ײלרעלַא ךרוד ןוא שידיי ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ךיוא ןענ
 ענעדיישרַאפ ףיוא ןרָאוװעג ןעגנוזעגסיוא סרעשטייטסיוא-סרעגניז
 יד ןופ רעשטייטסיוא רעטסדעלוּפָאּפ רעד .סעדַארטסע-טרעצנָאק
 קפס םוש ילב ןעוועג זיא ןדיי ןשיווצ רעדיל-יקסניטרעוו עלַא
 | .ינדָאלָאק עלעסָאי

 ןוא טצעזעגרעביא ןיילַא רעדיל-יקסניטרעוו יד טָאה ינדָאלָאק
 -ידנצנעלג ַא ןעוועג זיא רע .ייקסניטרעוו ַאלַאי ןעגנוזעגסיוא
 ןעמ טָאה ןגױא יד טכַאמרַאפ טָאה ןעמ ןעוו .רָאטַאטימיא רעק
 -ָאק עלעסָאי טשינ טגניז סָאד זַא ,קורדנייא סעד ןבָאה טנַאקעג
 טָאה ינדָאלָאק .ןײלַא יקסניטרעוו רעדנַאסקעלַא רָאנ ,ינדָאל
 סעידָארַאּפ ןבירשעג ןיײלַא טָאה רע :טּפַאשנגייא ןַא ךָאנ טַאהעג
 וצ ןפַאשעג ןוא רעדיל-רעגייטש ךיוא יו ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא
 םעידָאלעמ יד .טנעקעג טשינ רע טָאה ןטָאנ ןייק שטָאכ ,קיזומ ייז
 אוָאיל רעטײלגַאב-טסינַאיּפ רעקידנעטש ןייז ןעמונעגפיוא טָאה
 רעבָא ,ןטָאנ ןייק טנעקעג טשינ ךיוא ןיילַא טָאה רעכלעוו ,לעקניפ
 לָאמ ןייא ךָאנ .שילַאקיזמ לַאנעמָאנעפ ןעוועג רע זיא רַאפרעד
 ןוא קיניױוסיוא ןופ טנעקעג ןיוש יז רע טָאה ,עידָאלעמ ַא ןרעה
 ןטשטנעמ יױוצ עקיזָאד יד עקַאט ךיז ןבָאה .טליּפשעגסיוא יז
 ןבָאה יז לייוו ,ןעמַאװצ דימת ןטלַאהעג ,לעקניּפ ןוא ינדָאלָאק
 ןרעדנַא ןייק טימ ..ןענַאטשרַאפ ןוא טצנעגרעד קידנצנעלג ךיז
 ןטָארטעגפיוא טשיג לָאמניײק ינדָאלַאק זיא טסינַאיּפ

 ןגעיוצ .רעדיל רַאוטרעּפער ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ינדָאלָאק

 ךעלמידיסח; נײא) ,ידעלמידיסח ידי ןשוועג ןענייז עטסרעלוּפָאּפ יד

 ידימש לרעבי (סונָאב ןעב רעליּפשיושט ןכרוד טרידרָאקער ײןעגניז

 -יזַארבי :רַאטרעּפער-יקסניטרעוו םנופ ןוא (גנופַאש ענעגייא)

 ,טָאה רע .א"א ייעלעדיימ ןיימ ,עששז קנירט' ,ירעציירק רענַאיל

 ,גלָאפרעד ןסיורג רָאג ַא טַאהעג רעדיל ענייז טימ ,טגָאזעג יו

 ,עסיורג ןייק ןעועג טשינ זיא םיטש ןייז ןעיױרפ ייב בוריס

 .עטיינק ןששידיי ןטימ ןוא ליפעג טימ ןעגנוזעג טָאה רע רעבָא

 -עלניױועגרעסיוא עטוג טַאהעג .שילַאקיזמ רעייז ןעוועג זיא רע

 טימ ,ןַאמ רעטיובעג-טסעפ ,רעכױה ַא ,רענייש ַא ףעלטימ עכ

 רע ןגיוא עקידנענערב ,עסיורג ןוא רָאה עצרַאווש-ךעּפ ּפָאק ַא

 ַא ןסעזַאב ןוא רוטַאנ רעד ןופ רעכעליירפ ַא רעייז ןעוועג זיא

 -נערברַאפ וצ טַאהעג ביל טָאה ןעמ .רָאמוה רַאפ שוח ןסױרג

 רעטוג ַא ןעועג ךיא זיא רע .טפַאשלעזעג ןיא םיא טימ ןעג

 .רעצנעט

 ןעמוקעג זיא ערעירַאק רעשיטסיטרַא ןייז ןיא ךָארברעביא ןַא

 -ַאנרושז ןא-ןטַארעטיל רעוועשרַאו ןיא ןטירטפיוא עניײיז ךָאנ
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 "ערטפיוא טלָאזעג טרָאד טָאה רע .(13 עקצַאמָאלט) ןיירַאפ-ןטסיל

 רע סָאװ ,גלָאפרעד ןשימרוטש םעד בילוצ רעבָא .ךָאװ ןייא ןט

 ,ןטירטפיוא יד טריגנָאלָארּפ רדסכ רע טָאה ,טַאהעג טרָאד טָאה

 עכיירגלָאפרעד יד ךָאנ .גנַאל-םישדח ןטלַאהעגנָא ןבָאה סָאװ

 "ידנריפמוירט ַא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,עשרַאוו ןיא ןטירטפיוא

 טשינ טציא זיב םיא טָאה סָאװ ,קסניפ טָאטש-םייה ןייז ןיא רעק

 םניא ןציה עסיױרג יד ןיא ,טייצ-רעמוז .ןענעקרענָא טלָאוועג

 םלוע רעקסניפ רעד ןעוװ ,ףָאזעס-עקרעגואי םענעפורעג-יוזַא

 רעשיטנַאמָאר רעד ןופ ךעלפיש יד ףױא טשרעביל טגנערברַאפ

 ןַא ןעיצוצנָא ןילַא רענייא ןזיווַאב ינדָאלָאק עלעסָאי טָאה ,ַאניפ

 רעדירב יד ןופ ןינב ןסױרג םניא רעטַאעט טפיוקרַאפסיוא

 .טליטשעג ןרָאװעג עיציבמַא סינדָאלָאק זיא טלָאמעד .ןַאמצלָאה

 רַאפ עטסרעוװע יד ,טגָאזעג טָאה רע יוװ ,טרעבָארעד טָאה רע

 ןָא טלָאמעד ןופ .קסניפ טָאטש-ןריובעג ןייז -- גנוטסעפ םיא

 סקואוו ןטימ .ריע-ןב ריא טימ ןריצלָאטש ןביוהעגנָא קסניּפ טָאה

 -עגפיוא ךיז ינדָאלָאק עלעסָאי טָאה ,גלָאפרעד ןשיטסיטרַא ןייז ןופ

 רעטייוו טָאהיס סָאװ ,טפעששעג -ןזייא ןטימ ןריסערעטניא וצ טרעה

 ןיוזע טָאה הסנרפ ןוא דובכ .רעדורב רערעגניי ןייז טריפעג

 עקצַאמָאלט ףיוא ןטירטפיוא ענייז ךָאנ .טלעפעג טשינ ןעלעסָאי

 רַאפ ןעוועג רעדנעל ןוא טעטש עלַא ןיוש ןענייז ,עשרַאו ןיא 3

 יו רעמ ןכוזַאב וצ ןזיװַאב טשינ ןיש רעבָא טָאה רע .ןפָא םיא

 זיא סע .דנַאלטעל ןוא עטיל -- ןליױּפ רעסיא רעדנעל יױוצ

 ענייז טרעטשעצ ןוא המחלמ-טלעוו עטייוצ יד ןכַארבעגסיױא

 ."רענעלפ עסיורג

 :טגָאזעג טרעװו "ט'לבטיל , ןיא ץיטָאנ ַא ןיא

 יו תונחדב רעמ זיא ןעגניז ןייז ןופ ןפוא רעד ןוא רעדיל ענייז ,

 דנ ַאב םישודס

 -סגירק ןעוועג זיאיס ,רעבָא .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןוא ,םוירָאט
 ןוא ,קסניפ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ןעײמרַא עשטייד יד ;טייצ
 ,ןריזיליבָאמ םיא ןעמ טעוװו דנַאלסור ןיא זַא ,טַאהעג ארומ טָאהימ
 .ןרָאװעג טשינרָאג םוידוטש ןופ זיא

 "שרע רעד תעב|} עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -ַאמַא עגנוי עּפורג ַא וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא |המחלמ-טלעוו רעט
 .קסניפ ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ןוא ןרָאט
 יױרפ רעקיטפנוקוצ ןייז טימ טנעקַאב ךיוא ךיז רע טָאה טרָאד
 -נעזָאר -- ןעמָאנ-עילימַאפ סרעטומ ריא) שטיווָאניבַאר אֹלֲא
 ןשיווצניא ַאלָא טָאה ,טשינ ךימ טריפרָאפ ןורכז ןיימ ביוא .(ןייטש
 ןבָאה ייז .1923 ןיא ןבָאה הנותח םיא טימ ןוא ןטג ךיז ןזיווַאב
 -מָאקַא ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא ןעמַאזצ ןטערטסיױרַא ןבױהעגנָא
 ,טריפעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,רעדיל יד .לעקניפ בייל רָאטַאינַאּפ
 ךיא יװ ,רעטרעוו סעלעסָאי ןעוועג ,לײט ןטסערג םוצ ןעניז
 סיוכרוד ןענייז ןעגנופַאש ענייז .ןּפַאשעג ןיילַא רע טָאה קיזומ יד
 טָאה רע ואוו ,רעדיל-סקלָאפ עשיטסירעטקַארַאכ טכע ןעוועג
 .ןפיט-סקלָאפ טנכייצעג

 טָאה וע .רעצנעט רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג זיא עלעסָאי
 טכַאמעג ץוח ַא ,עניב רעד ףױא טצנַאטעג טינ לָאמנייק רעבָא
 -ַאב ןייז .טרעדָאפעג טָאה דיל ןייז סָאװ ,ןעגנוגעווַאב עסיוועג
 -עגניצ, ןליפש ןייז ןוא עּפורט רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא גנוקילייט
 .טייקכעלקריוו רעד טימ טשינ ןעמיטש ײגנַאט

 רעיײז ןעוועג רע זיא ,ןשטנעמסקלָאפ ,ןסַאמ עשידיי יד ײב
 ,לארששי ןיא ,ָאד ןיוש טרעלקרעד רימ ןבָאה סע יו ןוא ,טבילַאב
 ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ ענעדייערַאפ
 בוט םוי ַא ןעוועג ןלָארטסַאג ענייז ןענייז ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא

 .לטעטש ןיא זיב זיא'ס .עקידלעטשניילק ,עכעלשידיי -- ךעלדיל ענייז .טסנוק

 ,קסניפ ןיא ןבילבעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב זיא רע ןיא "קָאבול , .ןטסקעט עכַאװש ,ךלהמ רעטייוו א טסנוק רעתמא וצ

 ,ןיז יױוצ ןוא יורפ ןייז ,רע :החפששמ ןייז זיא טסיטרַא סלַא לייוו ."קַארפ ַא

 :עשרַאװ ןיא ןטרעצנָאק ענייז ןגעוו טביירש ליזיימ ןמחנ

 -ןטַארעטיל ןופ ענובירט יד ןעמונרַאפ טָאה טייצ ערעגנעל ַא;

 טסקעט םעד טסַאפרַאפ ןיילַא טָאה סָאוװ ,רעגניז-סקלָאפ ַא ןיירָאפ

 רעקסניפ רעד זיא סע .עגנופַאש ענייז ןופ סעידָאלעמ יד ןוא

 טימ רעקיציילּפ-טיירב ,רעכיוה ַא .ינדָאלָאק עלעסָאי רחוס-ןזייא

 ַא טימ ןכַאז ענייז ןעגנוזעג רע טָאה ,טכיזעג ןלעקנוט ןלופ ַא

 םעד ןלעפעג קרַאטש זיא ןוא עמיטש רעקיצרַאה רעקיטסורב

 -יל יס ,רעקיטירק עטסנרע יד ,רעקעמשנייפ יד .םלוע ןטיירב

 רעבָא ,זָאנ רעד טימ טמורקעג ןבָאה ,רעקיזומ ייס ןוא ןטַארעט

 רעטייוו סָאוו טָאה ינדָאלָאק עלעסָאי ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע

 -רעביא םישדח ןופ ףיול ןיא טָאה סָאװ ,םלוע ןַא ןגיוצעג רעמצלַא

 ןעמוקעגסיוא ױזַא זיא סע ןוא ,יירַאפ-ןטַארעטיל םעד טלופ

 םעד הסנכה רעמ טכַארבעגניירַא טָאה ינדָאלָאק עלעסָאי זַא

 ."ןטַארעטיל ןוא ןטסילַאנרושז רעקילדנעצ ליפ יװ ןיירַאפ

 :טביירש לארשי תנידמ ןיא ינדָאלָאק .ל בורק ןייז

 עכעלגעמרַאפ ןופ זיוה ַא ןיא ןגיצרעד ךיז טָאה ...עלעסָאיי

 -צעג רע זיא עמרָאנ טנעצָארּפ רעד בילוצ ןרעטלע עשידיסח

 1913 ןיא טָאה רע ואוו ,ענליוו ןייק ןרָאפ וצ ןרָאוועג ןעגנואוו

 -סױרַא עיזַאנמיג ןיא ןוש טָאה רע .לושלטימ סנַאגַאק טקידנעעג

 ענעדיישרַאפ ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ רע .ןטייקיעפ ענייז ןזיוועג

 רע .טיילפ ַא ףױא טסילָאס סלַא ןעגנולעטשרָאפ עקיטעטליואוו

 טנכייצעג ןיױע ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעטוג ַא ןעוועג ךיוא זיא
 -עּפ ןיא ןריּפַאּפ ענייז ןבעגעגניירַא טָאה רע .סיױו ףיוא ץרַאוש

 -אוורעסנָאק ןיא קיטייצכיילג ןוא םוקינכעטילָאּפ רעגרובסרעט
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 ןיא ןעושזרוב סלַא דנַאלסור ןופ ןרָאוװעג טקישעגסױרַא טשיו

 ןוא קירבַאפ-ןעטקיד ַא ןיא טעברַאעג יורפ ןייז טימ רע טָאה ָאטעג

 רעדייל ןענייז סָאװ ,רעדיל ןפַאשעג רעטייו רע טָאה טרָאד ךיוא
 .ןבילברַאפ טשינ

 ןבָאה ,ןדיי רעקסניּפ ןבעל םייב ענעבילבעגרעביא רָאּפ יד ןופ

 רעד ייב ןעמוקעגמוא ןיא עילימַאפ עצנַאג יד זַא ,תועידי רימ

 .ײַאטעג רעניילק רעקסניּפ רעד ןופ עיצַאדיווקיל

 ןפיױלטנַא טװאורּפעג .ק טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 ךיוא זיא עכלעוו ,ןַאמרעדעל דוד רעליּפשיוש רעד .סיצַאנ יד ןופ
 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסױא ןתעב סיצַאנ יד ןופ ןפָאלטנַא
 "גנַאהרָאפ טייז רענעי ןופ , ךוב ןייז ןיא ױזַא טרעדליש ,המחלמ
 .ק טימ קָאטסילַאיב ןיא שינגעגַאב ַא ענייז

 ןיא ןעמוקעג קילעפוצ ךיא ןיב רעטעּפש געט עכעלטע טימי
 ןשטנעמ יירד עטלייצעג לָאז א טקרעמַאב ןוא ןירַא רעטַאעט
 ןייז ןוא רעגניז רעד .טגניז ןוא רעצימע טייטש עניב רעד ףיוא
 ,רָאלק רימ טרעוו דלַאב .טנַאקַאב רעייז רָאפ רימ ןעמוק עמיטש
 עלעסָאי רעגניז רעטנַאקַאב -טוג רעד טײטש עניב רעד ףיוא זַא
 עטצעל יד ייב לקניוו ַא ןיא ןבילבעג ןייטש ןיב ךיא .ינדָאלָאק
 ןופ ןעגניז םוצ וצ ךיז ןרעה סָאװ ,יד זַא ,קרעמַאביכ .שייר
 טגניז רע .עיסימָאק רעד ןופ יירד יד ןענייז ינדָאלָאק עלעסָאי
 ןטַארַאב ייז זיב טרַאװ ,ליטש ןייטש טביילב ,ןרעמונ עכעלטע
 טָאה רע ואוו ןגערפסיוא ןָא םיא ןבייה ייז ..ליטש רעד ןיא ךיז
 ןַא ןרָאװעג זיא רע טניז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןעגנוזעג ץלַא
 רעֶד ,יירד יד ןופ רענייא םיא טגערפ גנילצולפ .רעגניז-רָאיטקַא

 יא
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 ןייז ןופ רָאנ ןבעל ַא טכַאמעג טָאה ,עלעסָאי ,רע יצ ,רעילָאטס
 .?ןבעל ַא ןכַאמ וצ ןָאטעג סעפע ךָאנ טָאה רע רעדָא ,ןעגניז
 ףיױא ןרָאפמורַא טגעלפ ךעלנעזרעפ רע זַא ,טרעפטנע עלעסָאי
 עילימַאּפ ןייז וצ ןעמוקמייהַא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןטרעצנָאק
 .קסניפ ןיא

 .רעפטנע ןייז טימ טשינ ךיז טנגונגַאב רעבָא עיסימָאק יד
 ךיוא רע זיא ,טסואווַאב ןיוש זיא ייז יו טול זַא ,םיא ןגָאז ייז
 זיא רע רחוס ַא רַאפ סָאװ ןסיוו עקַאט ייז ןליוו ,ןזייא ןופ רחוס ַא
 -טנע עלעסָאי .טסילַאטיּפַאק רעסיורג ַא רָאג רע זיא רשפא ןוא
 ןיא לבלעוועג -ןזייא ןַא וצ ףתוש לקיטש ַא זיא רע זַא ,טרעפ
 זיאיס ,ןצנַאגניא סנייז טשינ זיא לבלעוועג סָאד זַא ןוא ,קסניּפ
 ענייז ןופ זַא ;עלעבלעוועג םערָא ןיילק ַא ,תופתוש-החּפשמ ַא
 םיוק-סיוק רע טָאה לבלעוועג-זייא ןטימ ןעמַאזװצ ןטרעצנָאק
 טסעינ רעמ ןיוש רע טָאה ךעלטנגייא זַא ,וצ ךיילג טיג רע .הסנרפ
 -ָאס יד ךָאד ןענייז קסניפ ןיא ךיוא לייוו ,לבלעוועג-ןזייא סָאד
 ןבעגעגרעביא ןעמוקניירַא רעייז ךָאנ ךיילג טָאה רע זַא ןוא ,ןטעיוו
 זיא .זיא רעגייטש רעד יו .לבלעוועג ןייז טכַאמנטעיווָאס רעד
 .טסעינ ייס יו ייס ןיֹוש סע טָאה רע זַא ,סעד ןגעוו ןדער סָאװ וצ

 ,רעילָאטס רעקסנימ רעד ,עיסימָאק רעד ןופ טפיױה רעד

 ןרזחרעביא ןייא ןיא טלַאה רע .ּפָא טשינ רעבָא טזָאל

 ןופ רחוס ַא ,רחוס רענעזעוועג ַא רָאג טנעז ריא ,ױזַא ,ױזַא ---

 -רעביא ץלַא זדנוא טָאהימ .ךייא ןופ טרעהעג ןבָאה רימ ,ָאי .זייא

 .ךייא ןופ ןבעגעג

 :עלעסָאי טגערפ טייהנגעלרַאפ סירג ןיא

 עכעלטע ןיא ןטרעצנָאק ןכַאמ ןענָאק ךיא לעװ ,ונ --

 ?ךעלטעטש

 .גנדלעמ עלעיצעּפס ַא ןקיש םיא ןלעוו ייז זַא ,ןרעפטנע יז
 סָאװ ,עטיב ענעבירשעגרעטנוא ןַא ןבעג רע ףרַאד רעבָא רעירפ
 -עג רעבָא ,עיּפַארגָאיב עיונעג ןייז ןבײרשנָא ךיוא ןוא ,ליוו רע
 ןוא ,עיונעג ַא רעייז ןייז ףרַאד עיפַארגָאיב יד ;רע לָאז ןקנעד
 ןייג ןוש ןָאק רע ,ןיוש

 .טרעהעג טשינ ינדָאלָאק עלעסָאי ןופ ןיוש ןעמ טָאה רעמ

 טכַאמעג ואוו ץעגרע ןבָאה לָאז רע זַא ,טנַאקַאב טשינ ךיוא זיאיס

 ןזיב ןדנואוושרַאפ ןענייז ןעמָאנ ןייז ןוא רע .טרעצנַאק ַא סעּפע

 ."רופוש ןָא גָאט ןקיטנייה

 :וָאקרוט סָאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 ,קסניפ ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה 1941 ילוי ןט1 םעדי
 -יוא ןט5 םעד .ןדיי 28.000 ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סע ואוו
 טקַארט רענישיהָאל ףיוא ןסָאשרעד ןששטייד יד ןבָאה 1941 טסוג
 -נייא ןשטייד יד ןבָאה 1942 יימ בייהנָא ןדיי רעקסניפ טנזיוט 9
 -עכעטש טימ טמױצעגּפָא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ָאטעג סָאד טריפעג
 -עליירפ ,רעקיטסולסנבעל דימת רעד זיא ָאטעג ןיא .ןטָארד עקיד
 ןעוועג זיא רע .ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ ינדָאלָאק עלעסָאי רעכ
 -רעביא טעוװ רע זַא ,טביילגעג טשינ ןוא ןכָארבעגנייא ,זָאלטומ
 ןשטייד יד ןבָאה 1942 רעבָאטקָא ןט27 םעד .המחלמ יד ןבעל
 טריפעגסױורַא ןדיי עלַא ןוא ָאטעג רעקסניפ סָאד טלגנירעגמורַא
 עטיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענייז סע ואוו ,ףױה ןשיצירפ ַא ןיא
 סָאװ ,טרָא סָאד .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז עלַא .רעבירג ייז רַאפ
 ַארבָאדי (!לרוג ןופ עינָאריא ןַא) טסייה ,קסניפ רעטניה ךיז טניפעג
 טקידנערַאּפ ךיוא טָאה יַאלָאוו ַארבָאדי ןיא ...(ןליוו רעטוג) יַאלָאװ
 רעשטייטסיוא-רעגניז רעשידיי רעכיירגלָאפרעד רעד ןבעל ןייז
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 רעט ַאעמ ןשידיי ןופ ןָאסיסקעל

 עטסטנעָאנ ענייז יו טקנופ ,ןעמוקעגמוא זיא רע .ינדָאלָאק עלעסָאי

 ןיא ,םנירערַאפ ןוא רערערַאפ עקילָאצמוא ענייז יו טקנופ ןוא

 .ײרָאי 50 עּפַאנק ןופ רעטלע

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ק זיא ,עטעװעטַארעג ןופ טכירַאב ַא טיול

 .קסניּפ ןבענ ָאקנַאװיא ףרָאד רעדָא לטעטש ַא ןיא

 .ינדָאלָאק .ל ןופ .ע .ש
 .ןיועל .רמ ןופ .ע .ש

 | ,1931 ,46 /1 ,עשרַאװ ,"ט'לכטיל ,
 .275 .ז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,"ןבעל א לָאמַא ןעװעג , --- ליזיימ ןמחנ

 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלראפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,254-257 ,220 .זז
 יוז ,1960 ,סערייא סָאנעוב ,'גנַאהרָאפ טייז רענעי ןופ , -- ןַאמרעדעל דוד

19,., 

 ןויצ-ןב ,טיק
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 :טרימרָאפניא שובכאנ חנ

 םוטעמוא ןרָאפעגטימ ,עפורט רעד ןופ רעדנירגטימ ,רעלפוס}

 קרַאטשש ,רעקיסקיוועג ךיוה טינ ,רעביל ַא .ירענליוי יד טימ

 .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב םוצ טפַאשביל טימ ,רעטנווַאהַאב-שידיי

 דקרעהי רעטקַאנײא ןיא רערעל םעד טליפשעג ןייפ רעייז טָאה

 סנָאסידַאק בייל ןוא גנוצעזרעביא סגייווצרעבליז ןמלז ןיא יסעל

 טליּפעעג רע טָאה ווָאקיריעט ןופ ױדייי עמַארד רעד ןיא .ישזער

 ,1938-39 ,עשרַאוװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,בגא .רעכַאמרעגייז ַא

 ."ענליוו ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טיק זיא

 ענעמוקעגמוא , ךוב ןייז ןיא םיא ןגעוו טביירש לעדנַאס ףסוי

 :"ןלױּפ ןיא רעלטסניק עשידיי

 ךיא טָאה ןוא טסילַאנרושז ַא ןעוועג זיא טיק ןויצדבג

 רעדילגטימ עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה רע .רעדיל ןבירשעג

 -ַאב ךיז רע טָאה לָאמַא .יעּפפרט רענליווי רעטמירַאב רעד ןופ

 ןיא גלָאפרעד ןייק טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא זַא ,טגָאלק

 טכוזַאב םיא בָאה ךיא ןעוו רעבָא .יורפ ןייז קידלוש זיא ,ןבעל

 קידנטלַאהַאבסױא ,ןוא סַאזנייא טבעלעג ןיוש רע טָאה ,1937 ןיא

 טָאה רע עכלעוו ,רעדליב טלָאמעג רע טָאה ,טלעוו רעד רַאפ ךיז

 -ןב .טלעטשעגסיוא טשינ לָאמנייק ןוא ןזיועג ןעמעוו ןטלעז

 ,גנלעטשסיוא םוש ןייק טזָאלעגכרוד טשינ רעבָא טָאה טיק ןויצ

 ןגעוו ןוא ןעגנולעטשסיוא ןגעוו ןציטָאנ עלַא טנעיילעג טָאה

 רעדָא רעשיליױוּפ רעד ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק

 וצ ןריצָאװוָארּפ ךימ רע טגעלפ לָאמנײא טשינ .עסערּפ רעשידיי

 .טסנוק רעד ןיא ןעגנוטכיר ןגעוו ןוא רעלטסניק ןגעוו טופסיד ַא

 ןעמ .יקַאװישזדי ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה ןטסילַאנרושז יד

 ,ןעגנערב טגעלפ רע ןכלעוו ,לַאירעטַאמ םנופ ןקזוחּפָא טגעלפ

 : .ןסעידָאמטלַא ,ןלעוטקַא -טשינ ַא ױװ

 טימ טלָאמעג טיק טָאה לביטש-םעדיוב סָאזנייא טלַא ןייז ןיא

 ,טענעצס ענעדיישרַאּפ טלָאמעג טָאה רע .סָאטַאּפ ןשירָאיטקַא ןַא

 .סעזָאּפ ענעדיישטרַאפ ןיא טרירוגיפ ךיוא טָאה רע עכלעוו ןיא

 רָאװ ןופ שימעג ַא ןעוועג ןענייז ענייז ןעגנופַאש עקיזָאד יד

 .עיזַאטנַאפ ןוא

 ןגעוו ןעלקיטרַא ךס ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה טיק ןויצ-ןב

 -טסניק ענעדיישרַאּפ ןופ ןעגנוּפַאש יד ןגעוו ןוא ןעגנולעטסשסיוא

 ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ענייז ןטעברַא עקיזָאד יד ןופ ךס ַא .רעל

 | .טּפירקסונַאמ
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 דנַאבםישורצ

 סלַא עדיל ןיא טעברַאעג טיק טָאה 1941 זיב 1939 ןרָאי יד ןיא

 ."1942 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא ךיוא רע ןיא טרָאד .רעטלַאהכוב

 ,שובכַאנ חנ ןופ .ע .ש

 ,עשרַאװ ,'ןליוּפ ןיא רעלטסניק עשידי ענעמוקעגמוא, -- לעדנַאס ףסוי
 ,200 .ז ,דנַאב רעטײװצ ,45 .ז ,דנַאב רעטשרע ,7

 קירנעה ,ַָארַאש

 | ָאריּפַאש }
 {1942 לירּפא 19 ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 19... .בעג}

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי רעפַארגָאיב ןייז

 ןַאמרעגנוי ַא ןזיוַאב עשרַאװ ןיא ךיז טָאה 1926 רָאי ןיא
 .דנַאלסור ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ
 -רַאעג וא לוש-רעטַאעט עשיסור יד טקידנעעג טרָאד טָאה רע
 יקסווָאנַארג רעדנַאסקעלַא ייב טנעטסיסַא ישזער סלַא טעב
 -ַאעט-הכולמ ןשידיי רעווקסָאמ םנופ רעריפנָא רעקידרעטעפש
 -עג ךיז טָאה -- ןסייהעג רע טָאה ױזַא -- ַארַאש קירנעה .רעט
 -ערעטניא ץנַאג טימ ןרָאטקעריד-רעטַאעט עזעידיי יד וצ ןדלאמ
 סַאג ענלעשזד רעד ףיוא ךיז טָאה דָארג .רענעלּפ-רעטַאעט עטנַאס
 םיא טָאה עיצקעריד יד ןוא ,יַאלַאקסי ניא רעטַאעט יינ ַא טנפעעג
 -עגפיוא טָאה רע .ערעימערּפ עטשרע יד ןלעטש וצ טרישעזַאגנַא
 ינרעדָאמ רעיינ ַא ןיא יטנַאקיװמ עקשָאיי סווָאמיד פיסָא טריפ
 -עגנולעג ַא רעייז ןעוועג זיא וואורּפ רעד .גנוטעברַאַאב רעטריז
 עקידרעטייוו ענייז ףיוא טרַאוװעג סערעטניא טימ טָאה ןעמ ןוא רענ
 .ײןעגנוריפפיוא

 זיא ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט עשידיי עקידרעטייוו ןייק וצ רעבָא
 "מוא ןַא טלָאמעד-זיב וצ ןעמונעג ךיז טָאה .ש רָאנ ,ןעמוקעג טשינ
 סַאנָאא טביירש םעד ןגעװ .םליפ ןשידיי םוצ :טיבעג-טנַאקַאב
 :וָאקרוט

 -אעלי טפַאשלעזעג-סליפ ַא טּפַאכעגסױא רעבָא םיא טָאהי
 ,יקינווָאוװילי סמיוב .י ןריסישזער וצ טרישזַאגנַא םיא ןוא יסליפ
 םעדכָאנ דלַאב .לָארטּפױה יד טליּפשעג בָאה ךיא ןכלעוו ןיא
 םעד טכַאמעג טפַאשלעזעג םליפ רעבלעז רעד רַאפ רע טָאה
 סע ןכלעוו ןיא |שילױּפ ןיא| יץקל רעטױר רעדי םליפ ןטיױוצ
 עטמירַאב טלַאמעד סָאד ןטָארטעגפיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא
 -יד ָאיסומ ןירעצנעט עניילק יד ענליוו ןופ דניק-רעדנואוו
 ךיוא זיא ןעמליפ עקיזָאד יד ןופ גלָאפרעד ןטימ ןעמַאװצ .סעכ
 רעסיששזער ןגנוי םנופ גלָאפרעד ןוא טעטירַאלוּפָאּפ יד ןסקַאוועג
 טָאװ ,ןעמליפ לָאצ-דרַאקער ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב ,ָארַאש
 ךיױא .ןטפַאשלעזעג-סליפ ערעדנַא רַאפ ןיש טכַאמעג טָאה רע
 ןוא עשירעלטסניק ןעוועג ןענייז ןעמליפ עטשרע ענייז רעבָא
 ןעמליפ עקידרעטיױו ענייז רַאפרעד ןענייז ,טריפעגכרוד ןזיצערפ
 ןיוש ךיז טָאה רע .עיצקודָארּפ-ןסַאמ ןופ ,ענָאלבַאש ןעוועג ןיוש
 .םלוע ןטיירבי םנופ ןעגנורעדָאפ ןוא קַאמשעג םוצ טסַאפעגוצ
 (עשיליוּפ טייהרעמ יד בגא) ןעמליפ עטכַאמעג םיא ךרוד עלַא
 יז ייז ןוא ןעמונעגסיוא קרַאטש םלוע ןטיירב םייב עקַאט ןבָאה
 עזעיליופ ךס ַא ןעמליפ-עסַאק ,ןפורעג סע טָאהימ יוװ ,ןעוועג ןענ
 ןעיווצ .ערעירַאק רעייז ןקנַאדרַאפ וצ טַאהעג םיא ןבָאה ןטסיטרַא
 ,ךיז ןבָאה עכלעוו ,גנומַאטשּפָא רעשידיי ןופ ןטסיטרַא-םליפ יד
 ןענייז ,טרָא ןטשרע ןפיוא טקורעגסױרַא ,ןעמליפ סָארַאש קנַאד ַא
 לֵאכימ ,יקסנַאלעיש ווַאלסינַאטס ,ןערג ַאמריא ,יענ ַארָאנ ןעוועג
 | .יאיא ,שטינז
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 ןליופ ןיא סזיטימעסיטנַא ןכעלקערש סםנופ סקואוו ןטימ..
 עשזנַארב-סליפ יד ןעמענוצסורַא ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ ןעמ טָאה
 טסַאּפעגוצ ךיז טָאה ָארַאש קירנעה םגה ןוא.. ,טנעה עשידיי ןופ
 ןיא ןשרעה וצ ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,םזיטָאירטַאּפ-ַארוה םוצ
 ע:עיטָאירטַאּפ-עלַאנָאיצַאנ עשיליױפ זיולב טכַאמעג ןוא ,קליוּפ
 טָאה רע ןעלקַאו וצ ןבױהעגנָא עיציזָאּפ ןייז ךיז טָאה ,ןעמליפ
 עקיזָאד יד ןריצודָארּפ ןבױהעגנָא טנַאה רענעגיא רעד ףױא
 רעסיורג ַא ,רעווש ןייז ןעוועג זיא ייז וצ ףתוש רעליטש ַא ,ןעמליפ
 -לעזעג-עיצַארוקעסַא רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,עשרָאוװו ןיא ריבג
 -רַאפ זיא ןרעטש סָארַאש רעבָא ,ןַאמדלָאג ,יעּפָאריײאי טּפַאש
 ףסוי רעסישזער םנופ גייטשפיוא םעד בילוצ ןרָאוװעג טלקנוט
 .סעטייל

 ןיא ןסעיפ טריסישזער ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ָארַאש
 ןייז טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןסױרג רָאג ַא .רעטַאעט ןשיליּפ
 ואוו ,עשרַאו ןיא ,18 עוװָארַאק ףױא רעטַאעט ןיא גנוריפפיוא
 -רָאפ עלַאטנעמירעּפסקע ןַא סווָאניאערוועי טלעטשעג טָאה רע
 ."גנולעטש

 ,םליפ ןשידיי םעד ןגעװ ּפֶא ךיז טלעטש ווָאקרוט טנומגיז
 :טריפעגפיוא טָאה .ש סָאװ

 ןימ ןופ טָאבנָא ןַא ןעמוקַאב ךיא בָאה םורַא טייצ ַא ןיא,
 ןופ עיסרעוו עיינ ַא ןעיירד וצ יםליפ-טרעברָאפי עמריפ רעטלַא
 ןופ רַאנעצס ןפיוא טריזַאב ,|םיוב .י ןופ יוײל,} יףכ-תעיקתי
 םליפ ןקיזָאד םעד .םליפ ןעמוטש םעד ,עיסרעוו רעטשרע רעד
 טָאה סָאװ ,רעסישזער רעגנוי ַא ,ָארַאש קירנעה טלעטשעג טָאה
 בָאה ךיא .ןעמליפ עשיליוּפ עטוג ייר ַא טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז
 ילָאמַא ןיימ ךיוא יוװ ,גנוטייל עשירעלטסניק יד ןעמונעגרעביא
 ."יאיבנה והילאי ןֹופ לָאד עק

 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןוא דָאירעּפ ןטצעל ס'.ש ןגעוו

 :ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 יױרפ ןייז טימ ָארַאש זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו
 לטעטש ַא ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עשרָאװ ןופ קעװַא רעדניק ןוא
 ןיא רערעל סלַא טעברַאעג רע טָאה טרָאד .טנגעג רענילָאוװ ןיא
 טָאה רע ןענַאוו ןופ ענליוו ןייק קעווַא רע זיא טרָאד ןופ .לוש ַא
 ןיא טָאה ָארַאש. .עקירעמַא ןייק ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז טּפָאהעג
 ןשידיי ןיא טעברַאעג ,ןעוועג טרָאד ןענייז ןסור יד תעב ,ענליוו
 סָאדי) '200.000' סמכילע-םולש טריפעגפיוא טָאה רע .רעטַאעט
 רעד ןיא קירוצ ןגיצעג רעבָא םיא טָאה סע .(יסניוועג עסיורג
 .דָאירעּפ-ץנַאלג ןוא ילבפיוא ןייז ןופ טָאטש

 רענליו ןיא טפוטשעגניירַא ןדיי יד ןבָאה ןשטייד יד ןעו
 ןיק ןעמוקוצקירוצ ןעגנוימַאב עסיורג טכַאמעג רע טָאה ,ָאטעג
 טימ ןעמַאװצ ,רע זיא טלעג עמוס רעסױרג ַא רַאפ .עשרַאװ
 טריטסערַא טשרמולכמ.. דיי עּפורג עניילק ַא וא החּפשמ ןייז
 ךָאנ לעיצעּפס ןענייז סָאװ ,טײלדָאּפַאטשעג עּפורג ַא ךרוד ןרָאוועג
 יז טריפ ןעמ זַא ,סיהעג טָאה סע .עשרַאװו ןופ ןעמוקעג ייז
 .יםיאטח ערעוושי רַאפ ןטּפשמ וצ טרָאד יז ידכ עשרַאװ ןייק
 סָאד .ָאטעג רעועשרַאװ ןיא טכַארבעג םורַא ױזַא ייז טָאה ןעמ
 .1942 רָאי ןיא ןעוועג זיא

 -נעמָאק-ייצילַאּפ ןשידיי םנופ גַאלשרָאּפ םעד ןָא טמענ ָארַאש
 רעבָא טָאה רע .טנַאיצילַאּפ סלַא יךיז ןקעדי וצ ָאטעג ןיא טנַאד
 -עג טשינ אליממ ןוא טריפעגסיוא טשינ סעיצקנופ םוש ןייק
 סָאד ךיוא רעבָא .רעגריבטימ עשידיי ענייז ןדָאש ןייק טכַארב
 .ןפלָאהעג קינייו םיא טָאה ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןיא ידיז ןקעדי
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 טנַאקַאב דלַאב זיא עשרַאװ ןייק ייז ןעגנערב ןטימ עטכיועעג יד

 ןשטנעמ יד טָאה ןעמ ןוא ָאּפַאטשעג רעוועשרַאוו רעד ןיא ןרָאוועג

 עטלַאּפ ןוא ןריּפַאּפ עשלַאפ ףיוא ןרָאוװעג טכַארבעג ןענייז ייז ---

 -עג ןשטייד יד ןבָאה עלַא טשינ .ןכוז וצ ןבױהעגנַא -- ןעמענ

 ןץא רעלוּפָאּפ וצ ןעוועג רעבָא {יא ָארַאש .ןעניפעגסיוא טנָאק

 -פיוא יד ןעיצ טשינ לָאז ָאטעג ןיא ןעניישרעד ןייז זַא ,עשרַאוו

 -סירעטקַארַאכ .םידדצ עטריסערעטניארַאפ יד ןופ טײקמַאזקרעמ

 ָארַאש טָאה ,עשרַאוװ ןייק ענליוו ןופ קידנמוק סָאװ ,סָאד זיא שיט

 ענייז ופ םענייא יב ןטלַאהַאנוצסיא טימַאב טשינ וליפַא ךיז

 טכעלגעמרעד טָאה רע עכלעוו ,ןגעלָאק עשיליופ עקילָאצמוא

 ,(עטנעמ-ָאטעג יד ,רימ סָאװ ,סורג יד ליױו ,ערעירַאק רעייז

 ,טייז רעשירַא רעד ןופ ןגעלָאק ערעזדנוא ןופ ןעמונעגּפָא ןבָאה

 יז יב ץוש ןכוז וצ טומ ןייק ןבעגעגוצ טשינ ןבָאה

 רעװעשרַאו ןיא ןענייז (1942 לירּפַא) קיטיירפ ןקיטולב םניא

 ידלָאג... ןייז} ןשיווצ.. .ןדיי 52 טכַאנייב ןרָאוועג ןסָאשרעד ָאטעג

 | 19421 לירּפַא ןט19 םעד .ָארַאש קירנעה ...םעדייא ןייז טימ ןַאמ

 ירַאפ גנוקינייר רעייז ןבױהעגנָא רערעק-ןסַאג עשידיי יד ןבָאה

 (ָאטעג םעניילק םניא) סַאג עקְסנַאּפ ףיוא רעױוט ַא ייב ןוא ,גָאט

 -עגמוא םנופ רעפרעק ןטױט ןפיוא ןסױטשעגנָא ךיז יז ןבָאה

 .ײַארַאש קירנעה ןטכַארב

 ,יװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,1679 .זז
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,/הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומניז

 ,412 .ז

 האל:-עזַאר ,ץירוס

 | סואיוועל }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1890 .בעג}

 .דנַאלטעל ,קסניווד ןיא 1890 ןריובעג

 ןעגנולייצרעד יד .רעדנזייר ַא --- רעטָאפ

 ןוא סעזייר ענייז ןגעוו רעטָאפ ריא ןופ

 ,טנגעגַאב טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ יד

 "נַאפ-עזייר ַא ןפורעגסױרַא ריא ייב ןבָאה

 ןענעקַאב וצ קשח ןקידלַאװג ַא ןוא עיזַאט

 -רַאפ ךיז יז טָאה ,גנוי ץנַאג ךָאנ .טלעוו יד

 ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָא ןטימ ןדנוב

 ןקיטלָאמעד םעד ןיא ןטערטפיוא טגעלפ

 רעכעלטפַאשלעזעג , נ'א זיירק-רעבָאהביל

 ןוא ָאי לַאכימ רעלָאמ ןטמירַאב-רעטעּפש ןטימ ןעמַאזוצ "רעטַאעט

 רעטַאעט סָאד .סלעָאכימ המלש רעליּפשיוש ןשידיי ןטמירַאב-טלעוו

 רעטצעזַאב-גנע ןַא ,טָאטשרָאפ רעװקסָאמ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 ןסיורג ַא ןבָאה טגעלפ ןוא ,עגיר ןופ לַאטרַאװק רעשידיי רעמערָא

 .רעכוזַאב יד ייב גלָאפרעד

 ַא ןרָאװעג יז זיא ,ץירוס השמ רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ

 ןיא ןליּפשטימ טגעלפ ןוא ןירעליּפשיש עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ

 .טקילײטַאב ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא סעּפורט יד

 רעד ןיא ?עיצקַא  רעטשרע רעד ןיא ,1 רעבמעווָאנ 230 םעד

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא ןעמונעגוצ ןענייז'ס ןעוו ,ָאטעג רעגיר

 -םירָאב-טלעװ רעד ייז ןשיווצ ,ןדיי עשיטעל רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ריא ןוא .ס ןענייז ,ווָאנבוד ןועמש .ּפָארּפ רעקירָאטסיה רעשידיי רעט

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,ַאטרעב לרעטכעט קירָאייפ
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 רע טַאעט ןשיריי ןופ ןָאקיסלקעל

 38 ןגיל רעבירג-ןסַאמ עקיזיר 6 ןיא ואוו ,עלובמור לדלעוו ןיא

 תעב ןרָאװעג טכַארבעגמוא טרָאד ןענייז סָאװ .ןדיי רעגיר טנזיוט

 | ."סעיצקַא , יירד
 .ַאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 .מ ,ןוָאנַארד

 | טַאלבנעזָאר דוד-יכדרמ }

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 -"סונעוו , רעװעשרַאװ ןיא ןליּפש םיא רימ ןפערט 1915 ןיא ךָאנ

 ןעמָאנ ןקיטכיר ןייז רעטנוא טינ ןיוש ,לעגָאפסַארטש ייב רעטַאעט

 ,"וװָאנַארד , ןעמָאנ-עניב ןרעטנוא רָאנ

 טָאה רעכלעוו ,ווָאנַארד , :םעד ןגעוו טקרעמַאב ווָאקרוט סַאנָאי

 -ַארד ןתנ רָאיטקַא ןשידיי ןסיורג םעד טכַאמעגכָאנ ןוא טריּפָאקכָאנ

 ."םינָאדװעסּפ ַא רַאפ ןעמָאנ ןייז ךיז ןעמונעגוצ וליפַא ןוא ווָאנ

 ,חמחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב זַא ,טביירש ווָאקרוט טנומגיז
 עשידיי עלַא ןיא ךיז ןבָאה ,עשרַאװ טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 עקינייא ןופ סעּפורט ןזיװַאב ןלַאז ןוא (סרעטַאעטיָאניק) 'ןענָאיזוליא/

 ָאניק ןיא .'ןרָאיטקַא-המחלמ' ענעפורעג-ױזַא ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ

 רעד רעטנוא עּפורט ַא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה 1 ענלעשזד ףיוא

 .לעגָאפסַארטש .ל ןוא ןַאמלעבַא ינעב ןרָאיטקַא יד ןופ גנוריפנָא

 -המחלמי עייד ַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז רעליּפשטימ ערעייז;

 עיצַאטימיא' רעד .שארב יױָאנַארד עיצַאטימיאי ןטימ ױרָאיטקַא
 רעטנוזעג ,רעקינייבטיירב ,רעקירעדינ ַא ןעוועג זיא יױוָאנַארד

 ןגיא עקידנענערב ןוא סעלדוק עצרַאווש ּפָאק ַא טימ רוחב

 טימַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו ,סַאב ןפיט ַא ףיױא רע טָאה טדערעג

 ױתמאי םעד וצ ךעלנע ןייז לָאזיס ידכ ףפיטרַאפי וצ רעמ ךָאנ

 .עמיטוש סווָאנַארד

 רעשיטַאמַארד רעקידנצנעלג ַא .וָאנַארד .נ ירעתמאי רעד

 עזטרַאװ טמערוטשעג המחלמ רעטשרע רעד רַאפ טָאה ,רָאיטקַא

 יד .ױרָאינָאזער עשיטַאמַארדי ןוא יףטנַאגירטניאי ענייז טימ

 ַא רַאפ ןעמָאנ ןייז ןבילקעגסיוא עקַאט ךיז טָאה יעיצַאטימיאי

 טָאװ ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה ןרָאיטקַא ערעטלע יד .םינָאדייספ

 עטעברַאעגסיואי סרבח ַא ןרינַאּפָארּפ וצ ךיז טביולרעד קרַאמסיַא

 ענייז בילוצ טרירעלָאט ןגעווטסעדנופ םיא ןבָאה ייז .יעמריפ

 ."תולעמ יעששירָאיטקַאי
 ןצַאשוצגנירג ןָאטעג טינ סע טָאה .ד זַא ,טלַאה ןיישטָאר עשירג

 סיורג סיוא .טרעקרַאפ ,רָאנ ,"װָאנַארד ןסיורג , ןופ ןעמָאנ םעד

 -לַאװג ַא ןעוועג --- גנוניימ סנײשטָאר טיול -- זיא רע .גנורערַאפ

 ,וָאנַארד ןתנ רָאיטקַא םענעברָאטשרַאפ ןופ רערערַאפ ,דיסח רעקיד

 ףיוא םיא ןטלַאהנָא ךרוד ןעמָאנ ןייז ןקיביײארַאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא

 .עניב רעד

 רָאנ ,סעּפורט עמיטיגעל ןייק ןיא ןליּפש טינ טעמכ טגעלפ .ד

 םיבושי עשידיי עטסנעלק יד רעביא סעּפורטירעדנַאװ ערענעלק ןיא

 -דָארג, רעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז רע טָאה רעטעּפש ,ןלױּפ ןופ

 .ךרַאזַא ןופ "עּפורט רענ

 ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עטרַאק-דילגטימ ןייז טיול

 זיא רע זַא ןוא ןעמָאנ ןכעלקריוו ןייז ןעז וצ זיא ,"תואטיגה ימחול ,

 ןיא דילגטימ ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגנײירַא 1920 לירּפַא 21 םעד

 .עשרַאװ ןיא ןיירַאפ ןטסיטרַא ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ

 טרעדנַאװעגרעבירַא רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןוא טריּפוקא טַאהעג ןבָאה ןטעיווָאס יד סָאװ ,ןטיבעג יד רעביא

= 
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 דג ַאב -םישודק?ק

 -הכולמ ןשידיי ןכעלגעװַאב ןיא טליּפשעגטימ 1940 ןיא ךָאנ טָאה

 ,ןטיבעג-ברעמ יד רַאפ רעטַאעט

 עטשרע יד .ק זיא ,רעביא טיג ווָאקינשעלָאק ןמלז רָאיטקַא רעד יו

 סנגרָאמוצ ןוא ,ןליּפש וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ,1940 חסּפ טכַאנ-רדס

 רעכלעוו ,רָאיטקַא ןַא זַא ,העידי ַא ןעמוקַאב רע טָאה ירפ רעד ןיא

 ןפיוא קעװַא ףכית זיא ווָאקינשעלָאק .ןעז םיא ליוו ,טוג טינ טליפ

 ךיא , ןעיירש ןוא ןענייוו .ד ןּפָארטעג טרָאד ןוא טרָא םענעזיוװעגנָא

 גנילצולּפ תמאב זיא רע זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע ."דנילב ןיב

 טָאה'מ ןוא רָאטקָאד ַא ןפורעגסױרַא דלַאב טָאה'מ .ןרָאװעג דנילב

 עצרוק ַא ןיא רע זיא טרָאד .לָאטיּפש רענדָארג ןיא טריפעגּפָא םיא

 ןגעלפ סָאװ ,ןרָאיטקַא .טריזילַארַאּפ ןצנַאגניא ןרָאװעג םורַא טייצ

 ,טָאטש יד ןרָאפכרוד זיולב וליפַא רעדָא ענדָארג ןיא ןליּפש ןרָאפ

 ,תועידי עטצעל יד ןכוזַאב וצ םיא ידכ ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ

 "וצ ןייז זַא ,ןעוועג ןענייז ,ןרָאװעג ןטלַאהרעד םיא ןופ ןענייז סָאװ

 .זָאלסגנונפָאה זיא דנַאטש

 סיצַאנ יד ןבָאה ,רעביא טיג קַאז לטפעש רעליּפשיוש רעד יו

 ןוא ,ענדָארג ןעמונרַאפ ןבָאה ייז ןעוו ,לָאטיּפש ןיא טּפַאברַאפ םיא

 ,טכַארבעגמוא םיא ןבָאה
 .קַאז לטפעש ןופ .ע .ש ,ָאקינשעלַאק ןמלז ,ןיישטאר עשירג ןופ .ע .מ

 ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,/ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ , --- װָאקרוט טנומגיז
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 | ?} ,שטיווָאמוכַאנ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק)

 רעד טימ ןעמוקעגמוא זיא .עּפורט סיקסנַאכַאג ןיא ןליּפש טגעלפ

 רעטייוצ רעד תעב עיצַאוקַאװע רעד ןיא רעדניק ייווצ ןוא יורפ

 ,המחלמ-טלעוו

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןוז ןייא זַא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי

 גולק ,שיטַאּפמיס ַא .רָאי 14 ךרעב ןעוועג טלַא זיא .עיצַאוקַאװע רעד

 טליּפשעגטימ ,דניק סלַא ,טָאה רע .עניב רעד רַאפ קיעפ ןוא עלעגניי

 -ינַאגרָא ןײלַא טָאה ,סעּפורט עשידיי ןופ ןעלקַאטקעּפס עקינייא ןיא

 -ריטרָאּפעד ענעזעוועג טימ לקַאטקעּפס-רעדניק םענעטָארעג ַא טריז

 -עיצַאטרָאּפעד עקינייא ןענעכייצרַאפ טזָאלעג טָאה .רעדניק עט

 טימ ,רע זיא 1947 ןיא .ןעגניז ןגעלפ רעדניק יד עכלעוו ,רעדיל

 ,לארשי ןייק ןרָאפעגּפָא ,רעדניק עּפורג ַא
 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 ןרהא ,יקסמַאטסַאב
 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא --- 1907 .בעג)

 ןופ החּפשמ ַא ןיא ,עטיל-שילױוּפ ,ענליוו ןיא 1907 ןריובעג

 טקידנעעג .רעילָאטס ַא -- רעטָאפ .ןשטנעמ-סקלָאפ עדנטעברַא

 -כעלגעמ ןייק קידנבָאה טינ ןוא ,?הלכשה יציפמ , ןופ לוש-סקלָאפ יד

 ןפלעה וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רע זיא ,ןענרעל וצ ךיז רעטייוו ןטייק

 םיא טָאה סָאד רעבָא ,טַאטשרַאװ-יײרעלָאטס ןייז ןיא רעטָאפ ןייז

 -לוקיךעלטפַאשלעזעג טימ וויטקַא ןעמענרַאפ וצ ךיז טרעטשעג טינ

 .טעברַא רעלערוט

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג ירפ

 ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא ,סעקסערָאמוה ןבירשעג ,"טפנוקוצ ,

 -סוויטקַא יד ןופ רענייא סלַא .ןעגנוטייצ-עקידעבעל ןוא-טנַאװ יד רַאפ

 .י םעד טכַאמעגכרוד רע טָאה ,"ָאװיי רַאפ רעלמַאז-רָאלקלָאפ עט

 ךעלטעטש ןוא טעטש ייר עצנַאג ַא טכוזַאב רעטעּפש ןוא סרוק-ןהכ .ל

 ,ץניוװָארּפ רענליוו רעד ןופ
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 "םידיַאמ , רעטַאעט סָאד סָאװ ,ןעמַארגָארּפ ענעדיישרַאפ יד ןיא

 ןיא רעטעּפש ןוא ענליוו ןיא טריפעגפיוא טָאה (1933 טעדנירגעג)

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןוא ענדָארג ,שזדָאל ,עשרַאװ

 רעדיל ,ךעלדליב) ןרעמונ רעקילדנעצ ןעוועג ןענייז ,עטיל ןוא ןלױּפ

 :א'צ) טריזינעצסניא רעדָא ןבירשעג טָאה .ב סָאװ ,(סעקנעצס ןוא

 סושַאטָאּפָא ,"םירפא ןב הישמ , סקַאבלוק ןופ סעיצַאזינעצסניא
 .("יירעשטניל ,

 -ידיי ןגעוו ("עבַא, ּפ'א ךיוא) ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא טָאה .ב
 ,"גנוטייצסקלָאפ , רעװעשרַאװ ,"סיורָאפ , ןיא םינינע-רוטלוק עש
 -נינירג , ,"סעמע רענליוו, ןוא "טַאלבגָאט רענליוו, ,"גָאט רענליוו,

 -"הלבכשה יציפמ , ןופ רעכיבלמַאז-לבוי יד ןיא ןוא "ךעלעמייב עק

 | ,לוש

 -ַאעט רענליו רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ןעוועג זיא .ב

 ."שקוואד , ויטקעלָאק-מַארד ןוא "גיבליוו, טפַאשלעזעג רעט

 (יורפ ןייז טימ) טעברַאעג טיײצ:עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןיא
 ןבירטעגניירַא 1943 ןיא .עשער רעגַאל -ףרָאט ןיא רעילָאטס ַא יו
 ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא םעדכָאנ ,ָאטעג רענליוו ןיא ןרָאװעג
 הגירה רעכעלרעדיוש רעד ןיא 1944 רעמוז ןעמוקעגמוא .עינָאטסע
 יד ןופ ןעמונעגּפָארַא ,עיפַארגָאטָאפ ַא ףיוא .עגָאלק רעגַאל ןיא
 וצ ךיוא זיא ,ןעמוקעגנָא זיא ײמרַא עטיור יד יו ךיילג ,תונברק
 רעד סױרַא טרַאטש רעצעלק ענעדנוצעגרעטנוא יד ןשיווצ יװ ןעז
 .יקסמָאטסַאב םענעסָאשרעד ןופ ּפָאק

 זיא רעדורב ןייז .קענַאדײמ ןיא ןעמוקעגמוא זיא יורפ ןייז
 .טרָאפ ןטפ ןפיוא ענוװָאק ןיא ןעמוקעגמוא

 השמ רעטסינימ-ןרעגיא סלארשי ןופ יורפ יד זיא רעטסעווש ס'.ב
 .ָאריּפַאש

 ;ױזַא םיא טרעדליש ןיגרוב לאיזחי

 ןסירג ןוא ּפָאק ןטזױרקעג ןגולק ןטימ רוחב רעגנוי רעד,

 ,תוטששפ ןוא טייקכעלמיטסקלָאּפ רענעריובעג רעד טימ ,ןרעטש

 ןגעוו טמיורטעג ,רעטערב יד ייב טַאטשרַאוװ ןיא קידנעייטש טָאה

 םעד ןפרַָאוורַאפ רע טגעלפ טפָא ץנַאג ןוא ,כַאז ערעדנַא רָאג

 יד ףיא ןענכייצרַאפ ןבײהנָא טנַאה ןיא רעיילב ןטימ ןוא לביה

 ,ןלַאפעגנייא םיא ןענייז סָאװ ,תובשחמ ןוא ןקנַאדעג רֶעטערב

 -טפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ףיוא ןטעלּפוק ןלעטשפיונוצ רָאג רעדָא

 ןופ זַא ,גָאלקַאב ךיז עמַאמ ןייז עקַאט טגעלפ .סעמעט עכעל

 ןסקַאווסיוא טינ הכאלמ-לעב ןייק ןיוש טעוװ ןעלערהָא ריא

 םיא זיא 1933 ןופ גָאט-סגנילירפ ןקידחסּפ סענייש ַא ןיא
 וצרעד טגערעגנָא .רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ַא ןפַאש וצ ןלַאפעגנייא
 טָאה סָאוװ ,יטַאקָאידַאמ, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ סָאד םיא טָאה

 -טימ ןענופעג ךיז ןבָאה דלַאב .ענליוו ןיא טרילָארטסַאג ןַאד
 ,יקסנימָאדורַאּפ שריה ,תורוש יד ןופ רעבירש רעד :רעפלעה
 טלעטשעגפיוא ןײלַא טָאה יקסמָאטסַאב ןרהא .סַאטכימ ןויצ-ןב
 לײט ןטסערג םעד ןבירשעגנָא ןוא סַארגָארּפ ןטשרע םעד
 ןיילַא ,רָאמוה ןקיסייב ַא טימ ןוא סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןטסקעט
 טריסישזער ןײלַא ןוא סעקלַאיל יד רַאּפ עניב יד טיובעגפיוא
 ןעמוקעגוצ זיאיס ןוא ןעגנולעג זיא וואורּפ רעד .םַארגָארּפ סָאד
 .ויטקעלָאק-רעטַאעט רעלעניגירָא ןַא ךָאנ ענליוו ןיא

 -סמָאטסַאב ןרהא לייוו ,רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא רעדנואוו רעד
 טינ ,גנודליב-רעטַאעט עלעיצעפס ןייק טגָאמרַאּפ טינ טָאה יק
 -רעטַאעט ןייז ןגױצעג רָאנ ,עידוטס-רעטַאעט ןייק טקידנעעג
 -עפָארּפ יד ןופ ןוא ןזיירק-רעבָאהביל ענעדיישרַאפ יד ןופ הקיני

 גיי
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 רעטַאעמ ןשידיי ןופ ןָאטיסלקעל

 ןיא טרילָארטסַאג ןבָאה סָאװ ,ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עלענָאיס

 .ענליוו

 טינג ןעוועג זיא ײ"םידיַאמַא לרעטַאעט םעד ןופ זיוועד רעד

 וויטַאגענ ןוא טכעלש זיא סָאװ ץלַא "ןכַאלסיוא רָאנ ,ןכַאל םתס

 -ַאב ןענייז סיצַאנ יד ןעוו ,המחלמ -טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןופ ץנעטסיזקע יד טקידנעעג ךיז טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןלַאפ

 ןיא ןבעל ןייז טקידנעעג טָאה יקסמָאטסַאב ןרהא .ײסםידיַאמ;

 רעד ןעמוקעג טינ טלָאװ .עינָאטסע ןופ ןושנַאל יד יא 3

 סיוועג יקסמָאטסַאב ןרהא טלָאו ,1941 ןיא קילגמוא רעסױרג

 -רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא עפוטש עסיורג ַא וצ טגיירגרעד

 ."טלעוו

 ,ןיגרוב לאיחי ןוא לַאגעס לארשי ןופ .ע .ש

 רעטשרע ,1956 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,
 ,226"2257 .וז ,' דנַאב

 ,221 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,/ענליװ ןברוח,, -- יקסניגרעשטַאק .ש

 אלעפ ,שזַאברַאג

 (סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא|

 ,עינעמור ןיא רָאי עקינייא טבעלעג .ןליױּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג
 .שזַאברַאג השמ ןַאמ ריא טימ רעטַאעט שידיי טליּפשעג טָאה יז ואוו
 ןעמוקוצנָא טבערטשעג טָאה יז ואוו ,ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד
 ןעמוקַאב ןוא ,רעטַאעט שידיי ןעזעגנָא ןַא ןיא ,עשרַאװ ןיא ןליּפש
 טנָאקעג טינ ןפוא םושב סע טָאה יז יו תויה רעבָא ,ןלָאר ענעעזעגנָא
 רעביא טזָאלעגסױרַא ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ךיז יז טָאה ,ןכיירגרעד
 -נעמַאזוצ ,סעּפורט-רעדנַאװ ענעגייא טימ ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד
 יז טימ ןוא ,תוחכ עטנעגילעטניא עגנוי ,עקיעפ ןופ טלעטשעג
 יד ןופ רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןסעיּפ עטסקיטכיוװ יד טליּפשעג
 יד טליּפשעג טָאה יז עכלעוו ןיא ,סרעטַאעט עשידיי רעװעשרַאוװ
 עקטָאמ' סשַא ןיא 'ירעמ' רעגייטש ַא יװ ,ןלָאר-ןעיורפ-טּפיױה
 ,'בנג

 !וָאקרוט סַאנָאי טביירש םעד ןגעוו
 -קַארַאכ עקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא סָאו ,שזַאברַאג ַאלעפ,

 רעדעי ןיא טוג יו רעמ ןייז טנַאקעג טָאה ןוא ןירעליּפשיווע-רעט
 ירעמ) ןידלעה-טּפיוה יד רעסיוא ,יבנג עקטָאמ' ןופ לָאר רענייא
 טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ זיא יז רעכלעוו וצ ,(ירעייג ןטָארד יד
 -עגסיוא אקווד רעבָא יז טָאה ,ךעלרעניא ייס ,ךעלרעסיוא ייס
 ןליּפש וצ לָאר עקיזָאד יד ןבילק

 השמ ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םייב טשרע.
 -ילַארטנעצי רעוועשרַאוו ןיא עפורט ַא טריזינַאגרָא טָאה ןאמּפיל
 -עג ריא ןוא שזאברַאג ַאלעפ ךיז וצ טרישזַאגנַא ןוא רעטַאעט
 (םלוע רעד ייס ,עסערּפ יד ייס) עלַא ןבָאה ,ןלָאר עקיסַאּפ ןבעג
 יע רעטקַארַאכ עקידנצנעלג ַארַאפ סָאװ טגייצעגרעביא ךיז
 טשינ שזַאברַאג ַאלעּפ ןיוש זיא ןָא טלָאמעד ןופ .זיא יז ןירעליּפש
 -- ןופ ךױא רָאנ ,ןץרעליּפשיוש רעצניווָארפ ַא זולב ןעוועג
 ."עשרַאוװ טָאטשטּפױה רעד
 סַאנָאי טריזירעטקַארַאכ 'ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ןוא

 :ףוס ןשיגַארט ריא טרעדליש ןוא ן'.ג ױזַא ווָאקרוט
 טרַאצ ַא ןגיױא עיױלב ענייש טימ יורפ עדנָאלב עקידדינ ַאי

 ,רעטוג ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,םינּפ לדייא
 וצ לױמ סָאד טנפעעג טָאה יז רעבָא רָאנ יװ .יורפ רעליטש
 יז ןכלעוו ,קורדנייא רעד ןרָאװעג ןערעצ ךיילג זיא ,ןדער
 ַא טַאהעג טָאה יז .קילבנגױא ןטשרע ןופ טכַאמעג טָאה
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 ןעוועג יז זיא ייברעד ןוא םיטש עשיטסירעטקַארַאכ עקירעזייה

 | .ענעסיברַאפ ַא

 -רעפייא ןעוועג קידנעטוש זיא --- יורפ עגולק ַא רעייז -- בגא

 לָאמנייק זיא יז םגה ,יסעבילי ןסנַאמ ריא| ענייז בילוצ קיטכיז

 טייקיטיינגעק ןענופעג טָאה עביל ןייז יצ רעכיז ןעוועג טשינ

 | .טקעיבָא םענעבעגעג םייב

 -עג זיא סָאד :טקינייארַאפ ןדייב ייז טָאה עביל עסיורג ןייא

 זיא דניק סָאד .עלעגנוי ַא -- דניק קיצנייא רעייז וצ עביל יד ןעוו

 ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד ןוא סנייש ַא רעייז ןרָאװעג ןרױבעג

 ,טּפַאכעג םורַא טייצ ַא ןיא ךיז ייז ןבָאה רעדייל .ךעלקילגרעביא

 ןרָאװעג זיא רעטייו סָאו ןוא ,לפירק ַא טסקַאוװ דניק סָאד זַא

 ןיײג טנַאקעג טשינ ןוא ןדער טנָאקעג טשינ טָאהיס ;רעגרע ץלַא

 ןדעי .ל?פירק סלַא ןברָאטשעג דניק סָאד ןזיא רָאי ףלעווצ וצ.

 ןופ רבק םוצ םלוע-תיב ןפיוא ןייג שזַאברַאג ַאלעפ טגעלפ גָאט

 .ץרַאה רעטיב ריא טרָאד ןעניױוסיא ןוא דניק ןברָאטשרַאּפ ריא

 -ךלָאג ןיא 'קרַאמ ןופ לדיימ,, סלַא

 "ןירעכַאמ-ףושכ , סנעדַאפ

 (ןַאמדירפ .פ -- גנונעכייצ)

 ןסיברַאפ קרַאטש ןעוועג זיא לרָאּפ-רעטַאעט עקיזָאד סָאד

 -נייא רעיײז ןופ טױט ןכָאנ -- ךעלכַאזטּפיוה ,טקיטייועגנָא ןוא

 ןענייז ייז עכלעו טימ ,ןשטנעמ וצ .דניק טבילעג סייה ,קיצ

 יז .ץרַאה ךס ַא ןזיױועגסױרַא יז ןבָאה ,טעדנײרּפַאב ןעוועג

 ןעמ ןעוו ךעלקילג תמאב ןוא ךעלטנײרפטסַאג ןעוועג ןענייז
 .טכוזַאב ייז טָאה

 ןבָאה ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ |-טלעוו עטיױוצ| יד ןעװ.

 ןבָאה סָאו יד. .רעטַאעט ןייק טליפשעג טשינ סשזַאברַאג יד

 תמאב ןענָאק ,טבעלעגכרוד ןָאטעג רעועשרַאו} יד ץלַא סָאד

 ַאלעפ.. ,וורענ ענעלָאטש טימ ןשטנעמ רַאפ ןרעװ טנכערַאפ

 ןוא ןורענ ענעלָאטש ןייק טַאהעג טשינ ,תועמועמ ,טָאה שזַאברַאג

 םעד ןגָארטרעבירַא ןענָאק לָאז יז ןזיא ןופ ןעוועג טשינ זיא

 ךיז טָאה יז .ָאטעג רעוועשרַאוו ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,םונהיג

 טונימ ַא ףיוא יז טָאה שזַאברַאג השמ ןוא ןכָארבעגנייא שיעוורענ

 ,יעיצקַאי רעטצעל רעד ןיא . .ןיילַא ןזָאלרעביא טנַאקעג טשינ

 "עג ןדנואווערַאפ סשזַאברַאג יד ןענייז ,דנַאט:עפיוא ןרַאפ ץרוק

 ."קיבייא ףיוא ,ןרָאװ
 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,' ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנַאי

 ,211715 .זז

 .ָאטעג רעגיר רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רָאטיזָאּפמָאק ,רַאילקש

 רעגיר רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רָאטיזָאּפמָאק רעגנוי ַא ,ץישפיל

 .ָאטעג

 .ָאטעג רעגיר רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רעגניז ַא ,בֹוקַאי ,עפַאי
 .װָאנידַאר הנוי זופ .ע .ש

 יי
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 השמ .,שוַאברַאנ

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןגיוצרעד .ברילקניוו ַא -- רעטָאפ ,ןליוּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 םוצ ןגיוצעג רָאג םיא טָאה סע רעבָא ,שדוק ילכ ַא ןרעוו וצ ןרָאװעג

 ןעמונעג ןוא םייה רעד ןופ ןפָאלטנַא ףוסל רע זיא ,רעטַאעט ןשידיי

 טבעלעג טָאה רע ואוו ,עינעמור ןיא ןעמוקעגנָא ױזַא ןוא ןרעדנַאװ

 ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש .רעטַאעט טליּפשעג טרָאד ןוא רָאי עכעלטע

 ,סעּפורט ענעדיישרַאפ ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ןליוּפ ןיא

 -םיונוצ רע סָאה ,עיציזָאּפ ןייז ןופ ןדירפוצ קידנעייז טינ רעבָא

 .ץניװָארּפ רעד רַאפ סעּפורט-רעדנַאװ ענעגייא טלעטשעג

 :םעד ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ייס ,סעיציבמַא-רעטַאעט עסיורג טַאהעג טָאה שזַאברַאג השמ.

 םיא זיא סע סָאװ ,רעסישזער סלַא ייס ,רָאטקעריד-רעטַאעט סלַא

 ףױא ךעלטעטש עטסנעלק יד ןיא רָאנ ןריפוצכרוד ןעגנולעג

 ירָא טָאה רע עכלעוו ,סעּפורט-רעדנַאװ יד טימ ,ץניוװַארּפ רעד

 "ייז סָאװ ,ןסעיפ ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער ןייז .טריזינַאג

 "יורג ןעוועג טרָאד ןענייז ןוא עשרַאװו ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ןענ

 ןיא רוביגי ,יקובידי ,יבנג עקטָאמי לשמל יו ,יסרעגָאלשי עס

 עכלעוו ,ןסעיּפ עלַא יד ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .איא ימיבנגי ,יױטייק
 עלַא טליפשעג ירפ ןייז ןוא רע ןבָאה ,טריסישזער טָאה רע

 "ייז יז יצ סנייא ץלַא -- ןלָאריטּפױה

 ןלָאר יד רַאפ טסַאפעגוצ ןעוועג ןענ

 טָאה סָאװ ,שזַאברַאג השמ.. .טשינ יצ

 טנָאקעג טָאה ,יבנג עקטָאמי טליּפשעג

 ןיא רעדָא יץירפי ןיא טוג ץנַאג ןייז
 טלָאװעג אקוד טָאה ,ישזַאנירעטַאקי

 ןעועג זיאיס ליױו ,ףעקטָאמי ןליּפש

 יב (טיטסירעטקַארַאכ .לָאר-טפיוה יד

 -עג טָאה רע סָאװ סָאד ןעוועג זיא םיא

 ַאקיגַארט סָאד ןדער םייב טלמַאטש

 ןייז ןעוועג זיא םעלַא םעד ייב עשימ עט סאוט
 ייבבב ךַאז טפפפיוה ידדדי ןַאגָאלס לַאנובירט ןופ רעציזרָאפ

 .עיצקידדד ידד זיא רָאיטקקקַא ןַא "טוט סגָאטנַאד , ןיא

 סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עניילק יד ןופ םוקילבופ סָאד

 יד ייז וצ ןעגנערבּפָארַא רַאפ סשזַאברַאג יד רַאבקנַאד ןעוועג זיא
 טכַא ןייק טגיילעג טשינ טָאה ,סעסעיפ-רעגָאלש רעוועשרַאו

 דימת שזַאברַאג טָאה לבמַאסנַא ןַא לייו ,ןרָאיטקַא-טּפיוה יד ףיוא

 ןייז .תוחכ עטנעגילעטניא עגנוי ,עקיעפ ןופ טלעטשעגנעמַאזצ

 טָאה ץניוָארּפ רעשיליפ רעד ףיױא רעטַאעט ששידיי לטיּפַאק

 ןבָאה סשזַאברַאג עדייב ןטייז עוויטיזַאּפ עסיוועג טַאהעג ָאזלַא

 ןרָאי עלַא ליױו ,סקעלּפמָאק-טייקיטרעוורעדנימ ַא ןופ ןטילעג

 עשרַאוו טָאטשטּפױה רעד ןיא ןליּפש וצ טבערטשעג ייז ןבָאה

 -רעד םעד טימ .ןרישזַאגנַא טלָאוװעג טשינ ייז טָאה רענייק ןוא

 ענעגייא ערעייז ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא ךיז טרעלק

 ןלָאר-טּפיױה עלַא טליפשעעג סעּפורט-ץניווַארּפ

 -עג טרישזַאגנַא שזַאברַאג הששמ זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 רע ואוו ,סרעטַאעט רעוועשרַאוו יד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןרָאװ

 .טליּפשעג טשינ ןלָאר-טּפיוה ןייק ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה

 -עג ,קיטש-רעטַאעט ײר ַא ןבירשעגנָא טָאה שזַאברַאג השמ

 טָאה ,טליײצרעד טָאה רע יו .ןבעל-רעגייטש ןשידיי ןפיוא טױב

 ןיא .עינעמור ןיא טריפעגפיוא ןסעיפ ענייז ןופ עקינייא ןעמ
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 רנ ַא בר .םישוד קי

 ףױא עיצקעריד ןייז רעטנוא רָאנ טליפשעג ייז רע טָאה ןליופ

 ירַאפ טימ טעברַאעגטימ גנַאל טייצ ַא טָאה רע .ץניווָארּפ רעד

 רעטיױוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד .ןזיירק עשיטַאמַארד ענעדייש

 רעװעשרַאוו ןטימ טריפעגנָא שזַאברַאג השמ טָאה המחלמ-טלעוו

 ."שירעּפעוע רעייז ןעוועג זיא רע ואוו ,יַאטעמָאקי זײרקמַארד

 "עטקַארַאכ ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 :ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעו רעביא טיג ןוא ױזַא םיא טריז:ר

 טימ טקעדַאב ,ןגױא עצרַאוװש .רערעגָאמ ַא ןוא רעכיוה ַאי

 ,רָאה עצרַאװש עגנַאל טימ ּפָאק ַא .םַאר רעצרַאווש ַא ןיא ןלירב

 גוצנָא ןַא .טוה ןטיירב ןצרַאווש ַא ןגָארטעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא

 טימ ,רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ,ןצרַאווש ַא דימת ןגָארטעג ךיוא --

 עשיטנַאמָאר ַא. .עדניב רעצרַאווש רעשירַארעטיל רעטיירב ַא

 םייב ,לָאמ סעדעי .טבילרַאפ שירעמיורט ןעוועג קידנעטש .רוטַאנ

 ,עּפורט ןיא ןירעליּפשיוש רעיײינ ַא ןופ םינפ יינ ַא ןופ ןעניישרעד

 עכלעוו ,ןליפעג עקידנעמַאלּפ ןפורעגסױרַא םיא ייב סע טָאה

 .טייקיטייזנגעק ןייק ןענופעג טשינ לָאמנייק ןבָאה

 ןענייז -- שזַאברַאג ַאלעפ ןוא השמ לרָאּפ סָאד -- יז ןוא רע

 םעד טכַאמעג ןבָאה ןוא טמערָאעג ןעגנַאגעגמורַא קידנעטש

 קיזנעטש ךיז ןבָאה יז שטָאכ ,לרַאּפ טבילרַאפ ַא ןופ קורדנייא

 םייב רָאנ ,שידיי טדערעג ךיז ןשיווצ ייז ןבָאה ױזַא .טגירקעג

 .שינעמור -- ךיז ןגירק

 טשינ סשזַאברַאג יד ןבָאה ,כָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו

 ןיא רעדורב ןייז ייב טעברַאעג טָאה רע .רעטַאעט ןייק טליּפשעג

 ןיא 'סעיצקַא' יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעו .  .טַאטשרַאװ

 ןייא ןופ זיימ יד יו ןּפָאלעגמורַא ןשטנעמ ייווצ יד ןענייז ,ָאטעג

 -וטש וצ ןעוועג טושּפ זיא סע .ץוש קידנכוז ,ןטייוצ םוצ ךָאל

 עלַא ןופ ןעײרדוצסױרַא ןזיווַאב ךיז טָאה לרָאּפ סָאד ױזַא יו ןענ

 ענלימ רעד ףיא ןעמוק זדיוא וצ טּפָא רעייז ןגעלפ ייז .ןרַאפעג

 -- דַאלעמרַאמ ןוא טיורב טימ טגרָאזרַאפ ייז ןבָאה רימ ןוא סָאג

 -עג ךיז טָאה י'םייהי רעיײז .ןסעגעג ןבָאה ןיילַא רימ סָאװ סָאד

 ,בגא -- רעזייה ענעלַאפעגנייא יד ןופ תוברוח יד רעטנוא ןענופ

 ,יעיצְקַאי רעטצעל רעד ןיא ןטייצ ענעי ןיא טרָא עקיצנייא סָאד

 -עג ןדנואווערַאפ שזַאברַאג יד ןענייז ,דנַאטשפיוא ןרַאפ ץרוק

 ."קיבייא ףיוא ,ןרָאװ

 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,211715 .וז

 ןבואר ,יקסניבור
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1911 ךרעב .בעג)

 1911 ךרעב ןרָאװעג ןריובעג רע זיא ,רעביא טיג ווָאגָאר דוד יו

 טרָאד .רעציזַאב-יירעקעב -- ןרעטלע ,עטילישילוּפ ,ענליוו ןיא

 ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג זיא רע זיב טעברַאעג .ד טָאה

 -עיווָאס רעד תעב .סעּפורט עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טליּפשעג ןוא

 ןשידיי רענליוו ןיא טליּפשעג רע טָאה ,ענליוו ןופ עיצַאּפוקָא רעשיט

 ָאטעג רענליוו רעד ןיא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט-הכולמ

 ןרָאװעג טריפעגּפָא זיא רע זַא ,טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק .ש

 עיסומ) יורפ ןייז .ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע ואוו ,עינָאטסע ןייק

 .קענַאדיימ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז דניק רעייז ןוא (סעכער

 ךובגָאט , ךוב סקורק ןַאמרעה רעדורב ןייז וצ המדקה רעד ןיא

 ןטעװעטַארעג ַא ןופ זַא ,ץרַאװש סחנּפ טביירש ,"ָאטעג רענליוו ןופ

 יד ןשיווצ זַא ,ךיז ןעמ טסיוורעד ,עינָאטסע ןיא עגָאלק רעגַאל ןופ
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 ןופ ןַאטיסקעל

 רעגַאל םעד ייב סנפיוה-רעטייש יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו
 ןוא רעכַאילב יתבש ןרָאיטקַא יד ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,עגָאלק
 ,יקסניבוד

 .ואגאר דוד ןופ .ע .ש

 228 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,/ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 .15 .ז ,1961 קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט , -- קורק .ה

 אנינער ,ךילצרעה

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ריא ןביוהעגנָא טָאה .ןירעװעשרַאװ ַא

 ,"?לעזַאזַא/ ןיא טערעירַאק עשיטסיטרַא

 ."ןויטבמס , ןיא ךיוא טליּפשעג

 ןופ עיצַאּפקֶָא רעשיצַאנ רעד תעב

 ,אטעג עשידיי יד ןריפנייא סָאד ןוא עשרַאװ

 ענלימ ףיוא ּפָאש ַא ןיא טעברַאעג יז טָאה

 -טסניק עשידיי ייר עצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ

 .ןרָאיטקַא ןוא רעל

 "ןעועג סע זיא יױזַא, ךוב ןייז ןיא

 יד תעב זַא ,וָאקרוט סַאנָאי רעביא טיג
 -עג ךיז ןבָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא סעיצקַא ןוא סעיצקעלעס
 רָאנ ,ןטנעמוקָאד עטוג יד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,יד טינ טעװעטַאר
 עיצקעלעס ַא תעב זיא ױזַא .ןטלַאהַאבסיוא טוג ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד
 עלעפייה ןיילק ַא ןבילבעגרעביא רָאנ; סַאג ענלימ רעד ףיוא
 -קַא יד ייז ןשיװצ ,ןקעטשרַאפ וצ ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ןיא טָאה סָאװ ,דניק קירָאינײא ןַא טימ ךילצרעה ַאניגער עסירעט
 ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז .ץיה דַארג 40 ייב טַאהעג גָאט םענעי
 טימ קַאינילַאמ רָאטַארעּפָא-םליפ ןטימ ןעמַאזצ ,קנַאש ַא רעטניה
 טָאה ,טכוזעג טשינ טָאה ןעמ זַא .רעטסעווש ןוא רעטָאפ ןטלַא ןייז
 ךיוא זיא שינטלעהַאב ַאזַא ןוא טנייוועג טשינ דניק עלעציּפ סָאד
 ."ןעוועג טוג

 טרעדליש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 ריא ןעמונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד יוו םעדכָאנ ףוס ןשיגַארט ריא ױזַא
 ;:ביורטנייוו .וו רעלָאמ םעד ,ןַאמ

 ענלימ רעד ףיא ןעמוקעגקירוצ טכַאנרַאפ ןענייז רימ ןעווי
 סביורטנייוו עקיניזנַאוו ַא יו ןפיולמורַא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,סַאג
 רעד ףיא דניק ןטימ ךילצרעה ַאניגער עסירטקַא עגנוי יד ,יורפ
 דניק ןטימ זיא יז .ץיה עקרַאטש טַאהעג טָאה דניק סָאד .טנַאה
 -טסניק יד טָאה ןעמ רָאנ יװ קנַאש ַא רעטניה ןטלַאהַאב ןעוועג
 -צרעה ַאניגער זיא ,סַאג ענלימ רעד ןופ טריפעגסױרַא עפורג-רעל
  טָאה יז .םַאג רעד ףיוא דניק ןקנַארק ןטימ ןפָאלעגּפָארַא ךיל

 יז ןעוועג ךעלגעממוא זיאיס .לַאפנָא ןשיטַאמזַאּפס ַא ןעמוקַאב
 ןעיירש ןבױהעגנָא יז טָאה ,ןעזרעד זדנוא טָאה יז ןעוו .ןקױרַאב וצ
 -צולפ ןַאמ ריא טכַארבעגקירוצ טשינ ריא ןבָאה רימ סָאוורַאפ

 רעד ףיוא דניק ןטימ זיא יז ,ןרָאוװעג ןדנואוושרַאּפ יז זיא גניל

 טזעינ ןיוסש יז זיא רעמ .ןַאמ ריֹא ןעוועטַאר ןפָאלעגקעוװַא טנַאה

 -עגקעווַאי עלַא ןופ לרוג םעד טלייטעג טָאה יז .עמוקעגקירוצ
 .יעטריפ

 .382 ,221 .וז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,ןעװעג סע זיא ױזַא , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנַאי
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 רע ט ַאעט ןשיריי

 .עיליצ ,ןושאדטס

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרַאװעג טכַארבעגמוא}

 ;:ריא ןגעוו טביירש רעכַאילב .ש

 ןיא .רעטַאעט ןשעידיי רענליוו ןופ ןיטסירָאכ עקירָאיגנַאל ַא;

 יו ןעוועג ,ןעיעּפָאריײא ןוא ןשידיי ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןצנַאג
 ,ןרעוו קנַארק עסירעטקַא ןַא לָאמַא טגעלפ .םייה רעד ןיא ךיז יב
 -עג ןסילוק יד ןיא יז ןעמ טָאה ױזַא) יעקליצי ףכית ריא טגעלפ
 .ןטייברַאפ (פור

 -ָארּפ רעד ףיוא עּפורט-רעדנַאו ַא טימ יז זיא 1925 ןיא

 ןוא ןיטערבוס סלַא טרָא ןבושח ַא ןעמונרַאפ ,ןרָאפעגסױרַא ץניװ

 ריא טָאה םלוע רעצניווָארפ רעד .ןץירעליּפשיש-רעטקַארַאכ
 -עגנייא שטיווָאנַארַאב ןיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,טַאהעג ביל קרַאטש
 ןעוועג עדייבעג-קריצ עסיורג יד ןיא ,סיפענעב ַא ןריא טנדרָא
 .טפיוקרַאפסױא טעליב ןטצעל ןזיב

 -זוק |ןבייל | טסיטרַא ןטימ טַאהעג התתח יז טָאה רעטעּפש

 ןעמַאזניימעג ןפיוא טבילרַאפ ךיז טָאה יז ןעמעוו ןיא ווָאצעינ

 ןריובעג טרעוו ַאד ןוא ענליוו ןייק ןרָאפ וצ טמוק יז .געוו רעדנַאוו

 ןוא ןירעליּפשיױש סיוא טרעוװ יז .עלערָאב ןוז רעקיצנייא ריא

 ןופ ךָאנ טוואורפ יז .דיחי-ב ריא וצ עמַאמ עיירטעג ַא טביילב

 .ײר ךעד ןופ סױרַא ןיוש זיא יז רעבָא ,ןליּפשע טייצ וצ טייצ

 ןייק רעבָא ,טרישזַאגנַא ךיוא ריא ןעמ טָאה רעטַאעט-הכולמ ןיא
 טָאה ,סנגירביא .ןליּפוע וצ ןבעגעגנייא טינ ריא ךיז טָאה ןקָאר
 ,רעטַאעט ןופ ןברוח רעד טמוקיס ..טרעיודעג טינ גנַאל סָאד
 רעד ןופ ןדיי עלַא טימ ןעמַאװצ ...ענליוו שידיי ןופ ןברוח רעד
 זיא ןַאמ ריא| -- ,החפשמ רעצנַאג ריא טימ .,סַאג-רעקנַאלוהָאּפ
 רעקזעיקול ךרוד :געוו ןייא {ןרָאוװעג ןעמונעגוצ רעירפ ךָאנ
 ."רַאנָאּפ ןייק ,לטנעה ןרַאפ ןוז ןטימ ,הסיפת

 .84 .ז ,1962 .,קרָאי וינ ,/רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא ,, -- רעכאילב .ש

 עינַאמ ,ַאלעינַאמ

 | דעמַאלעמ }
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא }

 רעטומ .ןלוּפ ,עשרַאװ ןיא ןריובעג

 -ַאק ַא -- רעטספעווש יד .םַאבייה ַא --
 ַא יו ןביוהעגנָא .רעטַאעט ַא ןיא עשריס

 ,ןלָאר ףיוא רעבירַא רעטעּפש ,עקטסירָאכ

 רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ סרעדנוזַאב

 .גרעבנעזייא ןרהא

 -עַפֶא , טליּפשעג יז טָאה 1927 ינוי ןיא

 טימ "טעלמַאה , סריּפסקעש ןיא ?ַאיל
 טָאה 1925 ןיא .שזדָאל ןיא ןַאמּפיל השמ

 -רַאו ןיא "ָאדַארָאדלע , ןיא טליּפשעג יז

 עיצקעריד) רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןיא טליּפשעג יז טָאה 1939 ןיא .עש

 רעלדנַאס .ח ןופ "טלעוו ענעגושמ ַא , עסעיפ רעד ןיא (ָאביר .ס --

 א ןביוהעגנָא יז טָאה רָאי ןבלעז ןיא רעטעּפש .ןַאמרעב .ש ןוא

 ןוא הנשוש זוָאר ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ןליוּפ רעביא יינרוט

 לטפעש .ןָאזרעדָארב ַאינָאס ,רעשיפ בקעי טימ) עפמַאל סירָאמ

 עּפמַאל סירָאמ ,ףָאהסייװ ַאטרעב ,הנשוש .ר ,רעצעזטפירש .ל ,קַאז

 רענעכָארבעגסיױא רעד בילוצ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ ,(.א .א

 ןעועטַאר וצ ךיז ןעגנוימַאב עריא ןגעוו .המחלמ:-טלעוו רעטייווצ

 הא =
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 דנַאב -םישודדצ

 רעניװסַאק .ל רָאיטקַא םעד .ןַאמ ןטייווצ ריא וצ ןעמוקוצוצ ןוא

 ייירש ןוא ןירעליּפשיוש יד ךעלריפסיוא טלייצרעד ,גרעבמעל ןיא

 ."ןעמַאלּפ ןוא רעייפ ןיא , ךוב ריא ןיא הנשוש .ר ןירעב

 ריא זיא ,עשרַאװ ןופ ןעגנורידרַאבמָאב עשטייד יד ייב דלַאב

 ַא ,םיוק םיא טָאה'מ ןוא ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןוז סגרעבנעזייא ןוא

 .תוברוח יד רעטניה ןופ טּפעלשעגסױרַא ,ןטעדנואוורַאפ רעווש

 ןבָאה ,ַאיסול ,דניק ןיילק סרעניװסַאק ןוא ריא טימ ןעמַאזוצ יז

 ןוא סעבמָאב עשטייד יד ןופ לגָאה ןרעטנוא ןעּפמַאל ,ןהנשוש טימ

 .ןקַאילָאּפ עדנרישזַאטנַאש ןוא ןכַאו עשטייד ןופ ןגיוא עמַאזכַאװ יד

 טרעדנַאװעג ,טלעג טּפעלשעג ייז ןופ רדסכ ןבָאה סָאװ ,"סרַאלגומש ,

 ,םייונע עגנַאל דָאנ .ןעװעטַאר וצ ךיז ידכ ץענערג רעשיסור רעד וצ

 טרָאד ןופ ,קָאטסילַאיב ןיא דניק ןטימ ןָא יז טמוק קערש ןוא ןייּפ

 ןעגנוגנידַאב ערעווש ךעלנייוועגרעסיוא רעטנוא רעטייוו יז טרעדנַאװ

 .גרעבמעל ןייק

 םייח ,ץיװַאל ינעשזד טימ ןעמַאזוצ ,ךיז יז טָאה הנשוש טיול

 טצעזעגניירַא רענרעל הנח ןוא ןַאמרעדייז דוד ,ןַאמלָאפ ַאלָאל ,ןיוועל

 ןבָאה געוו ןפיוא רעבָא ,ץענערג רעד וצ ןרָאפעג ןוא ןגָאװ ַא ןיא

 יז ןבָאה ,טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןפָארטעגנָא ייז

 .טרעקעגקירוצ ךיוא ךיז ןוא ןקַארשרעד ךיז

 ןשטייד ַא טימ קעװַא זיא יז זַא .רעביא טיג וװָאקרוט סַאנָאי

 ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןוא סנַאטַאנ יד טימ ןעמַאזוצ ָאטיוא

 -יֵצַאנ יד ךרוד טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה רעטכָאט ריא ןוא יז ואוו

 .טנעה עש

 ,192*130 .זז ,1949 ,סערייא סָאנעוב , ןעמַאלּפ ןוא רעייפ ןיא , --- הנשוש .ר
 .זז ,ייװצ דנַאב ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
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 לאידתכ ,ַאדיורב

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1907 .בעג}

 ;טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 .ענליוו ןיא 1907 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ָאדיורב לאירתכ,
 ןטימ פא ךיז רע טיג ,יתירבע היסנמגי רענליוו יד ןקידנע ןכָאנ
 ןיא ,סעפורט ענעדיישרַאפ ןיא טליּפש רע .רעטַאעט ןשידיי
 ךס ַא .יםידיימי רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןיא ןוא ןזײרק-ןרָאטַאמַא
 יד ןשיווצ ןרָאװעג טײרּפשרַאּפ ןענייז םינוגינ ןוא ענייז ןטסקעט
 .('טיירפשעצ עטיירב ַאזַא ןוז ַא ךיז טָאה' :?שמל) ןסַאמ עשידיי
 ָאדיורב טָאה רעטַאעטדַאטעג ןיא ןעמַארגָארּפ-יוװער עלַא טעמכ
 .טליּפעעג ןוא ןבירשעג ,טריסישזער ,טלעטשעגנעמַאזוצ

 -סיוא ןכרוד םלוע-רעטַאעט סייב ןעוועג טבילַאב זיא ָאדיורב
 טָאה רע סָאװ ,טעלפוק ןוא ךעלדיל ןופ ןרעמונָאלָאס ןריפ
 םורַא טציא טרעדנַאװ סָאדיורב עלעדיל ןייא טינ .ןבירשעג ןיילַא
 ןייז רע טָאה סרעדנוזַאב .טרָאװ ןשידיי ןופ רעבַאהביל ןשיווצ
 טגעלפ רע ואוו ,ָאטעג רענליוו ןיא ןזיווַאב טנעלַאט ןשירעפעש
 ךרוד ,ןעלקַאטקעּפס-יװער עצנַאג ןריסישזערטימ רעטַאעט ןיא
 טָאה "ךיז טלַאה השמ, סַארגָארּפ טצעל ןייז .ענעבירשעג םיא
 גנלעטשרַאפ רעטייוצ רעד וצ ןטלַאהעגסױא טינ רעבָא ןיוש
 ףיױא ןרָאװעג טריפעגקעװַא זיא ָאדױרב .ןעמוקעג טינ זיא
 עמיס ןרָאיטקַא ,םירבח ענייז טימ רע טָאה טרָאד ךיוא .עינָאטסע
 -וײּפ רערעווש רעד ךָאנ ,ןקַארַאב יד ןיא ,ָאריּפַאש קערַאמ ןוא
 ,טרָאװ שידיי ַא טימ ענעגנַאפעג יד טיירפרעד ,טעברַא רעלופ
 קרַאטש ןרָאװעג ָאדירב זיא רעגַאל ןיא .לדיל שידיי ַא טימ
 ןיא טריפעגרעבירַא טרעוו רע.. .טנווַאדעג רדסכ ןוא זעיגילער
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 ,1945 רַאונַאי ןיא ,רע טרעוו גרעבסגינעק ייב ןוא ,דנַאלשטייד

 ,ןדיי ערעדנַא רעטרעדנוה טימ ,ןשטייד יד ךרוד ןפרָאװעגניײרַא

 ."םי ןיא

 -טַאק .ש טָאה "ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל,, ךוב ןייז ןיא

 קידנעטש זיא זדנוא ייב, רעדיל ס'.ב ןעמונעגניירַא יקסניגרעש

 טול ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,(ןָאק ךענעה --- קיזומ) "רעטסניפ

 רענליוו רעד ןופ לבמַאסנַא רעד ןוא ,ןָאזרעדָארב .מ ןופ וויטָאמ ַא

 .ןסיוו טינרָאג ןָאק ןעמ' יווער רעד ןיא טריפעגסיוא סע טָאה ָאטעג

 גרעבנעטור לאיתוקי ןוא ַאניבור ַארָאד ךרוד טריפעגסיוא) ?ָאטעג ,

 -יא) "?ןייז ױזַא סע ףרַאד יצ , ,('ןסיוו טינרָאג ןָאק ןעמ' יווער ןיא

 רַאפ זיא סָאװ ,לַאטנעזָאר ןופ וויטָאמ ןכעלנע ןַא ןופ טרעדנעעגרעב

 "יוער עשידיי ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג המחלמ-טלעוו רעטייוװצ רעד

 ןרָאװעג ןעגנוזעג דיל סָאד זיא ָאטעג רענליוו רעד ןיא .סרעטַאעט

 "?טולב ןוא שיילפ ןופ ךיוא ןענייז רימ, ,(גרעבנעטור לאיתוקי ךרוד

 ,('ךיז טלַאה ,השמ' יווער ןיא גרעבנעטור .י ךרוד טריפעגסיוא)

 -ורט לקנַאי ןופ קיזומ) "םיוב ַא ןעילבעצ לגייווצ ןופ ךיז טעוװ סע,
 ןוא 'ָאטעג ןופ רעדניק' ןסייהעג דיל סָאד טָאה ָאטעג ןיא .יקסנַאיּפ

 וצ ייוו ןוא ןרָאי ענערָאק' יווער רעד וצ ריפניירַא רעד ןעוועג זיא

 רעמונ רעד זיא רעטעּפש .ןעגנולעטשרָאפ עטשרע יד ייב 'געט יד

 טסקעט םעד ןבירשעג טָאה ָאדיורב .לַאניפ םייב ןרָאװעג טליּפשעג

 -עגסיוא 'םידיימ' טָאה קיזומ רעד טימ .קיזומ סיקסנַאיּפורט ףיוא

 ָאטעג רעד ןיא ןעגנוזעג) "ןעיורפ , ,(('רעדירב ייווצ' סצרּפ טריפ
 טריפעגסיוא) "ךיז טקנעב סע ,ךיז טקנעב סע, ,(ַאניבור ַארָאד ךרוד

 "ור ַארָאד ךרוד "געט יד וצ ייוו ןוא ןרָאי ענערָאק , יווער רעד ןיא
 לארשי ןופ שזַאטנָאמ ןטיול לבמַאסנַא ןטימ גרעבנעטור .י ןוא ַאניב

 סָאד , ,('גנילירפ' ג'א םַארגָארּפ ןיא ןעגנַאגעג זיא דיל סָאד .לַאגעס

 -ליוו ןופ םימותי יד ןעגנוזעג ןבָאה דיל סָאד) "לגניי--טרָאּפסנַארט

 -טרָאּפסנַארט ַא ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ָאטעג רענ

 טריפעגרעבירַא ייז ןבָאה ךעלעגעוו ןיא טנַאּפשעגניײא ,'םידלי' לטרַא

 -עג זיא סָאװ ,טלָאצַאב רַאפרעד ןעמוקַאב ןוא ןכַאז ענעדיישרַאפ

 השקב רעד טיול ,רבחמ רעד טָאה דיל סָאד .עסַאק ןייא ןיא ןעגנַאו

 ןָאק ןעמ , יוער רעד וצ ריא רַאפ ןבירשעגנָא ַאניבור ַארָאד ןופ

 רעמוז ןיא ןעמוקַאב טשרע דיל סָאד טָאה ןוקית ַא ."ןסיוו טינרָאג

 -ַארעגּפָא| טאקשומ .י סָאװ ,עירָאטידיא-רעטעברַא ןַא ףיוא 2

 עכלעוו טימ ,סעדַאגירב-'םידלי' יד ןופ טריזינַאגרָא טָאה |טעוועט

 -ליוו רעד ןיא ןפַאשעג) 'ערעדנַא ןטייצ ליוו'כ ,(טריפעגנָא טָאה רע

 רעד ןיא ןפַאשעג ,רעלסקעוו .מ ןופ קיזומ) "ןימַאטיװ , ,(ָאטעג רענ

 גָאליּפע ןוא גָאלָארּפ) "ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר , ,(ָאטעג רעגליוו

 יוער רעד ןופ) "רעטייר רעד , ,('ךיז טלַאה ,השמ' יווער רעד ןופ

 ,1943 גנילירפ ןבירשעג) "ןגרָאמ ןרעסעב םוצ, ,("ךיז טלַאה ,השמ,
 ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ןעוו ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ סעוויסנעפָא יד תעב
 יד טגָאלש סע, ,(ןרעו טײרפַאב ָאטעג רענליוו יד טעװ דלַאב זַא

 רעד ןיא "ךיז טלַאה ,השמ , יווער רעד ןופ לַאניפבלַאה רעד) "העש |
 "דרמ .ַאניבור ַארָאד ןטסיטרַא יד רדוד טריפעגסיוא ,ָאטעג רענליוו

 -מעטּפעס ןיא גרעבנעטור לאיתוקי ןוא רבחמ רעד ,יקסווָאדַאש יכ
 רעד ןיא ןביולג ןוא גנונפָאה טימ לופ זיא דיל סָאד .1943 רעב
 ךָאנ זיא ,םעד טָאטשנָא רעבָא ,םזירעלטיה ןופ הלּפמ רעקידלַאב

 -ַאדיװקיל יד ןעמוקעג ,1943 רעבמעטּפעס 22724 .,גָאט ןבלעז םעד
 טלַא ןופ ךיז טָאה ַאניבור ַארָאד זיולב ןוא ,ָאטעג רעד ןופ עיצ
 ,(טעװעטַארעג
 -עגּפָא ךיוא ןענייז ,"ןרענַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל, ךוב ןיא |
 סע ףרַאד יצ , ,"אטעג , :רעדיל ס'.ב וצ סעיציזָאּפמָאק יד טקורד
 ,"ןעיורפ , ,"םיוב ַא ןעילבעצ לגייווצ ןופ ךיז טעװ סע , ,"ןייז יױוִיַא
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 -ערָאק , ,"לגניי-טרָאּפסנַארט סָאד , ,"ךיז טקנעב סע ,ךיז טקנעב סע,

 ןרעסעב םוצ , ,"ךיז טלַאה ,השמ , ,"געט יד וצ ייוו ןוא ןרָאי ענ
 ."העש יד טגאלש סע, ןוא "ןגרָאמ

 ,רעדיל-ָאטעג ךוב םוצ המדקה רעד ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 :טביירש

 -עג ַא ןיא .רעדיל עלַא טעמכ ןופ ןרָאטױא יד ןענעק רימ;

 ןכַאמכרוד טפרַאדַאב אמתסמ דיל סעדעי טלָאװ טייצ רעכעלנייוו

 רימ ןבָאה ָאטעג ןיא רעבָא .טעטירַאלוּפָאּפ וצ געוו ןגנַאל ַא

 זיא גנופַאש עלעודיוידניא :סעצָארּפ ןכעלרעדנואוו ַא ןעזעגוצ

 סעדעי .רָאלקלָאפ ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאפ ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 -רעביא ןוא ןליפעג יד טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,דיל ןּפַאשעג-יינ

 -ונעגפיוא ךיילג עסַאמ רעד ךרוד זיא ,עסַאמ רעד ןופ ןעגנובעל

 ןופ רעפעשש רעד .םנגייא ריא יוו ןרָאװעג טיירפשרַאפ ןוא ןעמ

 יד זיא רַאפרעד .טייצ עקיטולב יד ןעוועג ןזיא רָאלקלָאפ םעד

 םרָאפ יד זיא רַאפרעד ,קיטרַאנגיײא ןיז ןסיוועג ַא ןיא קיטַאמעט

 .ערַאבלטיממוא ןַא רעבָא ,עטוועפ ַא -- עטלבוהעג ןייק טשינ --

 טרָאװ טכעלש ץיק ןזדער טרָאטעג טינ ָאטעג ןיא טָאה ןעמ

 -עג ךיילג ןיא ,שטייד ַא ןעזרעד ןעמ טָאה .רעדרעמ יד ףױא

 !ועטייד ַא טייגיס :סייהעג טָאה סָאד .ײולּפע לַאנגיס רעד ןעמוק

 ןיא ןעמוקנָא ןגעלפ טייצ-רעטניוו סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סע)

 ױוי .ןשטייז ענעריורפרַאפ טנָארּפ ןופ ןלָאטיּפש רענליוו יד

 רעד ןעוו רעדָא .(קלָאפ סָאד ןגָאז טגעלפ ,ילּפע ענעריורפרַאפ

 (ןנוריפנָא ספעלס .א רעטנוא) ָאטעג רענליוו ןיא רָאכ רעשידיי

 טזמעג ןעמ טָאה ,ירעליטש ,רעליטעי דיל סָאד ןעגנוזעג טָאה

 ןריפיסי ףיוא ןטייברעביא ,יוצ רַאנָאּפ וצ ןגעוו ןריפיסי ץַאז סעד

 ,ירַאנָאּפ ףיוא טייג דניק סָאדי טָאטשנַא ןוא ,ױצניהַא טציא ןגעוו

 טרַאטעג טינ טָאהיס .ירַאה רעד וצ טמענ דניק סָאדי ףעגניז

 ןיוזש ןענייז ןטרָאד שטָאכ ,ירַאנַאּפי טרָאװ סָאד ןרעוו טנָאמרעד

 טינ ,רַאנַאּפ ץיק ָאטיני .תונברק טנזױט קיצכא ןעמוקעגמוא

 ןגעלפ -- יסעקיוועשלָאב יד ןופ גנוטכַארטסיוא ןַא זיאיס ,תמא

 טליּפש סָאװ .רעטַאעט ןליּפש ןסייהעג טָאה ןעמ .ןשטייד יד ןגָאז

 -יוא יד ןבָאה .רַאנָאּפ טָארד טרָאװ ןקיטכיזרָאפמוא ןַא רַאפ ?ןעמ

 םוצ ,טמענ .םיזמר טימ ןביירש טחמעג ןטסקעט יד ןופ ןרָאט

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ יוער יד ןופ ןעמענ יד זיױלב ,ליּפשייב

 "געט יד וצ יױװ ןוא ןרָאי ענערָאק,א :רעטַאעט-ָאטעג רענליוו

 יו ןוא ןרָאי ענערָאקי לטרעוו ןשידיי םנופ גנוריזַארפרעביא)

 רעדָא ,"ךיז טלַאה ,השמ} ,"ןסיוו טינרָאג ןָאק ןעמ, ,(יגעט ענעצ

 יסַאפ ןיא שינעגָאי יד עניב-טסנוק-ןיילק רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 רַאפרעד .("סַאפ ןיא סענָאגַאיד, ןופ ליּפשטרָאװ ַא טכַאמעג)

 ריא .ישטיידי ןעמָאנ םעד ןפערט רעדיל יד ןיא ןטלעז ריא טעוװו

 ןופ טסקעט-רעטניה םניא ,רעדרעמ םעד ,רעבָא םיא טנעקרעד

 ןעמ סָאוו ,רעדיל יד זיולב ןענייז םַאנסױא ןַא .הרוש רעדעי

 םעד ןצימע ייב ןענופעג ןעמ טלָאוו .םייהעג ןיא ןעגנוזעג טָאה

 -שעג יד טלָאוװ ,עגניז ייז טרעהעג רעדָא ,רעדיל יד ןופ טסקעט

 ."םיונע עלעיצעפס ןבעגעגוצ ךָאנ טױט םוצ ַאּפַאט

 :ךוב םעד וצ המדקה ןייז ןיא טביירש קיווייל .ה ןוא

 ןליו רימ סָאװ ,רעדיל-טעצַאק -ןוא-ָאטעג עלַא טינ ,תמא;

 לופטרעוו ךיילג ןענייז ,רעדיל-סקלָאפ יו ןשנעכײצַאב עלַא יײז

 יו ןרעוו ןעמונעגנָא סעיצַאורעזער עשיטירק ןָא ןענָאק ןוא

 -סקלָאפ ןופ טעטילַאווק עתמא יד ןגָאמרַאפ ייז ןופ עלַא טינ .ענױזַא

 -סיױא ןופ תוטשפ עניד ,המכח ןופ טייקטרעטיילעג :ןעגנַאזעג

 -רעפ ףיוא ףורּפָא סענטעמָאה טינ ךָאד רעבָא ןטקעריד ,קורד
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסלעל

 -עג עלַאיצַאס א עכעלטּפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ רעדָא עכעלנעז

 רעשירעלטסניק ןופ ןח םעד ןבָאה יײז ןופ עלַא טינ .ןשינעעש

 ןעמענ וצ זדנוא רַאּפ ןינע רערעווש ַא רעבָא זיאיס .טײקוויאַאנ

 יניא ערעזדנוא ייז ףיוא ןדנעוונָא ןוא רעדיל-םונהיג עקיזָאד יד

 יד ָאטינ ךָאנ זיאיס .סמוירעטירק עשירָארעטיל עטלעטשעג

 ןליפַא ,ץרַאה סָאד טינ טזָאל סע ןטסעמ וצ יז סָאװ טימ סָאמ

 רַאפרעד .טכעלש זיאיס ןגָאז וצ ,דיל ןטסנפלָאהַאבמוא ןַא ףיוא

 סָאװ ,גנוקידירפַאב רעפיט ַא טימ טלָאצעגּפַא רימ ןרעוװ רעבָא

 -טסניק ַא ףיוא ַאי ןעיטש רעדיל יד ןופ לָאצ עסירג ץנַאג ַא

 עכעלפערט ערעייז טימ ךרוד זדנוא ןעמענ ןוא ךיױה רעטשירעל

 רעיי טימ ,טפיוהרעד ןוא ,טײקפרַאש רעיד טימ ,ןקורדסיוא

 ,.רעצ ןכעלדנעמוא

 |מ}| .א םירבחמ יד סיוא ךיז ןלייט ןעמענ עקילַאצליפ יד ןופ

 -נעזָאר .ל ,ָאדיורב לאירתכ ,רעזעלג .ר ,קילג שריה ,גיטריבעג

 -טקלָאפ ענעי -- ךָאנ טדער רעװ .ןיטייח הנח ,רעדעפ ימַאז ,לָאט

 "כיד עניױזַא ןופ ָאטעג ןיא ןרָאוװעג ןפַאשעג ןענייז סָאוװ ,רעדיל

 ע ןילַא רעלמאזטפיוה םעד ןופ ןוא רעוועקצוס .א יו רעט

 יִד ..| ײַאטעג, ךיל םיגבב קידנריטיצ ץאו.. יקסניגרעשטַאק

 קידלַאוװוג זיא ןרערט ענייז וצ ,ןייפ ןייז וצ ,קלָאפ םוצ טפַאשביל

 שזַא טייג טפַאשביל יד .רעדיל-טעצַאק-ןוא-ָאטעג עלַא ןיא סיורג

 ,ןײלַא ָאטעג םוצ טייקכעלטרעצ רעקפוס-ןיא ןַא ןיא רעבירַא

 יד ןופ ּפָא טגאלשיס ןרעױמ עגנע יד וצ ,ןרעױמ-ָאטעג יד וצ

 .לבב תורהנ לע ןופ טיײקנרָאוװערַאפ רעקילײה רעד טימ רעדיל

 -רעניא עלַא ..ןײךיז טלַאה ,השמ, דיל סָאד קידנריטיצ ןואן.

 טינ יוװ ןבעלוצסיוא ידכ ןרָאוװעג טדנעוועגנָא ןענייז תוחכ עכעל

 ןתמא-ליױרגשטנעמ וצ-שטנעמ יד ,ןטייקרעטיב ענעגייא יד זיא

 יד ןעוו ,הסיפת ַא טרעוו טלעוו יד ןעוו טקעדעגפיוא ןרעוו סָאװ

 טּפַאכ רעגאב ןייא .רבק רענעפָא ןא טרעוו סיפ יד רעטנוא דרע

 ."ןביולג טימ ןטכיולעגכרוד עינָאריא .עינָאריא טימ עלַא םורַא
 ,דנַאב רעטשרע ,1956 .י .נ , רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,450 .ז
 ןטצעל ןופ , ,ָאטעג רענליװ ןיא טרעצנַאק רעטשרע רעד -- לַאגעס לארשי

 ,1946 טסוגיױא ,ןעכנימ ,"ןברוח
 ןוא 222:223 .וז ,1947 ,קרָאי וינ , ענליװ ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש

 .המדקה
 ,|סָאטעג יד ןופ רעדיל , ךוב ןיא} קיביײא טגניו קלָאפ סָאד -- קיווייל .ל

 31"30.זז
 ,1948 ,קרָאי וינ , ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעדיל , -- יקסניגרעשטַאק .ש

 301 ,300 ,197 ,137:38 ,11415 ,63 ,4849 ,28729 ,16 ,6 ,5 .וז
2, 335, 350, 354, 36263, 365, 368, 371772, 376, 391, 402, 417, 
5, 430, 

 -לע ןיא ןברָאטשעג זיא ,טסיטענרַאלק ַא ,ימַאס ךַאבנרעטש
 .ועליגָאמ ,עירטסינסנַארט ןיא רָאי 50 ןופ ךרעב רעט

 -עד ןיא ןברָאטשעג ,רעסַאי ַא ,טסידגַאבזַאשז ַא ,רעזייל ךואר
 ,רָאי 40 ןופ רעטלע ןיא עיצַאטרַָאּפ

 טליּפשעג ,טסינָאפָאסקַאס ןוא טסיטענרַאלק ,ףלַאדַא רעבכואד
 ןיא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .עינָאמרַאהליפ רעציווָאנרעשט ןיא 1941 ןיא
 -ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג רע זיא ,ץיווָאנרעשט ןעמונרַאפ 1
 | .עקַאטַא
 .ץראווש ןַאילוי ןופ .ע .ש

 רעגיר רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רעגניז ַא ,שסיװַאלַאטוװעש
 .ָאטעג
 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 דנַאב םישודדצ

 ַאנױװלַאמ ,אקצַארעיס

 | ץעענַאּפמַאק 1
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװענ טכַארבעגמוא -- 1881 .גיוא 27 .בעג}

 ,סעדָא ןיא 1881 טסוגיױא 27 ןריובעג

 יּפשיוש ןופ רעטסעווש-ףיטש .עניַארקוא

 -מָאק .ג .א רָאטקעריד-רעטַאעט ןוא רעל

 .ץעענַאּפ

 ןעמונעגפיורַא רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא

 סרעדורב ריא ןיא עניב רעד ףיוא ןרָאװעג

 ןופ רעטלע ןזיב טליּפש יז ואוו ,עּפורט

 ןיא ןטערטפיוא ןָא טבייה יז ןעוו ,רָאי 5

 -עּפש ,"ַאװָאסירָאב , נ'א ןלָאר-ענָאדַאמירּפ

 ייב ןיטערבוס סלַא טליּפשעג .ס טָאה רעט

 ,סעּפורט-םירבח טימ ןרָאפעגמורַא רָאי 5 ךַאנרעד ,ןָאזשיפ םהרבַא

 רָאי עקינייא ,יקצָארעיס ןַאמרעה רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ ןוא

 ,ס טָאה 1905 .עּפורט סיקסנימַאק ןיא ענָאדַאמירּפ סלַא טליּפשעג

 -רעד ןוא ,עשרַאװ ןיא לַאזנעזָאר .רד-ןײטשנרַא קרַאמ ייב טליּפשעג

 -ַאעט סעסיורג , סגרעבדנַאז ןיא ,ןיטסילָאר-רעטקַארַאכ סלַא ,ךָאנ

 רעטעּפש .םייה עקידנעטש ריא טכַאמ יז ואוו ,שזדָאל ןיא ."רעט

 טליּפש ,רעגוא היעשי רעביירש ןוא רָאטקַאדער ןטימ הנותח .ס טָאה

 קירוצ ךָאנרעד ךיז טיצ ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ךָאנ

 -ליווו ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ קידנטערטסױרַא ,עניב רעד ןופ

 .ןעגנולעטשרָאפ-בוט-םוי רעדָא עקיטעט

 :טביירש גייווצרעבליז ןמלז

 טנכייצעגסיוא עניב רעד ףיוא ןליפשש ריא תעב ,ךיז טָאה .ס,

 עכלעוו ,ןפיט עריא .טײקכעלריטַאנ עכעלנייועגרעסיוא ןַא טימ

 ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןקיליב ןיא בור יפ-לע ,ןפַאשעג טָאה יז

 ןיא

 ענעגושמ,

 סיוא

 "ביל

 טכַאמעג ןבָאה ןוא ןבעל טימ לופ ןטָאנקעגסױא ןעוועג ןענייז
 -עגסיוא ריא זיאיס עכלעוו ,עזָארּפ עכעלרעכעל עטּפָא יד ןביילג
 יז טָאה טייקמיטניא ןוא טייקידעבעל ענדָאמ ַא .ןדייר וצ ןעמוק
 רעדעי ןיא שממ ךיז טָאה ןוא עניב רעד ףױא טכַארבעגפיױרַא
 ."םלוע םייב טכַאמעג טבילַאב לָאר
 ,שזדָאל ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד תעב ּפַאטע ןטצעל ריא ןגעוו

 ןענייז סיצַאנ יד יו --- שטיוװָאסָאנָאי .י טיול --- ןַאמ ריא טלייצרעד
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 ַא ןריפכרוד בוטש ןיא ייז וצ ןעמוקעג

 :א'צ ,ןָאטעגנָא ייברעד ייז ןבָאה ייז סָאװ

 ,תושיגנ יד ןוא עיזיווער

 םוצ טַארַאּפַאדָאידַאר ןיימ טּפעלשעג טַאהעג דָארג בָאה ךיא;
 םעד ןטעב וצ טגעוורעד ךיז טָאה יורפ ןיימ ןעוו ָאטױא-טסַאל
 ןופ ןשטנעמ ַא ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז רע ריציפָא ןטסימרוטש
 ןביולרעד ריא לָאז ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה יז .רָאי קיצכעז עכעלטע
 -ונעג טָאה יז .טביולרעד ריא טָאה ריִציפֶא רעד .ןפלעה וצ רימ
 -טסַאל םוצ ןגָארטעגּפָארַא םיא ןוא טַארַאּפַא ָאידַאר םעד ןעמ
 טַארַאּפַא םעד ןסייהעג טסימרוטש רעד טָאה ןטנוא רָאנ .ָאטױא
 בוטש ןיא ןעגנַאגעגקירוצ טַארַאּפַא ןטימ זיא יז .ןגָארטקירוצ
 רעדיוו טַארַאּפַא םעד ןסייהעג ריא ןעמ טָאה ָאד רָאנ ,ןײירַא
 טַארַאּפַא ןרעווש םעד טימ ןעגנַאגעג יז זיא יװַא טָא .ןגָארטּפָארַא
 עכיוה קיצכעז יו רעמ רעביא ּפָארַא ןוא ףױרַא לָאמ קיסיירד
 -עגסיוא ךיז טָאה ,ןטלַאהעגסױא טשינ יז טָאה ףוס םוצ .פערט
 זיא ןוא ּפערט קָאטש ןצנַאג ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא ןוא טשטילג
 .ײזיוה ןופ לקניוו ַא ןיא דנַאטשוצ ןזָאלטסואווַאב ַא ןיא ןבילבעג

 רעד ןיא ןעמוקעגמוא .ס זיא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי יו
 ןבָאה ייז .דניק ןוא רעטכָאט ריא טימ ןעמַאזוצ ָאטעג רעװעשרַאוו
 רעגוא .דער יו םעדכָאנ עשרַאװ ןייק טרעדנַאװעגסיױא ךעלניײשרַאװ
 ,זיוה ןיא ייז ייב ךוזַאב ןשיצַאנ םעד טָא ךָאנ געט עכעלטע זיא
 . ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .װָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .מ
 רעטפניפ ,1496 .ז ,1934 ,דנאב רעטיײװצ ,"רעטאעט ןשיויי ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,3705-3715 .זז ,1966 ,עקיסקעמ ,דנַאב

 בקעי ,יקטברעס
 דעולוזאקַא ,םולב } |

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 .בעג}

 ,םירק ,גושטנעמערק ןיא 1892 ןריובעג
 -ָאפ ןייז זיא ,ןָא טיג ווָאנידַאר הנוי יו
 גנודליב ןעמוקַאב .יאבג ַא ןעוועג רעט

 ןָא טיג .ס יװ ,1912 ןיא .לושלטימ ַא ןופ
 -עגנָא רע זיא ,עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא
 -לָאּפ ןיא עמַארד רעשיסור רעד ןיא ןעמוק

 ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רע ואוו ,ַאװַאט

 ןליּפש ןכָאנ .ועילוװָאקַאי ןעמָאנ ןרעטנוא
 ןיא רע זיא ,טעטש עשיסור ייר ַא ןיא
 -ור רעד ןיא ןָאסרעכ ןיא רעבירַא 7

 ףיוא טקילײטַאב ךיוא ךיז רע טָאה ןָאסרעכ ןיא .עטערעּפָא רעשיס

 טליּפשעגטימ ןוא ,קירָאק רעדירב יד ןופ עּפורט רעד ןיא שידיי
 -ערקעס רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ."טינ טלדיפ'ס,, סמכילע-םולש ןיא
 שיסור ףיוא טליּפשעג רעדיוו 1919 ןיא ,ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןופ רַאט
 טרָאד ןופ ןוא קסיסָארָאװָאנ ,גָארנַאגַאט ,קסַאקרעשטָאװָאנ ןיא
 ןוא טייצ רָאי ַא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,עירָאגלוב ןייק ןרָאפעגּפָא
 טימ טריפעגנָא טייצ רָאי 8 טָאה רע ואוו ,עיװַאלסָאגוי ןיא ךָאנרעד
 ןעמונעגנָא טרָאד םינּפ ַא ןוא ,שיברעס ףיוא עּפורט רענעגייא ןַא
 ,"יקסברעס ,, ןעמָאנ םעד

 -ןיײרַא ןוא עגיר ןיא ןעמוקעג ,יקסברעס נ'א ,רע זיא 1928 ןיא
 ןוא ,רעלדַא סוילוי ןופ א'א "רעטַאעט ןשידיי םעיינ , ןיא ןטָארטעג

 -- 19297-20 .רעטַאעט ןשידיי רעגיר ןיא שידיי ןליּפש ןיוש ןבילבעג

 ןוא ןליוּפ ןיא --- 1931 ,רעטַאעט ןשידיי םעיינ רענװָאק ןיא טליּפשעג
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 יא
 += טא

 .רעטַאעט םיטועמ ןשידיי רעגיר ןיא קירוצ ךָאנרעד ןוא עטיל

 ןוא ןַאמלרעּפ סקַאמ עקידנרילָארטסַאג יד טימ טליּפשעג -- 9

 -רַאפ זיא רע ואוו ,עיגלעב ןייק קעװַא ךָאנרעד ןוא ,ַאנילאג ַאטיג

 ,טכַארבעגמוא םיא ןבָאה עכלעוו ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 -ןיטערבוס ַא ןעוועג זיא ,עשידיי ַא ,ַאקסרַאל ַאירַאמ ,יורפ ס'.ס

 רעשיסור רעד ,רעדורב ןייז .עניב רעשיסור רעד ףיוא ענָאדַאמירּפ

 טַאהעג הנותח ןרָאי ערעטלע יד ףיוא טָאה .ווָארַאגישט טסיטעלּפוק

 רעכירַא ךיוא זיא ןוא זערב הרש עסירעטקַא רעשידיי רעד טימ

 ,ָאטעג רעגיר ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא עניב רעשידיי רעד ףיוא

 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 .לַאגעס לארשי ןוא ןַאמלרעּפ סקאמ ןופ .ע .מ

 רתפא ,רעלדַא

 { יקצַאש }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 -סזר:סייו ,גָארטסָא ןיא ןריובעג

 -עגרעבירַא רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא .דנַאל
 ,דנַאלגנע .ןָאדנָאל ןייק ןרָאװעג טכַארב

 ןוא ,ץרַאװש האל רעטסעוװש ריא ךרוד

 ןיא טקילײטַאב ךיז ריא טימ ןעמַאזוצ

 ןיא .ןעגנולעטשרָאפ-רעבָאהביל עשידיי

 ריא טימ זירַאּפ ןיא ןעמוקעג יז זיא 7

 זיב ,טקילײטַאב ךיז טרָאד ןוא עילימַאפ

 עשידיי ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 םעד בילוצ .,ןעגנולעטשרָאפ-רעבאהביײל
 "וש עלענָאיסעּפָארּפ טלעפעגסיוא ןבָאה המחלמ רעד תעב סָאװ
 ,דנַאל ןיא ןעמוקנײרַא טנָאקעג טינ טָאה רענייק לייוו ןוא ,רעליּפש
 ןטימ ןדנוברַאפ ןרָאװעג ,רעטסעװש ריא טימ ןעמַאזוצ ,יז זיא
 ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ טָאה ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ
 ןופ ד'א סעּפורט יד ןיא טליּפשעג ,קינרַאקעיּפ בקעי רָאיטקַא םעד

 ץרַאװש סירָאמ טימ ןוא ,סעּפורט-םירבח ,ןיטשרוב ,לַאטנעמולב

 ןקילײטַאב ךיוא ךיז טגעלפ יז .זירַאּפ ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב

 ןוא לסירב ,ןּפרעװטנַא ןיא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי יד ןיא
 .ןָאדנָאל

 -עד ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ןַאמ ריא יו םעדכָאנ

 רעבמעטּפעס זיב זירַאּפ ןיא ןיילַא ןבילברַאפ יז זיא ,ןרָאװעג טריטרָאּפ

 זירַאּפ טזָאלרַאפ רעירפ רָאי ַא טָאה עכלעוו ,רעטכָאט ריא ,2

 -םורד ,ןָאיל ןיא ,ענָאז רעטריּפוקָא-טשינ רעד ןיא טבעלעג ןוא

 םעד רַאפ ןוא ןעגנערבוצניהַא טרָאד יז טרישזנַארַא טָאה ,ךיירקנַארפ

 עכעלטסירק עגנוי ַא ,טניירפ א ןרעייז טקישעגוצ ריא וצ קעווצ

 'טקנוּפ' ןטמיטשַאב ַא ףיוא ןפערט טּפרַאדעג ריא טָאה עכלעוו ,יורפ

 ןאלאש ןשיווצ 'עיניל עיצַאקרַאמעד' יד ןײגרעבירַא ןפלעה ריא ןוא

 םעד ןיא ןײרַא ןענייז ,ןפָארטעג טרָאד ךיז ןבָאה ייז .ןאשזיד ןוא

 ייווצ ןענייז ,ןרָאפּפָא ןרַאפ טונימ עכעלטע רעבָא ,סָאב-ריפרעבירַא

 הסיפת רעד ןיא טריפעגּפָא יז ןוא סָאב ןיא ןעמוקעגניירַא טייל-.ס .ס

 ןוא זירַאּפ ןייק טריפעגקירוצ יז ןעמ טָאה טרָאד ןופ .ןאלאש ןופ

 -עּפש ןכָאװ עכעלטע זיא יז ואוו ןופ ,יסנַארד ּפמעק ןיא ךָאנרעד

 ןענַאװ ןופ ,ץַאלּפ ןטסואווַאבמוא ןַא ןיא ןרָאװעג טריסרָאּפעד רעט

 .ןעמוקעגקירוצ טסשינ רעמ ןיוש זיא יז

 ,ץרַאװש-ןיטשרוב עלעקייח ןופ .ע .ש
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאטיסץעל

 החמש ,רעדאב

 | יקצעיוועשזדעינ }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 .בעג}

 רעצלעק .,יקינמָאלס ןיא 1899 ןריובעג

 רעשידיסח ,רעמורפ ַא ןיא ,ןלוּפ ,.בוג
 רעטָאפ ןופ םותי ַא ןבילברַאפ .עילימַאפ

 -נבָאה ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג .רָאי 1 72 וצ
 טנרעלעג .ןענרעל וצ ןליוו ןקרַאטש ַא קיד
 ךיז 1910 ןיא ,רערעל-לקניױו ַא ייב

 וצ ץענערג עשיכיירטסע יד טצרַאװשעג

 "עד .עיצילַאג) עקָארק ןיא עילימַאפ ןייז
 .(טפַאשרעה רעשיכיירטסע רעטנוא טלָאמ

 -ַאעט עשיליוּפ ןוא עשטייד ַא ןעמוקַאב ָאד

 -ַארעטיל רעשידיי רעד טימ ךיז קידנענעקַאב רעבָא ,גנודליב-רעט

 -.טימ ַא טרצעוו רע .רעטַאעט ןשידיי םוצ אקוד ןעיצ ןעמונעג ,רוט

 סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא דילג

 יו ןטייקכעלנעזרעּפ עכלעזַא טימ טקַאטנָאק ןרעטנענ ןיא טמוק ןוא

 רעלָאמ-רעטכיד רעד .,רעּפיש .רד ,רעפנַאק .רד ,וועלעפימ .ּפָארּפ
 ,גיטריבעג יכדרמ רעטכידסקלָאפ רעד ןוא ץיווָארָאה רעב

 ןופ גנוריפפיוא סנַאמרעה דוד ןיא טקילײטַאב ךיז 1920-21 ןיא

 ןרָאפ 1923 ןיא טוואורּפ .עּפורט סצעענַאּפמָאק טימ "קוביד , סיקסנַא

 גנוריפנייא רעד בילוצ ךרוד טשינ סע טריפ רעבָא ,עקירעמַא ןייק

 רעד ןיא ןילרעב ןיא ךָאנרעד ךיז טקילײטַאב ,עטָאװק רעד ןופ

 ןיא ךָאנרעד ,רעקוצ עניגער רעקידנרילָארטסַאג רעד ןופ עּפורט

 ,(רַאוטרעּפער-ןעדַאפדלָאג ןיא) עיצילַאג ןיא עּפורט סרעצלעמ ףלָאדַא

 ןיא ךָאנרעד ןוא עקָארק ןיא ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ד'א --- 6

 טרעוװ 1927 ןיא .רַאוטרעּפער ןשירעלטסניק ןיא ןליױוּפ רעביא יינרוט ַא

 רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי רעוװעקָארק ןיא טרישזַאגנַא רע

 ךָאנרעד .יקסווערָאמ .א ןופ ר'א רעטעּפש ,ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ר'א

 ייב רעטעּפש ,ַאקצָאטָאּפ ַאידיל טימ עינעמור רעביא יינרוט ַא ףיוא

 -ָארטסַאג ןטימ ץיווָאנרעשט ןיא 1929 ןיא ןוא גרובנעדלָאג לקיציא

 וָאּפַאנַאק לשיפ טימ ךָאנרעד ןוא יקסװעשַאמָאט סירָאב ןקידנריל

 -ָארטסַאג ןטימ רעטעּפש ןוא עיבַארַאסעב רעביא יינרוט ַא ףיוא

 -ָארטסַאג ןטימ טליּפשעג 1921 ןיא .יקסװַאלסַאז ףלָאדור ןקידנריל

 ךָאנרעד ,אוואלאראק םירמ טימ 1922 ןיא ,ווָאלוב ףסוי ןקידנריל

 רעדיוװ .ןָאזשיפ עשימ ,טנַאזירּפ ימייה ,ןָאסנַאטַאנ סוילושזד טימ

 .סעּפורט ערעדנַא טימ רעטעּפש ןוא טנַאזירּפ טימ

 ןרָאפעג ףוס לכ ףוס .ב זיא ,רעביא טיג רעגניסעמ לאכימ יו

 -סיוא ןרַאפ םישדח עכעלטע רעבָא זיא רע ואוו ןופ עקירעמַא ןייק

 ךוזַאב ַא ףיוא ןרָאפעגקירוצ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארב

 זיא ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רע זיא ָאד .עקָארק ןיא

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ייז ךרוד

 .רעגניסעמ לאכימ ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ןרהא ,וַָאנַאימַאק

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)

 ,יוטימ ןיא ןזח ַא ןעוועג רעירפ .דנַאלטעל ,עגיר ןיא ןריובעג

 .רעטַאעט ןשידיי רעגיר ןיא רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ק |

 | ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 ןופ ןַאקיססעל

 רתסא ,נרעבנעדלַאנ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא|}

 ןעועג .ג זיא 'ווָאקרוט סַאנָאי טיול

 יד תעב ןוא עינעמור ןיא עקרָאטַאמַא ןַא

 ,טליּפשעג טרָאד טָאה "עּפורט רענליוו,

 -רָאפ יד ןיא טקילײטַאבטימ ךיז יז טָאה

 ,יורפ סלַא יז ןוא ,ןליּפש ריא .ןעגנולעטש

 ןופ רעריפנָא םעד ןלעפעג רעייז ןענייז

 רע ןוא ,ָאזַאמ .מ ,"עּפורט רענליוו , רעד
 ןיא דילגטימ ַא יו ןעמונעגניירַא יז טָאה

 ןיק ןעמונעגטימ יז ןוא עּפורט רעד

 -לעוו ןיא ָאזַאמ טימ הנותח טָאה יז .ןליױּפ
 ,טבילרַאפ קידלַאװג ןעוועג זיא יז זכ

 :טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 -ַאק ַאדיא טימ ןעמַאזצ ןיב ךיא ןעוו ,1921 רָאי םעד טניז

 סָאד זיא.. ,עשרַאו ןיא רענליוו יד יב ןטָארטעגפיוא ַאקסנימ

 רָאטקעריד םעד ,ָאזַאמ .מ טימ טעברַאנעמַאזוצ עטייווצ ןיימ ןעוועג

 רעקיצנייא רעד ןעוועג ןיוש ןַאד זיא ַאזַאמ .רעטַאעט םעד ןופ

 טזעינ ןענייז ...עקירביא יד. .ײעפורט רענליוו; רעד ןיא רענליוו

 רָאנ טשינ ןרָאיטקַא ןענופעג ךיז ןבָאה ָאד .רענליוו ןייק ןעוועג

 רתסא ,ןירענעמור ַא וליפא רַאנ ,טעטש עשיליוּפ ענעדיישרַאפ ןופ

 ווענעשעק ןופ "רענליווג יד ןרָאפעגכָאנ ןיא סָאװ ,גרעבנעדלָאג

 -רַאפ גנוי ריא ןופ ףוס ןזיב יןירענליווג ַא ןבילברַאפ ןיוש ןוא

 | יֵאטעג רעוװעשרַאוו ןיא ןבעל ןטינש

 יװ קידנכייצרַאפ ,טרָא טייווצ ַא ןיא ןוא

 עקינייא טמערופעגסיוא ןליוּפ ןיא ךיז ןבָאה'ס

 טנומגיז טנַאמרעד ,תוחוכ עשירָאיטקַא עגנוי

 .גרעבנעדלָאג רתסא עטשרע סלַא ווָאקרוט

 טָאה ,"עּפורט רענליוו, רעד ןיא רעסיוא

 ַאדיא טימ ןעמַאװצ טליּפשעג 1922 ןיא .ג

 -עשרַאוװ ןיא שטילאה הסדה ןוא ַאקסנימַאק

 יירד רעד ןיא ןיירַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי רעוו

 ןופ "ןעיורפ רימ , עסעיּפ עקידנלָאר-ןעיורפ

 ,אקװסָאקּפעשט -שטיװָאזָארָאמ ַאננַא

 רעד ןיא טקילײטַאב .ג ךיז טָאה 1926 ןיא

 ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,עּפורט
 .ןלוּפ ןיא ןליּפשטסַאג ענייז תעב ןצרַאװש סירָאמ ךרוד

 :םולבלעגניר לאונמע טביירש ּפַאטע ןטצעל ריא ןגעוו

 תעסשב טָאה ,עקטסיטרַא עטנַאקַאב יד ,גרעבנידלָאג רתסאי

 ןיא ךיז רַאפ ץַאלּפ ןייק ןענופעג טשינ עיצקַא רעקיטציא רעד

 ףיא ןענַאטשעג ןזיא סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי רעועשרַאו םעד

 -עג זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד .יעקניפ-עקניכי ןופ הגרדמ רעד

 ןעוועג ןענייז ,גרעבנידלָאג יו ןירעלטסניק ַאזַא רַאפ טילב

 .רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק-שירָארעטיל ןופ ןעגנוטערטסױורַא

 ןיא גלָאפרעד סיורג טימ ןטערטסױרַא טגעלפ גרעבנידלָאג יורּפ

 ןריטיצער רעדָא ןרימַאלקעד .שיליוּפ ןיא לָאמליײט ןוא שידיי

 ,עקידהמחלמרַאפ ךיוא יו ןכַאז עלעוטקַא יז טגעלפ

 תעששב ךיז ןטלַאהַאבוצסױא ןעגנולעג זיא גרעבנידלָאג יורפ

 -עג יז טָאה רעטעּפש .סעיצקַא-סגנוטכינרַאפ יױוצ עטשרע יד

 .עטליּפשערַאפ ַא זיא ןדיי רעוועערַאוו יד ןופ עיציזָאּפ יד זַא ןעז
 -טסניק עשיליוּפ יד טימ טקַאטנָאק ַא טכוזעג רעבירעד טָאה יז

 "אקיסעשוד , סלַא

 "קָאליײש , ןיא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 טָאה יז .טיז רענעי ףיוא ןײגוצרעבירַא ידכ ןזיירק עשירעל

 -עגסיוא ןיא סע .ןַאלּפ ריא ןריפוצכרודַא ןזיווַאב טשינ רעבָא

 ןעמַאזצ זיא יז רעכלעוו תעשב (1943) עיצקַא-לירּפַא יד ןכָארב

 סָאװ ,רעקנוב ַא ןיא ןעמוקעגמוא ,ָאזַאמ יכדרמ ,ןַאמ ריא טימ

 -רַאפ םעד ןופ עטלעטשעגנָא יד ךרוד ןרָאוװעג טיובעגסיא זיא

 ."טָארנעדוי םעד ייב טלַאטשנַא סגנוגרָאז

 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 יזיוה יד ןיא ןטַארעפער טימ ףױא טּפָא ךיוא טערט ָאזַאמ;

 עשירעלטסניק ײר ַא טייצ עטצעל יד טריזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק

 -נעדלָאג רתסא ןיטסיטרַא יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ ,ןטירטפיוא

 ןעמענוצרעבירַא םיא טימַאב ךיז ןבָאה טניירפ עני .גרעב

 זַא ,טנשקעעגנייא רעבָא ךיז טָאה רע .טיײז רעשירַא רעד ףיױא

 טעוו רע ןוא ןבעל ןטימ ןײגוצנָא ךַאוװע ןוא טלַא וצ ןיוש זיא רע

 -קַא עקיעפ יד ,יורפ ענייש ,עגנוי ןייז .טיוט ןפיוא ןטרַאװ קיױר

 ןקידנצנעלג ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,גרעבנעדלָאג רתסא עסירט

 עקַאט ןוא ןעוװעג בירקמ םיא רַאפ ךיז טָאה ,ןעזסיוא ןשירַא

 ןעמוקעגמוא םיא טימ ןעמַאזוצ

 -לירּפַא יד ןיא ,ַאטעג רעועשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא ןתעב

 -ןעדלָאג רתסא יורפ ןייז טימ ןעמַאזװצ ,ָאזַאמ טָאה ,1943 געט

 .ןבעל ןייז ןרָאלרַאפ ,םישודק עזָאלנעמַאנ רעטנזיוט ליפ ןוא גרעב

 ."ןעמוקעגמוא ןענייז ייז ואוו ,טרָא סָאד טשינ וליפַא סיױו ןע

 ,װָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .מ

 ,241 ,91 .זו ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,ןעװעג סע זיא ױזַא , -- װָאקרוט סַאנַאי
7, 498, 508, 

 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ ,, --- וָאקרוט סַאנָאי

 ,67"66 .זז

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז

 ,320 ,313 .וז
 ,201 .ז ,ייװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , -- םולבלעגניר לאונמע

 | ?} ,קַאביר

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 -ַאּפמיס רעייז ַא ןעוועג .ר זיא ,ןָא טיג װָאקינשעלַאק ןמלז יו

 ןופ ,טנעגילעטניא רעייז ,רעכעלצונ ,רעקיעפ ַא ,ןַאמרעגנוי רעשיט

 -טלעוו רעטייוצ רעד תעב .ןרָאיטקַא עשידיי ענעמוקעגוצ-יינ יד

 ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט רעד טימ ןבילברַאפ רע זיא המחלמ

 -עג ןבָארגַאב) לרוג ןבלעז םעד טַאהעג דעלנײשרַאװ ןוא ,םינָאלס
 .ןדיי עקיטרָאד ערעדנַא יד סָאװ (בורג-"רבק , םעד ןיא ןרָאװ

 .וָאקינשעלַאק ןמלז ןופ .ע .מ

 והילא ,קינליפ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 רעד ןיא עשרַאװ ןיא טנרעלעג .ּפ טָאה .ןָא טיג ווָאגָאר דוד יו

 .טרעכייו לאכימ .רד ןופ טריפעגנָא ,לוש רעשיטַאמַארד רעשידיי

 סעּפורט ערעדנַא ןיא ןוא "עקווַאד , ןיא טליּפשעג ךָאנרעד טָאה רע

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןשטייד יד ךרוד זיא רע ואוו ,ענליוו ןיא

 ןיא .רָאיטקַא רעגנוי, :ץרוק טנכייצרַאפ יקסניגרעשטַאק .ש
 ,"1943 טסוגיױא .עקנַאזיטרַאּפ
 .וָאגָאר דוד ןופ .7 .מ

 ,229 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליו ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
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 דנ ַאב םישורצל

 רשא ,רעננימירג

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1892 .טפעס 20 .בעג}

 ןיא 1892 רעבמעטּפעס 20 ןריובעג

 .םירחוס -- ןרעטלע .עיצילַאג ,גרעבמעל

 -עד 1908 ןיא ,לוש-סקלָאפ ַא טקידנעעג
 ןיא "לכיירטש עיטָאמ , סלַא רע טריטויב
 טליּפש ןוא ,"המותי יד עיסַאכ , סנידרָאג
 דָאנרעד ."רעבָאהביל, טימ 1917 זיב
 -רעטקַארַאכ סלַא טרישזַאגנַא רע טרעוו
 ןיא ןלעּפמיג וצ רעטַאעט ןיא רעקימָאק
 ןיא .ןרָאי ייר ַא טליּפש רע ואוו ,גרעבמעל
 "רעד ,ןיוו ןיא טרילָארטסַאג רע טָאה 8

 -וּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רע ואוו ,עיצילַאג ןיא טליּפשעג רעדיװ ךָאנ
 ,רעקימָאק סלַא רעל

 ןרָאװעג ןסָאשרעד .ג זיא ,ןַאמרעדעל דוד רעליּפשיוש םעד טיול
 ףליה רעד טימ ָאּפַאטשעג רעד ךרוד עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד תעב
 .ןקַאילַאּפ ןוא רעניַארקוא -- 'םינכש עטוג, ןופ

 ,עניטנעגרַא ןיא ךיז טניפעג ,רעליּפשיש רעשידיי ַא ךיוא ,ןוז ס'.ג
 .ןַאמרעדעל דוד ןופ .ע .ש
 ,5230 .ז ,19231 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרל ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 רָאטקעריד ןעוועג 1927 ןיא .יירעקורד ַא ןיא טעברַאעג .רענליוו ַא

 ןיא "רעטַאעט סקלָאפ רענליוו , ןופ גרובזניג ןוא ןרעּפלַאה .ַא טימ
 רעטַאעט-"יקסנימַאק , ןיא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1927728 .ענליוו

 ,ריד) יקסווַאלסַאז ףלָאדור ןופ רָאטַארטסינימדַא רעכעלנעזרעּפ סלַא
 -ַאב רעד ןופ רָאטַארטסינימדַא ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא (ןַאמּפיל --|

 -ַאק , ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה יז ןעוו ,?עּפורט רענליוװ , רעטיינ

 .רעטַאעט-"יקסנימ

 הנותח טָאה רע ואוו ,שזדָאל ןיא טצעזַאב רעטעּפש ךיז טָאה .א

 -ייווצ יד ןעוו ןוא ,רעטַאעט שידיי טימ ןבעגעגּפָא טרָאד ךיז ,טַאהעג

 -עג טּפַאכרַאפ טרָאד רע זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ-טלעוו עט

 | ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװ
 טיג ,שטיװַאקשרעה רעליּפשיוש יד ןופ רעטכָאט יד ,קיניװ לסיז

 ןלייטרַאפ טימ טריפעגנָא ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא טָאה .א זַא ,רעביא

 | .תוריד

 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ זיא .א

 ,טנַאקַאבמוא ןענייז םיטרּפ יד .סיצַאנ

 .ןאמלעמ ריאמ ןוא קיניװ לסיז ,ןײשטָאר אשירג ןופ .ע .מ

 קַאסיא ,שטיװַארעּפלַא
 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1909 .בעג}

 עשידיי יד טקידנעעג .דנַאלסורסייװ ,קסנימ ןיא 1909 ןריובעג

 א'א רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיסורסייוו םייב עידוטס עלַארטַאעט

 | .יקסלַאפַאר ןופ
 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיסורסייוו ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .א

 ןוא רעטַאעט ןשידיי רעװָאקרַאכ ןיא ,רעטַאעט ןשידיי רעמירק ןיא

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא
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 יומא

 סקַאבלוק השמ ןיא "עלעמעל , :ןעוועג ןענייז ןלָאר עטסעב ענייז

 ,"קָאלמַאמ רָאסעּפָארּפ , ספלָאװ ןיא "ףלָאר , ןוא ,"ערטיוב,

 קעװַא .א זיא המחלמ רעשיטעיװַאס-שטייד רעד ןופ בייהנָא ןיא

 טױט-ןדלעה ַא טימ ןעמוקעגמוא 1942 ןיא זיא ןוא טנָארּפ ןפיוא

 ,סיצַאנ יד טימ ףמַאק ןיא
 .ןוָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש

 |ַאיקסלץגיא |
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 יימ .בעג}

 -עש ןיא 1891 יימ ןרָאװעג ןריובעג

 -עג .רעלדנעה -- ןרעטלע .ןליױּפ ,זדאר)

 ַא ,שידיי ןביירש ןוא ןענעייל ךיז טנרעל

 יב שיליוּפ לסיב ַא ןוא ןענעװַאד לסיב

 ךיז יז טנעקַאב טרָאד .רעטכָאט ַא סנזח ַא
 טָאה ,שטיוועיַאש ףסוי לָאיטקַא ןטימ

 -מורַא םיא טימ טמענ ןוא הנותח םיא טימ

 רָאכ ןיא עקטסירָאכ סלַא ןָא טבייה .ש .ןרָאפ

 ןיא ןגרעבדנַאז ייב רעטַאעט ןשידיי ןופ

 -יא זייווקיצנייא יז טייג רעטעּפש ,שזדָאל

 טימ טכַאמ ןוא ןלָאר ערעסערג וצ ךָאנרעד ,ערענעלק וצ רעב

 ,1919 טניז .,ןַאמ ריא סָאװ געוו-ןרָאיטקַא ןקידנרעדנַאװ ןבלעז םעד

 -סור ןיא גירק-רעגריב ןתעב ןרָאװעג טשגרהרעד זיא ןַאמ ריא ןעוו

 -עגנירַא רעטעּפש ,טליּפשעג טינ טייצ לקיטש ַא יז טָאה ,דנַאל

 ןטימ טַאהעג הנותח .דנַאלסור ןיא עּפורט-םירבח ַא ןיא ןטָארט

 טליּפשעג יז טָאה ,ןלױוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ץרוק םהרכַא רָאיטקַא

 ןיא ךָאנרעד ,ץניװָארּפ רעד רעביא ַאקסנימַאק להחר רתסא טימ

 -ַאּפ ַאידיל טימ 1927 רעטניוו ןוא ,רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא ,עשרַאוװ

 ,רעליּפשיש ןוא סעּפורט עקיטכיוו ערעדנַא טימ רעטעּפש .,ַאקצָאט

 סרעגניז ןופ גנוריפפיוא ןייז ןיא ןצרַאװש סירָאמ טימ ייז ןשיווצ

 ."בלַאק עשָאי,
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ,לארשי רָאטיזָאּפמָאק רעד ,ןוז ס',ש

 .סיצַאנ יד ךרוד

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןגעוו

 רעוועשרַאוו ןיא יסעיצקַאי יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 -- שטיוועיַאש הניד יורפ רעביל ןייז טימ ץרוק .ַא זיא ,ָאטעג

 ןבירשעגוצ ןעוועג -- עסירטקַא עשידיי עלופטסנידרַאפ ַא ךיוא

 יירעקעב רעד ןיא ןַאמרָאק טניירפ ןייז ייב רעטעברַא-רעקעב סלַא

 -נָא טשינ טרָאד רעבָא טָאה גנַאל .סַאג עיפילָאװָאנ רעד ףיוא

 יעיצקעלעסי ַא ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיאיס .דיירפ יד ןטלַאהעג

 לרָאּפ סָאד ןוא (ןשטייד יד ךרוד טריפעגכרוד ,גנוקינייר-ןדיי א

 ןופ .ןטלַאהַאבוצסיױא ןיז ןעגנולעג סנ יּפ לע רָאנ זיא ץרוק

 -לַאטעמ רעזדנוא ןיא ןגָארטעגרעבירַא ךיז ייז ןבָאה ןָא טלָאמעד

 רימ טימ טעברַאעג טָאה ץרוק .א .סַאג ענלימ רעד ףיוא יּפַאשי

 ןימ טימ -- שטיױועיַאש הניד ןוא ,גנולײטּפָא-רענעמ רעד ןיא

 -עירעטנַאלַאג ןוא-לַאטעמ ייב -- ןעיורפ עקירביא יד ןוא יורפ

 ענלימ ףיוא יסעיצקַאי עטשרע יד ןופ רענייא תעב .גנוקינייר

 טריפעגקעווַא שטיוועיַאש הניד ערעייט ,עביל יד ןעמ טָאה ,סַאג

 ."ץַאלּפ-ןטיוט ןפיוא

85. {. 

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,'ןרעטש טנעשַאלרַאפ ,, -- װָאקרוט סַאנָאי
 .114 15 ,89 .וז ,סנייא
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 טרעבלַא ,ַָאקסעלַאגעמ

 (סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1889 .צעד 19 .בעג)}

 1889 (ס.א) רעבמעצעד 19 ןריובעג

 יד -- ןרעטלע .עינעמור ,ױלסַאװ ןיא
 ,ָאקסעלַאגעס ַאילַאמַא ןוא יכדרמ ןרָאיטקַא

 -עג ןייז ךָאנ דלַאב ךיז ןצעזַאב עכלעוו
 רעטָאפ ןייז ואוו ,טשערַאקוב ןיא טרוב |

 ַא טימ רַאזַאל זיוה-עפַאק ןיא ןָא טריפ

 יױצ רעזייל טימ תופתושב עּפורט-רעטַאעט

 .ןַאמרעק

 .ס זיא ,טבַאגַאב שילַאקיזמ קידנעייז

 ןטָארטעגנײרַא רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא

 -ונָשג קיטייצכיילג ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעטשערַאקוב רעד ןיא

 ןופ ר'א "ַאצינגישז , רעקיטרָא רעד ןיא ןלָאר-רעדניק ןליּפש ןעמ

 יװ ,(גרעבנעדלָאג לקיציא ןוא ךילביל .מ -- .ריד) רעטָאפ ןייז
 ,טלַא סלַא רָאכ ןיא ןטערטסױרַא ךיוא

 -עג 1906 ןיא .טנעגיריד ַא ןרָאװעג רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא

 ףיוא עירָאטַאװרעסנָאק יד ,עימערּפ רעטייוצ ַא טימ ,טקידנע

 ףיוא עינָאמרַאה טקידנעעג קיטייצכיילג ,קיזומ ןוא עיצַאמַאלקעד

 ףיוא קידנקוק-טשינ רעבָא ,ידלָאטסַאק .פָארּפ םייב טקנוּפַארטנָאק

 תעב ןוא ,עניב רעד וצ רעמ םיא טיצ ,גנודליב רעשילַאקיזומ ןייז

 ,ס טבייה ,עקירעמַא ןייק 1908 ןיא ּפָא טרָאפ גרעבנעדלָאג לקיציא

 רעד ףיוא ןוא טשערַאקוב ןיא ענעסקַאװרעד ןופ ןלָאר ןליּפש ןָא
 ,ריד) ץיװָאנרעשט ןיא טרילָארטסַאג ןוא .,ץניװָארּפ רעשינעמור
 -ַאדוב ןוא (רעלגיז .מ .ריד ,ינַאפעטס לעטָאה) ןיוו ,(דָארלעסקַא
 .(רעמייהטרעוו --- .ריד ,סַאלַאּפ לַאטסירק) טשעּפ

 -ַאב ךיז ןוא טסניד-רעטילימ ֹוצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ -- 3
 טנָארּפ ןשינעמור ןפיוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא טקילײט
 -נָא רעדיװ רע טָאה ,עינעמור ןיא ןעמוקעגקירוצ .עירַאגלוב ןגעק
 הרש ןוא דלָאּפָאעל טימ ןעמַאזצ טײקיטעט-רעטַאעט ןייז ןביוהעג
 .ַא'א רענַאק

 םישדח 6 ןסעזעגּפָא ,תוביס-רעטילימ בילוצ טריטסערַא -- 6
 ןפיוא ןרָאװעג טקישעגּפָא ךָאנרעד ןוא ַאטַאלַאג ןיא עמרוט ןיא
 -ץגּפָא רעדיוו .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זיא רע ואוו ,טנָארפ-רעטילימ
 ןיא טמוק ןוא טריטרעזעד רע ואוו ,טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טקיש
 רעטייווצ סלַא רעטַאעט-לַאנָאיצַאנ ןיא ןיירַא טערט רע ואוו ,יסַאי
 וצ ערוטרעוווא ןַא ןָא ךיוא טביירש ןוא ,ערעּפָא רעד ןופ ט:עגיריד
 -נעייז טשינ .לָאמ ךס ַא ןרָאװעג טליּפשעג טרָאד זיא סָאװ ,יווער ַא
 רעד ןגעוו קידנרעה ןוא ןריטרעזעד ןייז בילוצ רעכיז רעבָא קיד
 טימ ןעמַאװצ רע טפױלטנַא ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער-רַאורבעפ
 ואוו ,סעדָא ןייק 1917 ןיא ,לַאגעס ףלָאדַא רָאיטקַא םעד ,רבח ןייז
 .עּפורט רעשידיי ַא ןיא ןיירַא טערט רע

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןקיטרָא ןיא טקילײטַאב ךיז -- 9
 ןיא קירוצ ןוא "ַאטעמָאק , רעטַאעט ןיא ךָאנרעד ,וָאנַאטרעב ר'א
 "ורט עשידיי טימ טרעדנַאװעג רעטעּפש .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 ןט25 ןייז סעדָא ןיא טרעייפעג -- 1925 .עניַארקוא רעביא סעּפ
 "יו ןוא דָארגנינעל ןיא ןָאזעס ַא טליּפשעג ךָאנרעד .ייליבוי-עניב
 | ,עינעמור ןיא רעטעּפש ,עניַארקוא ןיא רעד

 טָאה'ס ןעוו ,1940 ןיא .ס זיא ,רעביא טיג ץרַאװש ןַאילוי יו
 -לָאמ , סד גרעבנערעטש .י ןופ ל'א טעדנירגעג ווענעשעק ןיא דיז
 רעניילק ַא טימ ןרָאפעגמורַא ,"רעטַאעט-הכולמ עשידיי עשיוַאד
 ףרוד טלעוּפעג טנעקשַאט ןופ רע טָאה ,עּפורט-עדַארטסע רעשידיי
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 רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןַאטיסלעל

 םיא ןעמ לָאז ,גנומַאטשּפָא רעשיװַאדלָאמ ןייז בילוצ זַא ,עװקסָאמ

 ןיא ןעמעננײרַא עּפורט רעניילק ןייז ןופ רעדילגטימ יד טימ

 -ַאב ןענייז סיצַאנ יד ןעו ."רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיװַאדלָאמ ,
 טרױקַאװע ,רעטַאעט ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ,,ס זיא ,דנַאלסור ןלַאפ
 ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא טנעקשַאט ןיא .ןרָאװעג

 .1942 רעדָא 1941 ןיא ןברָאטשעג זיא

 -גטעיווָאס ןופ רעליּפשיוש רעלופטסנידרַאפ ַא ןעוועג זיא .ס

 רע .ןַאטסיקעבזא ןיא ןעמוקַאב רע טָאה לטיט םעד .דנַאברַא

 סמכילע-םולש ןופ לָארילטיט יד גלָאפרעד טימ ןליּפש טגעלפ

 ."רעקיבלימ רעד היבוט

 רעד ןופ רָאיטקַא רעשיּפיט ַא ןעוועג .ס זיא ץרַאװש ןַאילוי טיול

 ,ןעדַאפדלָאג ןיא ןָאטעגנײרַא רעמ רעירפ .עיצַאמרַאפ-ןעדַאפדלַאג

 -סיוא ךיז רע טָאה סרעדנוזַאב .רַאוטרעּפער:ןידרָאג ןיא רעטעּפש

 ,עמיטש עקיזיר ַא טַאהעג ;"ןַאטַאלרַאש שקהמלש , סלָא טנכייצעג

 ןבילברַאפ םיא זיא עטערעּפָא רעד ןופ ןוא ,הירא תגאש ַא שממ

 .עמַארדָאלעמ וצ גנוגיינ ַא

 ןדיי יד, םליפ ןיא סעדָא ןיא טקילײטַאב ךיז .ס טָאה 1918 ןיא

 ."עינעמור ןיא

 -ואלַא ןיא טליּפשעג טָאה שטיװעקסַאּפ עלעכָאר רעטכָאט ס',ס

 ןעוועג זיא יורפ עטייווצ ןייז .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיניארק

 ןירב סקַאמ ןופ יורפ ענעועוועג ,ןירב ַאזָאר עסירטקַא יד

 ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל , צז) ָאקסעלַאגעס ריאמ-םייח רעדורב ןייז

 רעשידיי ַא ןעוועג זיא (1510-1511 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,"רעטַאעט

 .רעליּפשיוש
 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
 ,1509 .ז ,דנַאב רעטיײװצ ,1924 ,עשרַאװ ,,רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 - (רעקעה) לרעב ,ווָאסירָאב
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 .ענליוו ןיא רעטעברַא-רעקודד ַא ךַאפ ןופ

 -ַאמַא עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסטלע יד ןופ --- ווָאגָאר דוד טיול

 -ער ,טריפעגנָא טָאה .טנגעגמוא ןוא ענליוו ןיא רעליּפש-ןרָאט

 -ניא ןוא טליּפשעג ןײלַא ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיי טימ טריסישז

 .ןזיירק-רעבָאהביל רַאפ יכַאז ענעדיישרַאפ טריוינעצס

 טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 .טנגוי רענליוו רעד ןופ ןזיירק-רעטַאעט ןופ רעריפנָאי

 טימ ךיז ,ימ ןוא טייצ ןייק קידנעוועלַאשז טינ ,טָאה ווָאשירָאב

 -עט-עידיי םעד ןופ גנוריויטלוק רעד ןבעגעגּפָא !בעל ןוא בייל

 עטשרע ענייז טָאה רָאיטקַא רעשידיי ןייא טינ .טרָאװ ןלַארטַא

 .ןוָאסירָאב ייב טנרעלעג ךיז טירט עשירָאיטקַא

 עיצַאּפוקָא רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ךיילג ןעמוקעגמוא

 ."ההפשמ רעו טימ ןעמַאזוצ
 .וָאגָאר דוד ןופ .ע .ש
 .222 .| ,1947 ,קרָאי וינ ,"ץנליוו ןברוח , -- יקסניגרעשטאק .ש

 | ?} ,ןַאמכייר
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןעמַאזוצ טליּפשעג .ר טָאה ,רעביא טיג וװָאקינשעלַאק ןמלז יו

 ,שטנעמ רענייפ ןוא רעשיטַאּפמיס ַא ןעוועג זיא רע .יורפ ןייז טימ

 ןייק טשינ ןליּפש טגעלפ ,עיסעּפָארּפ-רעטַאעט יד טַאהעג ביל רעייז

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא .סעּפורט סניירָאּפ-טשינ ןיא ןוא ןלָאר עסיורג

 ,םינָאלס ןיא סיצַאנ יד ךרוד
 .וָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ
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 דנַאב -םישודס
 טאפ טאטע ראטע עטטוטטי יי

 |הוח} ַאווע ,רעדעפקאטש

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 "עט ןשידיי ןיא עקטסירָאכ ַא ןעוועג

 הנותח ריא ךָאנ ןוא ,דנַאלסור ןיא רעטַא

 "נוא-רעטַאעט רעטעּפש ןוא רָאיטקַא ןטימ

 ןרָאװעג ,רעדעפקָאטש םהרבַא רעמענרעט

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא עסירטקַא עטנַאקַאב ַא
 ןלױּפ ןיא ןַאמ ריא טימ ןעמוקעג

 -בוס רעירפ ןליּפש ןביוהעגנָא .ש טָאה

 ןוא ןלָאר-רעטקַארַאכ ךָאנרעד ןוא סניטער
 ןיא סרעדנוזַאב ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג

 -עג טָאה יז ואוו .,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא

 ,ןפוא ןשיטנַאגַאװַארטסקע-טרישזרַאש ַא ףיא ןלָאר עריא טליּפש

 .רעביא יד טימ ןוא רענעט "עשילרעטסיוא , יד טימ טגעלפ ןוא

 "עג ןּפלַאז ןפורסױרַא ,גנורימויטסָאק עדנסייריןגיוא ענעבירטעג

 ,םלוע-רעטַאעט םייב רעטכעל

 :ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 יז יו םעדכָאנ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רעדעפקָאטש ַאוועע

 -צונ עטוג ַא ןעוועג ,סניטערבוס ןליּפש וצ טרעהעגפיוא טָאה

 ,סעמַארד ןוא סעטערעּפָא יד ןיא ןירעליּפעיוזע-רעטקַארַאכ עכעל

 ןעוועג זיא יז .קידיײל ןעגנַאגעגמורַא טשינ לָאמנייק זיא יז ןוא

 ;עניב רעד ףיוא ןעניישרעד ריא זילב .םלוע םייב טבילַאב

 ,ןרילָאק עקידנעיירש ןיא ןָאטעגנָא דימת ןוא עכיה ַא רעיז

 ,רָאה יד ןיא סרעדעפ-סיורטש עסיורג עשיטסירעטקַארַאכ טימ

 טָאה יז .לַאז א טייקרעטייה סיורג ןפורעגסױרַא ןיוש טָאה

 ןיא שעזַא ןעגנַאגרעד זיא סָאוװ ,םיטש רעקרַאטש ַא טימ טדערעג

 תשא יד טליּפשעג דימת יז טָאה עניב רעד ףיוא ,ןיירַא עיִאפ

 ,ליח

 רעייז ןעוועג רעדעפקָאטש ַאווע זיא ןבעל ןטַאווירּפ ןיא ךיוא

 וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא רעטקַארַאכ ןטוג ריא בילוצ טבילַאב

 עקידנעטשרַאפ ,עטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא יז .םירבח עריא

 יֵל רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעד ןיא ןזעלַאב רעייז ןוא יורפ

 -לעפגרָאז ,עטוג ןעוועג ןענייז סרעדעפקָאטש עדייב .רוטַארעט

 ןבָאה יז עכלעוו רַאפ רעדניק ייוצ ערעייז רַאפ ןרעטלע עקיט

 טשינ עא "שטנעמי ףיוא ןסקַאוופיוא ןלָאז יז זַא ,ןָאטעג ץלַא

 קעטרַא ,ןוז רעד .גנויצרעד רעייז ףיוא טלעג ןייק טעוװועלַאשזעג

 יד ,טסינָאדרָאקַא-טסינָאיּפ רעקיעפ ַא ןרָאװעג זיא ,רעדעפקָאטש

 .רעטַאעט םוצ ןעגנַאגעג זיא ,לדיימ ןייש ַא רעייז ,עינַא ,רעטכָאט

 ןץא רימ יב טלעטשעג עקַאט יז טָאה טירט עטשרע עריא

 טָאה יז סָאװ ,לָאר רעד ןיא .יעניב-לַארעמַאקי רעוועשרַאוװ רעד

 -קירוצ ןייז ןופ גָאט רעדי סַאקסוָאקלַאנ ַאיפָאז ןיא ,טליּפשעג

 -ָאפ ריא טָאהימ .גלָאפרעד ןטנידרַאפ ַא טַאהעג יז טָאה ,ירעק

 "עג יז טָאה רעטעפש .רעטַאעט םייב טפנוקוצ ַא טגָאזעגסױר

 -םיוא זיא סע זיב עּפורט רעד ןיא יקסנימַאק ַאדיא ייב טליּפש

 ."גירק רעד ןכָארבעג

 "סור ןיא ןבָאה ןוא ןלױּפ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז רעדניק עדייב

 טואורּפעג ךיוא ןבָאה ןרעטלע יד .המחלמ יד טבעלעגרעביא דנַאל

 ןעניז יז .ןבעגעגנייא טשינ יײז ךיז טָאה סע רעבָא ,ןפולטנַא

 טעברַאעג .ש טָאה ָאטעג ןיא .ןשטייד יד ייב ,עשרַאװ ןיא ןבילבעג

 "נוטעברַאסױא-עירעטנַאלַאג ייב סַאג ענלימ רעד ףיוא "ּפָאש , ןיא

 "ריפפיוא סדניקסיוו סקַאמ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה יז .,ןעג

 טינ טייצ עצנַאג יד טָאה יז ."גנוי-ספרָאד , סנירבָאק ןָאעל ןופ גנור
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 -עג זיא ןַאמ ריא רעבָא ,ןגרָאמ ןרעסעב ַא ןיא ןביולג םעד ןרָאלרַאפ
 "רעד -- "סעיצקַא, עטמירַאב יד תעב .שיטסימיסעּפ קידלַאװג ןעוו

 רעייז ןיא טניווװעג ץלַא ךָאנ ייז ןבָאה --- ווָאקרוט סַאנָאי טלייצ
 טָאה ,ןַאמ ריא יו םעדכָאנ ,גָאט ןדעי .סַאג עקישזד ףיוא הריד

 -ייוְרַאפ יד ןופ רָאטקעּפסניא ןוא רעלָארטנָאק סלַא טקידנערַאפ

 יז ןגעלפ ,ףליהנײלַא רעלַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא רעצעלק-סגנול

 -סיורַא ךיז ןעגנולעג ייז זיא "עיצקַא , ןייא ןופ .ןײגמײהַא ןעמַאזוצ

 טריטעגכרוד ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,גָאט ןסיוועג ַא ןיא .ןעיירדוצ

 סווָאקרוט יד ןבָאה ,ןטינשּפָא-סַאג ךס ַא ףיוא "עיצקַא עגנערטש ַא

 -רעביא רָאנ ,ןייגמייהצ טינ ןוא הנכס ןיא ךיז ןלעטש טינ ייז ןטעבעג

 וצ ןַאמ ריא ןטעבעג ןוא ןעוועג םיכסמ טָאה .ש .ייז ייב ןקיטכענ

 -מײהַא טנשקערַאפ ןבילבעג רעבָא זיא ,רעטרינגי.ער ַא ,רע .ןביילב

 טּפאכרַאפ ייז ןשטייד יד ןבָאה געוו ןפיוא זַא ,םינּפ ַא ןוא ,ןייגוצ

 .עקנילבערט ןיא ןרעמַאקיזַאג יד וצ טריפעגּפָא ןוא
 ,סנייא דנַאב ,19523 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרצטש ענעשַאלרַאפ , -- וװָאקרוט סַאנָאי

 ,306-312 ,87788 .זז

 לעװַאֿפ ,ןַאמסָארג

 {סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןַאמסָארג ץירָאמ ףַארגָאטָאפ ןוא רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןוז
 .ירעסישזער רעגנוי ַא .ענליוו ןיא

 ןיא לוש-םליפ ַא ןיא טרידוטש רע טָאה .וָאגָאר דוד טיול
 .עשרַאוװ

 ,רַאנָאּפ ףיוא טכַארבעגמוא 1941 ןיא םיא ןבָאה סיצַאנ יד
 .וָאגָאר דוד ןופ .ע .ש

 .229 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש

 עידַאנ ,ןידָאר
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 "רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , ךוב ןייז ןיא רעכַאילב .ש
 :טביירש

 -ָאפ רעד .ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ייב ענליוו ןיא ןריובעג;

 ןשיליפ ַא ןופ רָאטקעריד ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא רעט

 טָאה ךָאנ דניק סלַא .רעמיטנגייא-ָאניק ןוא רעטַאעט-רוטַאינימ

 ןופ עידוטס-ץנַאט רענליוו רעד ןיא עקנידַאנ עניילק יד ןעמ

 רַאפ ןזיועגסױרַא ךיז טָאה יז .ןבעגעגניירַא שטיוועקַאל ענעלעה

 -עגנָא יז טָאה גנוי רָאג ךָאנ .ץרעליש עטריטנעלַאט רעייז ַא

 -עּפש ןוא ןירעליש םלַא רעירפ ;ןטערטוצסױרַא םלוע ןרַאפ ןטטיוה

 -ץנַאט ענעדיישרַאּפ ןיא ןירעצנעט עקידנעטשטסבלעז סלַא רעט

 טכַאמ ,שטיועקשַאל ןירערעל ריא טימ ןעמַאװצ .ןעלבמַאסנַא

 -נכירג ןייק שזַא ןָא טרַאּפש ,טלעוו רעד רעביא יינרוט ַא ךרוד יז

 -ַארטסוליא ץנַאט טימ ףיוא יז טערט .ןעמוקקירוצ ןכָאנ .זנַאל

 .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי ענעזיישרַאפ ןיא סעיצ

 יתבשי ןופ גנוריפפיוא סווָאקרוט טנומגיז ןיא ,ערעדנָא ןשיווצ

 -עגנעל ַא רעטעפש .לַאז טָאטש רענליוו ןיא ,1925 ןיא ,ייבצ

 וצ .ירעטַאעט רעודנואי רענליוו ןיא ןטָארטעגפיוא טייצ ער

 יז ואוו ,יםויףרָאמי ץנַאט ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טייצ רענעי

 -רַאפ ןשירעליפשיוש ןוא עיסערּפסקע ךס ַא ןזיױועגסױרַא טָאה

 ךיוא ןצנַאט ץוח ַא ,סויוער עשיליופ ןיא ןטָארטעגפיוא .דנַאטש

 טעטש רעביא ןרָאפעגמורַא רעטעששש .ןעגניז לסיב ַא טוואורּפעג

 ןיא ךױא ןטָארטעגפױא זיא יז ואוו ,לױּפ ןיא ךעלטעטש ןוא

 ,ןלַאקָאל-טכַאנ
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 .רעדנַאװ רעשידיי ַא ופ רעליּפשיש ריא ןבָאה ןילבול ןיא

 .?במַאסנַא ןיא יז וצ ןטערטניירַא לָאז יז טדערעגרעביא עפורט

 ענעדישרַאפ ןיא ןקָאר עניילק ןליפש ,ןצנַאט ץוח טוואורּפ יז

 עכַאוװע עריא טקעדרַאּפ טּפָא טָאה למינּפ ןייש ריא .סעמַארדלעמ

 יז טבעל ,ןטירטפיוא-ץנַאט עריא ןופ ןיטור קידנבָאה .ןטירטפיוא

 .סיב טרעוו ןוא רעטַאעט ןופ הביבס רעד ןיא ןייא טכייל ךיז

 ןבעל סָאד ,תמא .ןירעליּפשיױש עשיטַאּפמיס ץנַאג ַא זיױוכעל

 -רַאפ רעטַאעט ןשידיי ןיא .רערעוװע לסיב ַא טרעוו ריא רָאפ

 .ירעצנעט סלַא לַאקָאל-טכַאנ ַא ןיא יװ טוג ױזַא טינ ןעמ טניד

 טּפָא .רערעווש ךס ַא ךױא ןענייז ןעגנוגנידַאב-עיצַאמָאקָאל יד

 רעבָא ,סקַא טימ ךיז ןפעלש וצ רעטעמָאליק עשּפיה סיוא טמוק

 ןשיווצ קידנעטש ,הביבס עשידיי עקיצרַאה יד טייברַאפ ץלַא סָאד

 עפורט-רעדנַאוו ַא ןיא ףינוצ ךיו יז טפערט גע ןיא .ענעגייא

 טעטש ןגרָאמירפ ןייא ןיא ןוא ,רעוולעז השמ טסיטרַא ןטימ

 ,בר רעשזדָאל םייב הּפוח ַא ייז

 ךיז טָאה ,המחלמ רעשטייד-שעיליופ רעד ןופ ךָארבסיוא טימ

 וצ טעברַאעג .טפעלשרעד ענליוו ןייק ןַאמ ריא טימ  ַאנידַאר

 .רעטַאעט- הכולמ ןיא ןוא יטַאקימערי רעטַאעט-יווער ןיא ךעלסיב

 יד ןופ רענייא זיא ,ןײרַא ענליוו ןיא ןענייז ןשטייד יד ןעװ

 -רעביא ,רעולעז השמ ןַאמ ריא ןרָאװעג ןעמונעגוצ עטשרע

 ַא טימ ןיירַא יז זיא ָאטעג ןיא .ןדנעטשמוא ןיא ריא קידנזַאל

 טכַאמעגכרוד יז טָאה ָאד .טנעה יד ףיא עלעפוע קידכָאװ ייווצ

 ריא ןעמ טָאה ןטיױוצ ןיא ָאטעג ןייא ןופ ,ידָאירעּפ-ּפיזי סעד

 יז טָאה עטרעטַאמעגסױא ןַא זיב ,ןפרָאװעגרעבירַא דניק ןטימ

 ןופ .ןבעגעגרעטנוא ךיז לרוג םעד .טנָאקעג טינ ןפמעק רעמ

 דניק ריא טימ עמַאמ עגנוי יד ןעמ טָאה ַאטעג רעטייױוצ רעד

 ...י"טריפעג ריצַאּפש ןטצעל םוצ

 ,טקרעמַאב "ענליוו ןברוח , ךוב ןייז ןיא יקסניגרעשטַאק .ש

 .רַאנָאּפ ןפיוא ןעמוקעגמוא 1941 ןיא זיא יז זַא

 ,232 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,'ענליוו ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,61762 .זז ,1962 ,קרָאי וינ ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכאילב .ש

 (םהרבַא) ףלָאדַא ,ןייטש

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1886 .בעג|}

 -וב ,ץיווָאנרעשט ןיא 1886 ןריובעג

 -עג .רעלדנעהניילק ַא --- רעטָאפ .עניווװָאק

 -עג .לוש-סקלָאפ עקיסַאלק 4 ַא טקידנע

 ןביוהעגנָא .רעדיינש א ןרעוו ךיז טנרעל

 ןופ ןבָאה עכלעוו ,רעבָאהביל טימ ןליּפש

 -יוש םעד טכַארבעג (עיצילַאג) וװַאלסינַאטס

 טימ טָאה רעכלעוו ,וָאליאומַאס רעליּפש

 סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ עקינייא ןבעגעג יז

 -לעסקַא רָאיטקַא ןופ ןרָאװעג ןעעזעג ןענייז
 "וצנײרַא טדערעגוצ םיא טָאה רע ןוא ,דָאר

 .עפורט ןיא םיא וצ ןטערט

 טרעוו ךָאנרעד .ןלָאר ערעסערג ןוא ערענעלק טרָאד טליּפש .ש

 .עינעמור ןיא יזנכשא וצ ןוא ןיוו ןיא רעלגיז וצ טרישזַאגנַא רע

 ,ײמרַא רעד ןיא רָאי 4 טנידעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 טרעטשעצ ןפָארטעג רע טָאה ,ץיווָאנרעשט ןיא קידנעמוקקירוצ ןוא

 -ייד , סָאד ןעמונעגרעביא רעבירעד טָאה ןוא רעטַאעט עשידיי סָאד

 רעטַאעט שידיי טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ץיווָאנרעשט ןיא "זיוה עשט

 -ַאב .עניווָאקוב ןופ ץניװָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד ןוא
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 רעטַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל
 עא תאמ .  טאה = טא 2 ק56 ךחה חהס המת הא א ןטאותראולןמפ דלמ ןאיקקמא הלח קיח

 ןריפנָא ןיילַא ןביוהעגנָא רע טָאה ,עיסעצנָאק ַא 1923 ןיא קידנעמוס

 :עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא טביירש רע יװ ןוא ,עּפורט ַא טימ

 עשיטימעסיטנַא יד ךרוד תורצ עסיױרג טַאהעג בָאה ךיא;

 ןַאמָאר ןיא ןוא טגלָאפרַאפ לַארעביא ךימ ןבָאה יז .ןעגנוגעווַאב

 רעד ףױא ןסָאשעגפױרַא ,גנַאהרָאפ םענעּפָא ןַא ייב ןעמ טָאה

 ןפרָאװעג רעטסנעפ יד ךרוד ןעמ טָאה שטוקעט ןיא עניב

 ןעועג טשינ ךיא ןיב ,ןעגנַאגעגמײהַא ןיב ךיא ןעוו .רענייטש

 ןטסיטרַא עלַא טײלגַאב ןבָאה ןטנעגַא ןבעל םעד טימ רעכיז

 .ןרַאדנַאשז טימ טכַאװַאב ןעוועג זיא רעטַאעט עצנַאג סָאד ןוא

 וצ טנורג וצ טכוזעג ןוא טגלָאפרַאפ טייו ױזַא ךימ טָאה ןעמ

 -רַאפ לַאטיּפַאק ןיימ ןופ לייט ןטסערג ןיימ בָאה ךיא זיב ,ןטכיר

 ןצ רָאי ליפױוזַא ךָאנ ךימ ןעװועג ןעגנואווצעג ןיב ןוא ןרָאל

 ."(ערעדנַא ייבנ ןריששזַאגנַא

 עלעכעמ , ןעמָאנוצ ַא טַאהעג טַאה רע זַא ,טביירש ץרַאוװש ןַאילוי

 -יינש , רעציווָאנרעשט ןופ רָאטקעריד ןעוועג טייצ ַא זיא רע ."םת

 ךיוא זיא רע .סעּפורט עשידיי ןליּפש ןגעלפ סע ואוו ,"לַאז-רעז

 -עגסיוא טליפשעג רע טָאה רָאיטקַא סלַא .ָאירַאסערּפמיא ןעוועי

 ,"עיצילַאג ןופ לקנַאי , ןופ "רעגערטרעסַאװ םעד , :לָאר ןייא טנכייט

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןיא ןברָאטשעג עיצַאטרָאּפעד רעד ןיא זיא ןוא ןשטייד יד ךרוד

 .סופיט ףיוא עירטסינסנַארט

 יד ןעמוקעגרעביא זיא .,ןייטש טענַאשז ןירעלפוס יד ,יורפ ןייז

 ,לארשי תנידמ ןיא טבעל ןוא המחלמ
 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 אווע ,ןיײטשנערַא-ןעזייא
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 .בעג}

 -לטימ עקיסַאלק-7 א טקידנעעג .ןלױּפ ,ןינָאק ןיא 1899 ןריובעג

 ןיא טרידוטש רָאי 2 ןוא לוש עשיטַאמַארד עשיליוּפ ַא טכוזַאב .לוש

 .קיזומ טרידוטש טַאוירּפ ךיוא ,עירָאטַאװרעסנָאק רענזױּפ רעד

 -ענַאיסעּפָארּפ רעד ףיוא טליּפשעג ַאקסנישזילעשז ּפ'א טָאה .א
 ,ןזױּפ ןיא עניב רעשיליוּפ רעל

 -עגנָא ןוא עניב רעשידיי רעד ףיוא רעבירַא יז זיא 1926 ןיא |

 רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי רעוװעקַארק ןיא ןליּפש ןביוה

 ןעמָאנ ןטשרע ריא ןָא טיג רע .ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ישזער ןוא א'א
 | .עינַאמ סלָא

 -עגמוא סיצַאנ יד ךרוד יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ,ןרָאװעג טכַארב
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סַאנעוב ,'ןרעטש יײיײשָאלרַאפ , -- ווָאקרוט סַאנַאי

 ,271"270 .זז

 אינאפ ,אניקפיצ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי (ןשיסורסייו) רעקסנימ ןיא טליּפשעג
 -סנימ ןיא ןשטייד יד ךרוד רעטכָאט ריא טימ ןרָאװעג ןבירטעגנײרַא
 ,ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיוא ייז ךרוד זיא יז ואוו ,ָאטעג רעק
 .װָאנידַאר הנוי ןוא ווָאגאר דוד ןופ .צ .ש

 (אניז) עדלעז ,רעלימיינ

 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1917 ךרעב .בעג}

 רעשידיי רענליו רעד ןיא טרידוטש ,1917 ךרעב ןריובעג

 רעטַאעט:ערעּפָא ןשידיי רענליוו ןיא טליּפשעג .עירָאטַאװרעסנָאק

 -נַא ןוא "ןקילג רעליװענרָאק , ,"ןעמרַאק , ןיא ןטָארטעגפיוא ןוא

 ףשידיי טימ ןרָאפמורַא ךיוא טגעלפ .שידיי ףיוא סערעּפָא ערעד
 ,ץניװָארּפ רענליו רעד רעביא סעּפורט
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 דנַאב םישורק

 רעטַאעט ןשידיי רעגיצנַאד ןיא טליּפשעג יז טָאה 1936 ףוס

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןוא "לדנזח, סגרעבנייטש ןיא

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא 1944 ןיא זיא .נ

 .װאגאר דוד ןופ .ע .ש

 ןויצ-ןב ,ןָאסלעבַא
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןמלז רָאיטקַא רעד יוװ .עטיל-שילוּפ ,ענליו ןופ טמַאטש

 טליּפשעג 1927 זיב 1933 ןופ .א טָאה ,רעביא טיג ווָאקינשעלָאק

 טליּפשעג רע טָאה רעטעּפש .ןלױּפ רעביא עּפורט-רעדנַאװ ןייז ןיא

 .סעּפורט סניירַאפ-טשינ טימ

 :ץרוק יקסניגרעשטַאק .ש טנכייצרַאפ ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 ,"1941 ,רַאנָאּפ .רעּפַאכ יד ןופ ןעמונעגוצ .רָאיטקַא רעגנוי,

 :יֹוזַא םיא טרעדליש רעכַאילב .ש

 סיױו ַא ,ענירּפושט רעצרָאווש ַא טימ לגניי רעקנַאלש ַא.

 -ַאעט ןיא ךיז רע טָאה ,טלַא רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא םיױק ,למינפ
 יו סיױו רע ןעוועג טרָאד ןיוש טלָאו רע יװ טליפעג רעט
 -סנעלק יד רעביא סעּפורט-רעדנַאװ טימ ךיז טּפעלשעגמורַא .גנַאל
 ןפָאלשעג ,טַאז רעד וצ ןסע וצ טַאהעג טינ טּפָא ,ךעלטעטש עט
 ןופ זיא םלוע רעד יו ךיילג רעטַאעט ןיא קנעב עטרַאה ףיױא

 -ַאב וצ סָאו טימ ןעוועג טינ זיא טפֶא רָאג לייו ,קעװַא טרָאד

 ,ןטלַאהעג רעטַאעט םייב ךיז רע טָאה ךָאד .לעטָאה ַא רַאפ ןלָאצ
 ליַיוזֲא טינ ןעמ טָאה -- ןגָאז רע טגעלפ -- ץעגרע ןיא לייוו
 ױזַא ריד ףױא טינ ןעמ טקוק ץעגרע ןיא ,ןעיורפ ייב גלָאפרעד
 -עג לָאמַא רע טָאה -- האנה רעמ בָאה ךיא -- .רעטַאעט ןיא יו
 יו ,ןָאסלעבַא טסיטרַא רעד טײג טָאי רעה ךיא שװ -- טגָאז
 ,גָאטימ ןטוג ַא ןופ

 דיירפ עכעלטנגוי עצנַאג ןייז .ךעלגניי עגנוי טליּפשעג טָאה רע
 .טמָארטשעגּפָארַא ןַאד רעיושוצ םוצ טָאה

 -רעביא ןוא ןקיעפ ןדעי טָאה ןעמ ואוו ,רעטַאעט-הכולמ ןיא
 טָאה ,ןזייוַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןשטנעמ ןגנוי טפיוה
 יעקמָאיסי ןופ לָאר רעד ןיא גלָאפרעד טַאהעג סרעדנוזַאב רע
 ןזָאלעצ ַא ,עקמָאיס .ידיי ַא ןייז וצ רעװשי סמכילע סולש ןיא
 -עגנָא יו טקנוּפ זיא ,ןמכילע םולש ייב זיא רע יוװ לדנוז סנטַאט
 טימ םיִא ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא .ןענָאסלעבַא רַאפ ןעוועג ןטסָאמ
 ַא טָאהעג עקַאט טָאה רע ןוא ,ילקילושז רעדי ןפורעג טפַאזעביל
 ןעיירעפיטש עשלגניי ענייז ןדָאלוצסיוא דלעפ טיירב

 -ָאקי לגניי ןופ לָאר יד ןעגנַאגעגרעטנוא םיא זיא רעמ ךָאנ

 טימ לָאר ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד .יסילויי סלעינַאד ןיא ישטַאּפ

 ןבעגעגנייא טוג רעייז םיא ךיז טָאה סָאװ ,ןטנעצקַא עשיטַאמַארד

 '200,000י ןיא ,רעטַאעט ןופ גנוריפפיוא רעטצעל רעד ןיא

 ,ןקישטנָאמָאלָאס ןופ לָאר יד טליּפשעג רע טָאה ,םכילע-םולש ןופ

 ןעוועג רעדיוו רע זיא ָאד .לדניז ןשיטַאבעלַאב ןטעוועלַאבעצ םעד

 .םייה רעד ןיא ךיז יב יװ

 ןעמונעג ןבָאה סעבמָאב יד יװ .ןעוועג רעבָא םיא טרעשַאב טינ

 -עגקירוצ זיא רע ןפָאלרעד טינ רעבָא ,פָאלטנַא רע זיא ,ןלַאפ

 ."ןצנַאגניא ןיגוצקעווַא ףיא ןעמוקעגקירוצ 5.ןעמוק

 .וָאקינשעלַאק ןמלז ןופ .ע .מ

 ,228 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,16 .ז ,1962 ,קרָאי וינ ,/רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש
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 אטענַא ,רעזייר

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 .ןירעליּפשיוש ןוא ןירעצנעט

 סָאװ ,לושיטעלַאב רעד ןופ, זַא ,טקרעמַאב ווָאקרוט טנומגיז

 רעד טימ ןענייז ,גנולעטשרָאפ רעד ןיא טקילײטַאב ןַאד ךיז טָאה

 "..רעזיר רעטסעװש יד ,סנירעצנעט עלענַאיסעּפָארּפ סױרַא טייצ

 -ַאב יד ,רעזייר ַאטענַא ךיוא, :טקרעמַאב ווָאקרוט סַאנָאי

 :רַאעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה ןירעליּפשיוש ןוא ןירעצנעט עטכַאג
 רענליוו' ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,שַאכ-שידַאק עּפורט רעד ןיא טעב

 "!?ץּפורט-ןטערעּפָא עשידיי

 ."ןויטבמס , ןיא טקילײטַאב ךיז .ר טָאה 1926 ןיא

 :סעיצַאמרָאפניא עקידתוריתס ןַארַאפ ןענייז םוקמוא ריא ןגעוו

 :טביירש ?ָאטעג ןופ םיבתכ , ןיא םולבלעגניר לאונמע .רד

 טריפעגנָא טָאה ,ץרעצנעט עשידיי עטנַאקַאב ,רעזייר ַאטענַא;

 |עשרַאוו ןיא| לוש תוברת רעד ןיא קימטיר ןופ סעיצקעל טימ

 -עג ןענייז ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק עריא .22 ַאקצילעמרַאק ףיוא

 טייצ עגנַאל ַא טָאה ןעמ עכלעוו ןגעוו שינעעשעג סירג א ןעו

 .עשרַאוו ןיא טדערעג

 עשרַאוו ןייק דנַאברַאפנטַאר ןופ ןעמוקעג זיא רעזייר ַאטענַא

 -עג קיטנַאק זיא טסנוק עכיוה ריא .ןסיוו ןכייר ַא טימ טנּפָאװַאב

 יד ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק עריא ןופ ָאווינ ןכױה םעד ןיא ןעװו

 ןעמעלַא ןבָאה וא רעלטסניק עטכע יו טליּפשעג ןבָאה רעדניק

 ,ליּפש רעייז ןופ טייקששיטסילַאער רעד טימ טקיצטנַא

 .ײַאקנילבערט ןייק ןרָאוװעג ןעמונעגוצ זיא רעזייר ַאטענַא

 זַא ,רעביא טיג װָאקינשעלָאק ןמלז רעליּפשיוש רעד ןגעקאד

 -סילַאיב ןיא טליּפשעג יז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 טימ ןעמַאזצ ןעוועג טרָאד זיא יז .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקָאט

 -רַאפ טרָאד הליחתכל עדייב ןענייז ייז .לַאנָאיסעּפָארּפ ַא ,ןַאמ ריא

 טזָאלעג ןַאמ ריא ךיז טָאה ,קסנימ ןייק קעװַא יז זיא ךָאנרעד .ןבילב

 ריא ןכוז געוו ןיא טזָאלעג לייוורעד ךיז טָאה רעבָא יז .ריא וצ ןיהַא
 "עג טּפַאכרַאפ עדייב ןענייז .ןרעדנַא םעד רענייא קידנכוז ױזַא :ןַאמ

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװ

 | ,וָאקינשעלָאק ןמלז ןוא וװָאקרוט סַאנָאי ןופ .ע .מ
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,/ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,175 .ז
 ,161 .ז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד, --- װָאקרוט סַאנָאי
 ,207 .ז ,ייװצ דנאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , --- םולבלעגניר לאונמע

 (ײסיאַאמ) השמ ,עפָאי

 |סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 "עּפורט רענליוו, רעד ןופ רעסישזער-ףליהעג ןוא רעליּפשיוש

 עניב רעד ףיוא טָאה רע זַא ,ןָא טיג שובכַאנ חנ .גנודנירג ריא ייב

 רענליוו , רעד ןופ בייהנָא ןיא ךעלניײשרַאװ זיא רָאנ ,טליּפשעג טשינ

 ,רָאטַארטסינימדַא סלַא ןדנוברַאפ ריא טימ ןעוועג "עּפורט

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא םיטילּפ רַאפ ןָאטעג ליפ רעייז טָאה .י

 זיא רע .לַאדעמ ַא רַאפרעד ןעמוקַאב ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 -עיילרָאפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג -- יקסניגרעשטַאק .ש טיול ---

 ןעמַאזוצ 1941 ןיא רַאנָאּפ ףיוא ןעמוקעגמוא .רָאיטעיליב-ג'וװ ,רענ

 סנמעוו ,(רָאי 14 ןופ רוחב ַא) קיװָאנסָאס ףסוי קינעימילּפ ןייז טימ
 .רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע רַאנָאּפ ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא ,עינַאפ ,רעטומ

 .שובכאנ חנ ןופ .ע .מ
 ,231-232 .וז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
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 ןופ ןַאקיססעל

 המחנ ,טאטשנעוייא
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 ןטייוצ ןופ .עסירעטקַא עגנוי , :טנכייצרַאפ יקסניגרעשטַאק .ש

 ענוװָאק ןופ ןעמוקעג זיא עכלעוו| ַאטע ןירערעל רעד טימ ,ָאטעג

 רעשידיי ַא ןופ ןירעטלַאװרַאפ ןעוועג ןוא ענליוו ןייק 1929 ןיא

 ,"רַאנָאּפ ףיוא קעװַא ,|לוש-לטימ

 רעד ןופ ןיטנעירוטיב ַא ןעוועג זיא .א זַא ,וצ טיג ווָאגָאר דוד

 -ַאעט-רעדניק ןיא טליּפשעג טָאה ןוא ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג-לַאער

 .?עקװַאד , ןיא ןוא רעט
 .ואגאר דוד ןופ .ע .מ
 ,234 ,232 .וז ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח,, --- יקסניגרעשטַאק .ש

 סירָאב ,ןרעּפלַאה
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1868 ץרעמ 12 .בעג}

 -שילױּפ ,טנגעג רענדָארג ,טסָאמ ןיא 1868 ץרעמ 12 ןריובעג

 טכַאמעגכרוד ,ןרעטסקע ןַא יו ,ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג .עטיל

 יטילָאּפ טרידוטש רעטעּפש ,לושלטימ רעשיסור ַא ןופ סרוק םעד

 ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוװעג 1898 טניז ןוא ,עימָאנָאקע עש

 רעטשרע, רעד ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג ,עיצַארעּפָאָאק-טידערק

 ןוא רעקרעװטנַאה רַאפ עסַאק-רָאּפש ןוא יײיל רעשידיי רענליוו

 "ור ןיא טשרעוצ ,עיצַארעּפָאָאק ןגעו ןבירשעג ,"רעלדנעהניילק
 עכעלטנפערַאפ עמעט רעד ףיוא ןוא ,שידיי ןיא דָאנרעד ,שיס

 .רעכיב ןוא ןרושָארב עכעלטע

 ילַאש אזיא , עסעיּפ ןייז ןענישרעד ענליוו ןיא זיא 1929 ןיא

 טינ זיא סָאװ ,| זז 8231 דליב 1 ןוא ןטקַא 4 ןיא עמַארד ,"ןַאמ

 -רַאפ ןבָאה רע לָאז יקסניגרעשטַאק .ש טול .ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ןסעיּפ עכעלטע עכעלטנפערַאפ ןוא טסַאפ

 טריפעגּפָא םיא ייז ןבָאה ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 ,יקסשיביל הקבר ןירערעל רענליוו יד ,יורפ ןייז טימ ָאטעג רעד ןיא

 רעד ןיא טָאה .ה .טעברַא ריא טצעזעגטרָאפ טרָאד טָאה עכלעוו

 ךיז טָאה רעטלע ןייז .טַארנדיי ןופ עסַאק רעד ןיא טעברַאעג ַאטעג

 רע טָאה ךָאד רעבָא ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ ןסַאּפוצ טנָאקעג טשינ

 ןרָאװעג טקישעגקעװַא עיצקעלעס ַא ןיא זיא יורפ ןייז .טעברַאעג טרָאד

 ואוו ,עינָאטסע ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא רע .גנערבמוא םוצ

 .ילָאיװיק רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא 1944 ןיא זיא רע
 ,2425 .וז ,1960 ,קרָאי וינ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 בייל ,רעדנעלַאה
 {סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)

 ןוא רָאיטקַא ןַא ןעוועג ,דנַאלסורסייװ ,קסיױרבָאב ןיא ןריובעג
 ןבָאה סיצַאנ יד .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקסנימ ןיא רעסישזער
 םיא ןבָאה יז ואוו ,ָאטעג רעקסנימ רעד ןיא ןבירטעגניײרַא םיא
 ,טכַארבעגמוא
 .װָאנידַאר הנוי ןוא ָאגָאר דוד ןופ .ע .ש

 | ?| ,ןַאמּפָאה

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבטגמוא|}

 רעטַאעט םוצ עביל ליפ ןזיװעגסױרַא .טרידוטש ןרָאי ענייז עלַא

 ןשידיי ןופ רָאטַארטסינימדַא ןעוועג ,ןטסיטרַא החּפשמ רעד וצ ןוא

 רעד ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .עגיר ןיא רעטַאעט

 .ָאטעג רעגיר
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 רע טַאע ט ןשיריי

 סירָאמ ,עַּפמַאל

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1895 .בעג}

 ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1895 ןריובעג
 טנרעלעג .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-שידיסח

 -סקלָאפ טקידנעעג רָאי 12 וצ .רדח ןיא

 -סלדנַאה ַא ןיא ןענרעל ןביוהעגנָא ןוא לוש

 ןיא ןכוזַאב עטשרע יד ךָאנ דלַאב .לוש

 טּפַאכרַאפ ,רעטַאעט ןשידיי ןוא ןשיליוּפ

 סנכנו אצוי ַא ןרָאװעג ,ליּפש-רעטַאעט ןופ

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןסילוק יד רעטניה

 סױרַא םעד בילוצ םיא ןעמענ ןרעטלע יד

 -רַאפ סלַא ןיירַא םיא ןביג ןוא לוש ןופ

 רע טקיסעלכַאנרַאפ טרָאד ךיוא רעבָא ,טפעשעג-ךוט ַא ןיא רעפיוק

 -ָאקער רעד טיול ןוא ,עניב רעד ֹוצ םיא טיצ סע לייוו ,ןטסָאּפ םעד

 ואוו ,קצָאלּפ ןייק רע טרָאפ ןרָאיטקַא עטנַאקַאב ענייז ןופ עיצַאדנעמ

 טרָאד טריטויבעד ןוא עּפורט-ץניװָארּפ סעסוקּפיצ ןיא טליּפש רע

 ןּפעלשמורַא ןכָאנ ,'דיי עלעטניּפ' סיקסװעשַאמָאט ןיא 'קילארשי' סלַא

 -ָארּפ רעשילױּפ רעד רעביא עפורט רעד טימ טייצ עסיוועג ַא ךיז

 -ימ ,עקנַאמרעל ןופ סעּפורט-רעדַיַאװ יד ןיא רעביא ,ל טייג ,ץניוו

 ןופ ךָארבסיױא םעד זיב ,ּפמַאלרַאכ-ַאקסוװעינַאק ,רענוװַארַאש ,טַארוש

 ןיא קסבעטיוו ןיא טליּפש רֶע ןעו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 יד ךרוד טכַארבעגקירוצ .רעקעב ןוא שזרָאשז ןופ עּפורט רעד

 ךרוד קידנרָאפ ,1917 זיב טרָאד רע טגנערברַאפ ,ןליוּפ ןיא ןרעטלע

 -רָא ןיילַא טָאה רע רעכלעוו רַאפ ץניװָארּפ רעד רעביא טייצ רעד

 | ,סעּפורט טריזינַאג

 -רַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש עכָאּפע רעד ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאל

 ןתעב ךָאנ ,קירוצ רָאי 30 רעביא טימ ןיא עּפמַאל סירָאמ;

 ןוא ,עשרַאוו ןיא רעלוּפָאּפ קידלַאוװג ןעוועג גירק-טלעוו ןטשרע

 ענייז קנַאד א טשינ ןפַאשעג ךיז רע טָאה טעטירַאלוּפָאּפ יד

 עכלעוו ,סעקַאטַא יד בילוצ רָאנ ,ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק

 ןיא ײס ןא עסערפ רעד ןיא ייס טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ןעמ

 סירָאמ ןעמָאנ רעד .ןזירק עכעלטפַאשלעזעג רוטלוק-שידיי יד

 ןטסגרע ןופ םינָאניס ַא יו ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא עּפמַאל

 םחנמ .קזוח ןוא סָאּפש ןופ טקעיבָא ןַא יו טנידעג טָאה ןוא דנוש

 -עשרַאוו ןיא ןענַאטעילעפ עקידקיטײרפ ענייז ןיא טָאה סינפיק

 -נָא טשינ ידכ טייהנגעלעג ןייק טזָאלעגכרוד טשינ יטנייהי רעוװ

 -עג טָאה ןעמ ןעװו .ןעפמַאל סירָאמ ףיוא ןלייפ ענייז ןלעטשוצ

 םעד טלָאוועג טָאה ןעמ ןוא עסעיּפ ַא ןגעוו עיזנעצער ַא ןבירש

 טליפשע רע :םיא ןגעוו ןבירשעג ןעמ טָאה אט ךָאטש ַא רָאיטקַא

 ..ײעּפמַאל ַאלַא

 טַאהעג 1914-1917 ןרָאי-המחלמ יד ןיא טָאה עּפמַאל סירָאמ
 ןיא ןטערטפיוא ןעמַאװצ טגעלפ רע ןכלעוו טימ עגעלָאק-דךַאפ ַא
 ןטרעצנַאק ןוא ןעגנולעטשרָאפ עטריששזנַארַא יז ךרוד עלַא יד
 .רעלָאמ-ןבוטש ַא ןעוועג זיא רע ,יָאקָאּפ סקַאמ ןעוועג זיא סָאד --
 -קַא עלענָאיסעפָארּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז יָאקָאּפ ןוא עפמָאל
 -עשרַאוו עלַא ןיא ןטָארטעגפיוא ןענייז ייז .ןרָאטַאמַא רָאנ ,ןרָאיט
 יד ןיא ;ןליפשטסַאגי ףיא ןרָאפעגמורַא ,לַאז הנותח רעװ
 -ערי עכלעזַא ןיא ,טנגעג רעוועשרַאוו רעד ןופ ןעגנוניווורעמוז
 ןענייז ייז םגה ןוא ,וװ .יא .יא ץינעלַאפ ,ענָאלבַאי יװ ,יןצנעדיז
 ,ןטסילַאנָאיסעּפָארּפ ןייק טשינ ,ןרָאטַאמַא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ
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 זייי רוח

 -עג ךיז ןבָאה םוטעמוא זַא ,קידוועריר יױזַא ןעװעג ייז ןענייז
 ,ןעיפַא ערעייז ןגיוא יד ןיא ןפרָאװ

 ןקיזיר ַא טימ ,רערעגָאמ ,רעכױה ַא -- עּפמַאל סירָאמ-

 רָאנ ןסַאג יד רעביא לַאמרָאנ ןעגנַאגעג טשינ זיא ,רָאה ּפָאק

 טָאה טדערעג .סופטַאלפ ןייא ףױא קידנקניהרעטנוא ,ןּפָאלעג

 ןפרָאוועג ןוא ,ןענַאטשרַאפ םיוק םיא טָאה ןעמ זַא ,לענש ױזַא רע
 םיא טָאה ןעמ .רָאה עגנַאל ּפָאק ןטימ ןוא טנעה יד טימ ייברעד
 ןעּפמַאל ןופ יו טקנוּפ .לַאמרָאנ-טשינ ַא רַאפ ןטלַאהעג רעכיג
 ,טנעמַארעּפמעט רעטמיוצעגמוא ןא ,דיאולפ ַא ןגָאלשעג טָאה
 ,רענעסַאלעג ט ,רעקױר ַא ןעוועג ,םיא וצ ךופיהל ,יָאקָאּפ זיא
 קידנלייא טשינ ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג ןוא סַאזגנַאל טדערעג

 סָאד ןעועג טָאה ןעמ ןעװ ןכַאל טחמעג עקַאט ןעמ טָאה .ךיז

 ןסַאג יד רעביא ןריצַאּפש ןעמַאזװצ עּפמַאל ןוא יִאקַאּפ לרָאּפ

 װא ,סורָאפ טירט רָאּפ ַא טימ -- דימת ,ןּפָאלעג זיא עּפמַאל

 -טרַאּפ םעד ךיז ןבענ טָאה רע זַא ,קידנעניימ ,ךיז רַאפ טדערעג
 טרעהעג טשינ ןוא םַאזגנַאל ןעגנַאגעג ךיז זיא סָאװ ,םענייז רענ
 ןייק טשינ טמוקַאב רע זַא ,טקרעמַאב טָאה עפמַאל ןעוו .דייר ענייז

 יָאְקָאּפ זַא ,קידנעעז ןוא ,טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,רעפטנע

 םיא וצ רע זיא ,םיא רעטניה ,קילעטשרעטניה ןבילבעג זיא
 ןטימ ייברעד קידנּפרַאװ ,םיא ןיא ןגירשעגניירַא ןוא ןּפָאלעגוצ

 רע סָאװ ןופ ,ןדער עכיוה סָאד זיא ,בגא .טנעה יד טימ ןוא ּפָאק

 ןעּפמַאל ייב ןיוש ןבילברַאפ ,םיטש עקירעזייה ַא ןעמוקַאב טָאה

 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב

 ןעמ ןעוו ,1916 רָאי ןיא עיצַאפוקָא רעשישטייד רעד תעב

 םירָאמ טָאה ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ טביולרעד קירוצ ןיוש טָאה

 ןופ לָאז םעד ןעגנודעג ,יאקָאּפ ףתוש ןייז טימ ןעמַאזצ ,עּפמַאל

 -עג טָאה ױזַא -- (זירַאּפ ןיא יו ױזַא) יושזירַאּפ יו קַאיי ָאניק

 סַאג עקישזד ןופ קָאטש ןטשרע ןפיוא -- לַאזָאניק רעד ןסייה

 יסעצָארּפ סילייב לדנעמי טריפעגפיוא טרָאד טָאה עּפמַאל 2

 -רעד ןקיזיר ַא טַאהעג טָאה רע .יסילייב לדנעמי טליּפשעג ןוא

 -סיוא טנוװָא ןדעי ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד . .םלוע םייב גלָאפ

 -עגנָא טָאה עפורט יד זַא ,ױזַא .ץַאלּפ ןטצעל ןזיב טפיוקרַאפ

 ןעגנַאגעג זיא יסילייב לדנעמי .גָאט ַא לָאמ ייווצ ןליּפש וצ ןביוה

 ,טַאהעג טָאה עּפמַאל גלָאפרעד רעמ סָאװ ןוא .םישדח עגנַאל

 רעד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג רע טָאה סעקַאטַא ערעסערג ץלַא

 ןעוועג זיא ץלַא ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןוא עסערפ

 -עגּפָא וא טכַאלעגּפָא םיא ןופ רעמ ץלַא טָאה ןעמ .םיא ןגעק

 ,ןטכַאלעגּפָא סעד ןופ זַא ,טביילגעג סע טלָאװ רע ןוא .טקזוח

 סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ןסקַאװסױא טעװ עּפמַאל םירָאמ ןטקזחעגּפָא

 -בופ םנופ רָאנ טשינ טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףױא ןעיצ טעװו

 !עסערפ רעד ןופ ןוא החּפשמ-ןרָאיטקַא רעד ןופ ךיוא רָאנ ,םוקיל

 טָאה ןעמ ןכלעוו טימ רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג זיא עּפמַאל סירָאמ

 -- טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ןוא ןשנעכער וצ ןבױהעגנָא קרַאטש ךיז

 קרַאטש -- ןושל-רעטַאעט ףיוא ןדער וצ ןעמונעגנַא זיא סע יװ

 ךס ַא ןבָאה ןרָאטקעריד-רעטַאעט ןכלעוו ףױא ןוא ןטלַאהעג

 .טיובעג

 ןופ ןדעד וצ טרעהעגפיוא גנילצולפ ןעמ טָאה 1918 רָאי ןיא

 .יטנָאזירָאה ןופ ןרָאװעג ןדנואוושרַאפי זיא רע .עּפמַאל סירָאמ

 ןופ.. ןעמוקעגניהַא זיא רע ןיהואוו טסואוועג טשינ טָאה ןעמ

 ַא ןיא זיב ,ןסעגרַאפ וצ ןבױהעגנָא ךעלסיבוצ ןעמ טָאה ןעפמַאל

 ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,העידי ַא ןעמוקעגנָא זיא גָאט ןסיוועג

 רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא טרָאד טמענרַאפ ןוא דנַאלסור

 | ."טלעוו-רעטַאעט רעשידיי
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 דג ַאב םישודס

 ןיא טליּפשעג ןוא דנַאברַאפנטַאר ןייק קעװַא .ל זיא 1918 ןיא

 רע זיא רעטשױטנַא ןַא רעבָא ,יקסרימָאטישז ייב עוװקסָאמ

 -נוא' רעלמָאה ןיא רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל םוצ רעבירַא דלַאב

 ןעמונרַאפ ןוא רָאי עקינייא טליּפשעג טָאה רע ואוו ,!רעטַאעט רעזד

 ַא טימ טריפעגנָא רע טָאה 1922 ןיא .טרָא ןעזעגנָא ץנַאג ַא

 -ָאס ןופ סעריטַאס טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט שיטַאמַארד

 ןיא ןָאקסעדנַארב ייב טליּפשעג .ל טָאה 1924 ןיא .ןבעל ןשיטעוו

 סלַא ןרָאװעג ןטעברַאפ ָאד ןופ ןוא ,קסנימ ןיא ךָאנרעד ,עװקסָאמ

 ואו ,קסבעטיוו ןיא עידוטסמַארד ַא ןופ רעריפנָא רעשירעלטסניק

 טרעדנוה ייוצ' ןוא 'וינעפמעטס' סמכילע-םולש ףיוא טריפ רע

 -ָארּפ ַא טימ טלעטשעג סעסעיּפ עבלעז יד רע טָאה ךָאנרעד .'טנזיוט

 ןיא ןָאזעס-רעמוז םעד טליּפשעג ריא טימ ןוא עּפורט רעלענָאיסעפ

 -סַאז ףלָאדור טימ ןרָאפעגמורַא ןָאזעס-רעטניוו םעד ןוא ,עװקסָאמ

 עּפורט ַא ןופ רעריפנָא סלַא ןטעברַאפ ףיורעד טרעוו .ל .יקסווַאל

 -טיוט , ןוא "סעזָאמ לקנָא  סשַא ףיוא טריפ רע ואוו ,סעדָא ןיא

 טָאה רע ואוו ,וועיק ןייק ןרָאפעג רע זיא טרָאד ןופ ."ףָארטש

 -םולש 'לקניווטסנוק' ןופ עפורט רעד לייט ַא טימ טליּפשעג

 זירַאּפ ןייק ןרָאפעג ךָאנרעד ןוא ,רעקיכלימ רעד היבוט' סמכילע

 קידנריפפיוא ,םישדח 5 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,רעלסעק ףעזָאי וצ

 ןוא עיגלעב ןיא טרילָארטסַאג -- 1929 .סעסעיּפ-םכילע-םולש ייר ַא

 ןייז ןופ לייט ַא ףיוא טריפ רע ואוו ,ןליוּפ ןיא ןעמוקעג טרָאד ןופ

 סמכילע-םולש רעטנורעד) עיינ עקינייא ךיוא ןוא רַאוטרעּפער ןטלַא
 .( רעבערגדלָאג'

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש ןלױּפ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 זיא ןוא ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1929 רָאי ןיא

 טציא ןיא שרעדנַא יו .עשרַאװ טָאטשמיײה ןייז ןיא ןטָארטעגפיוא

 -עגּפָא רעמכַאלעגּפָא לָאמַא רעד !םיא וצ גנויצַאב יד ןעוועג

 טזעינ שממ זיאיס ןוא ,טנעקרענָא דלַאב טרעוו רָאיטקַא רעטקזוח

 רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא ןענָאק ךיז לָאז שטנעמ ַא יו ןביילג םוצ

 רעד .ןטכיזניה עלַא ןיא ןסקַאוסױא ןוא ןרעדנע קרַאטש יוזַא

 עּפמַאל םירָאמ רעקנידצנַאטרעטנוא ,רערעגָאמ ,רעגנַאל לָאמַא

 ןעיטעלטַא שממ ,ןטיױבעג-טסעפ ַא ןיא טלדנַאוורַאפ ךיז טָאה

 וא ףןפילשעגי ןרָאװעג טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,ןַאמ

 ,ןטלַאײשעג ןפַאשעג טָאה ,רָאיטקַא רעפייר רעד ,עּפמַאל .טמיוצעג

 -ַאעט ןיעידיי ןיא עטסעב יד וצ ןרָאוװעג טנכעררַאפ ןענייז סָאװ

 עטסערג יד ןפורעגסױרַא טָאה ירעקיכלימ רעד היבוטי ןייז .רעט

 םחנמ וליפַא .עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ייב גנונעקרענָא

 -נַאגַאלַאבי םעד ןופ טקזוחעגּפָא ױזַא לָאמַא טָאה סָאװ ,םינּפיק

 ךיז טקעּפסער ןטסערג ןטימ טציא טָאה ,עּפמַאל סירָאמ יקישטש

 .טצַאשעגּפָא קירעהעג יו ייז ןוא ןעגנוטסייל ענייז וצ ןגױצַאב

 קָאטסילַאיב ןיא ןַאלּפַאק חספ ןוא שזדָאל ןיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 -- טנכערעג רעייז ךיז ןעמ טָאה גנוניימ רעייז טימ ןוא --

 .ןעגנולדנַאהּפָא עטרעטסײגַאב ןבירשעג יהיבוטי ןייז ןגעוו ןבָאה

 -ווא ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןרעסעב טימ טעברַא רָאי 10 ךָאנ
 עּפמַאל רעקילָאמַא רעד זיא ,ישזער רעכעלטרָאווטנַארַאפ ַא רעט

 טָאה סָאו ,עפמַאל םירָאמ ןפייר ,םעיינ ַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ

 -נעמוקקירוצ .טַאהעג טשינ תוכייש םוש ןייק ןקידרעירפ ןטימ

 ןטנַאסערעטניא ןַא טכַארבעגטימ עפמַאל טָאה ,עשרַאװ ןייק קיד

 רעוועשרַאו ןיא טריפעגפיוא טָאה רע ןכלעוו ,רַאוטרעּפער

 יד ןשיװצ .גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג ןוא רעטַאעטייַאלַאקסי

 רעדי ןעגנַאגעג זיא ,עשרַאוו ןיא טליפשעג טָאה רע סָאװ ,סעיּפ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 רעדי .םישדח עגנַאל (עמַארדָאלעמ עשיטעיווָאס ַא) ילייטרוא

 רָאנ טשינ גלָאפרעדי-עסַאק רעסױרג ַא ןרָאװעג זיא ילייטרוא

 ןעוועג ןענייז סע ואוו ,ןליופ ץנַאג רעביא ךיוא רָאנ ,עשרַאוו ןיא

 ."ןסעיפ עשיטעיווָאס עדָאמ רעד ןיא

 :ליזיימ ןמחנ טביירש "היבוט , ןליּפש ס'.ל ןגעוו

 טימ ,ןטיײקכעלגעמ טימ טסיטרַא ןַא ןיא עפמַאל םירָאמי

 -עגוצ זיא רע .רעקיטפַאז .רעקידנרעק ַא ,טסיטרַא ןַא .סעציילפ

 ןיא המשנ עצנַאג ןייז טגײלעגניײרַא ,שפנו בלב היבט וצ ןעגנַאג

 טסיג סע ,רעביא טליּפש רע .ןורסח רעד זיא סָאד ןוא ,עלָאר רעד

 ןליּפש סָאד רעבירַא טניר סע ,ןטייז עלַא ןופ ךיז טיש סע ןוא ךיז

 סירָאמ.. .ףוס ןזיב בײהנָא ןופ ענעצס עצנַאג יד טציילפרַאפ ןוא

 טסקַאוו היבט רעבָא ,היבט רעקיצרַאה ,רענייש ַא זיא עּפמַאל

 ,ןעינעעזטעג יד ןופ סיוא טינ ךיז טלקיוו ,ךעלעמַאּפ סױרַא טשינ

 ענייז טימ רקיעב ,עניב עצנַאג יד טליפרַאפ ,ןָא טלופ -- רָאנ

 ףרַאדימ .ןרָאלרַאפ ליפ טרעוו םעד בילוצ ןוא ,ךייר סָאמ ןעצ

 ןעמיוצ ףרַאדימ .ןעגניז ןייז ןיא ,ןדער ןייז ןיא ליפ ןעוועמַאה

 ןריפניירַא ןהיבט טפרַאדעג טָאהימ ,ללכה .ןעגנוגעווַאב ענייז

 -זױה ַא ןיא ,בוטש ַא ןיא ,הביבס רעכעלשטנעמ ,רעליטש ַא ןיא

 יד .. .גולעטשרָאפ ענייפ א ןעוװעג סע טלָאוו ןַאד ןוא .טניזעג

 ַא ,יירעגניזעג ַא ,ײגעג ַא זיאיס .טשינ ישזער ןייק זיא ישזער

 ןפוג ַא ןיא רָאיטקַא רעטוג ַא ןייז ףרַאד עּפמַאל סירָאמ .למוטעג

 ."רעסישזעד ןטוג ַא ופ טכיזפיוא רעד רעטנוא רעבָא ,לבמַאסנַא

 -רַאכ ןופ רעסישזער סלַא ,זיא .ל זַא ,טרימרָאפניא הנשוש .ר

 ןטײהנגעלעגנָא-רעטַאעט ןיא ןרָאפעג "לקניוו רעשיטסיטרַא  רעווָאק

 -ַאב קידנעטש ךיז ייב טַאהעג טָאה רע יוװ ױזַא ןוא ,זירַאּפ ןייק

 -וצנײרַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג רע טָאה ,סַאּפ ןשילױּפ ןייז ןטלַאה

 ,דנַאברַאפנטעיװַאס ןיא רָאי ליפיוזַא קידנעייז ,רעבָא ,ןלױּפ ןיא ןרָאפ

 ןיא ןטערטוצפיוא טַאהעג ארומ ,קערש ןיא טבעלעג דימת רע טָאה

 ד'א) .רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןיא ןטָארטעגפיוא .ףוס לכ ףוס .עשרַאװ

 -ָאס ַא ןיא "היבוט , סלַא (ןַאהַאק רַאזַאל ןַאמ ריא ןוא הנשוש ןופ

 -לימ רעד היבוט , סמכילע-םולש ןופ עיצַאזינעצסניא רעשיטעיוו

 סרעדנוזַאב .ךעלביײרשרַאבמוא ןעוועג זיא גלָאפרעד רעד ."רעקיכ

 ,ןָאסלענעצַאק קחצי רעטכיד ןופ תולעּפתה יד ןפורעגסױרַא רע טָאה

 :לקיטרַא ןייז ןיא טקירדעגסיוא טָאה רע סָאװ

 אלימ .עּפמַאל טסייה סָאוװ ,ַאזַא רָאיטקַא רעשידיי ַא !עּפמַאל,

 ןסייה טייהרעטנוזעג רע לָאז .אחינ רימ זיא ,ביל זיא םיא זַא

 -- לַאקָאל ַא ןיא ,רעמוז ,ןליפשש םיא ןעז ןייג רצנ .עּפמַאל

 עּפמַאל רעקיזָאד רעד ,רעבָא רע טליפש .ביחמ טשינ ךיא ןיב

 -ַאב קיטכיר רָאג טשינ ךעלטנגייא בָאה ךיא ...ןמכילע-םולש

 םעד היבט סמכילע םולש ךעלטנגייא טליּפש עּפמַאל .טנכייצ

 -םולוע סָאװ הנימ אקפנ ַא ,סנייא ץלַא רעבָא זיאיס .ןקיכלימ

 -- ןעקוועלירסַאק ַא יצ ןעלדנעמ סחנמ יצ ,ןהיבט יצ ,סמכילע

 טבילרַאפ ענדָאמ יוזַא יא רע .םכילע-םולש ,רע זיא רקיע רעד

 ןייז ,ןייז רָאנ ,ענייז טששינ זעל .קרעוו ןייז ןופ ןדלעה יד ןיא

 קיצנייא ןייא ןפַאשעג לכה ךסב טָאה רע .דיחי ןושלב ,קרעװ

 ,היבט ,לדנעמ םחנמ ;ןמכילע-םולש -- ךיז טעגעג טָאה רע ;קרעוװ

 סכילע-סולש רעמ יז ןענייז עלַא ,עלַא .סנזח םעד יסייּפ לטָאמ

 -לעוו ,ןעגנַאגעגמורַא זדנוא ןשיווצ זיא רעכלעוו ,םכילע-םולש יו

 םעד טנעקעג ןבָאה רימ .טנעקעג ךעלנעזרעפ ןבָאה רימ ןכ

 ,רע ןוא ,ןגָארפ ןהיבט טשרמולכ טלעטש סָאװ ,ןמכילע-סולש

 ,רע זיא'ס :היבוט טשרמולכ ...טרעפטנע ,היבט טשרמולכ

 -עמת-םינּפ ןייז ,טייקיצרַאה ןייז ,טייקסטוג ןייז ,םכילע-םולש

 זיא היבט .טייקכעלטימעג עפיט-ךעלרעניא ןוא תומימת עטַאװ
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 ַא זיאיס .ןעייױוצ ןופ ךערפשעג ןייק טשינ ,גָאלַאיד ןייק טשינ
 ,ךיז וצ טדער סכילע-םולש ,ןײלַא ךיז וצ םענייא ןופ ךערפשעג
 -ָאט .ןגַארפ ןיילַא ךיז טלעטש ,גנוצ ןרַאפ ךיז טיצ םכילע-םולש
 ןלעפעג רעמ היבט זדנוא טלָאװ ,י'ױוצ ןעוועג יז ןטלָאװ רעמ
 .טלַאטשעג עסיורג יד ,תילכת רעד ,רקיע רעד ויא היבט

 סע .לָאמעג ױזַא סע זיא רעלעטשטפירש ןדעי יב טשינ
 ןיא ןצנַאגניא טשינ ךיז ןביג סָאװ ,עכלעזַא רעביירש ַאד ןענייז
 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ רעכעה ןעיײטש סָאװ ,קרעוו רעיײז

 עפמַאל סירָאמ
 סלַא

 היבוט ,

 רעד

 "רעקיכלימ

 ןופ

 םכילע-םולש

 (ןַאמדירפ .פ -- גנונעכייצ)

 -עגסױרַא רָאנ סָאװ סעפע ,ןקנואוועגנָא רָאנ ןבָאה יז ,ןפַאש

 םכילע-םולש .ןצנַאגניא ןבעגעג ךיו טָאה םכילע-םולש ...טגָאז

 טייױו ױזַא רָאג טָאה רע .. .קרעוװ ענייז ןיא ןסקַאוועג ױזַא זיא

 הליחתכל ...העדב טַאהעג טשינרָאג טָאה רע ...טניימעג טשינ

 רעטעּפש .ןָאטעילעפ ַא יװ רעמ טשינ ןעוועג לדנעמ םחנמ זיא

 -סױא רעלעטשטפירש םנופ ןייזטסואווַאב םעד רעטנוא סע זיא

 סנופ ןלָאבמיס עזעירעטסימ עטסערג יד ןופ סםענייא וצ ןסקַאוועג

 ךייהנָא רעד .ןקיכלימ םעד היבט טימ עבלעזסָאד .ןייזָאד ןשידיי

 טימ לפוטמ ַא ,ןַאמערָא ןַא דיי ַא ףיילק ןזעוועג זיא ןהיבט ןופ

 טסעינ טָאה םכילע-םולש .דופ ןשיא זורצ טימ ןוא רעטכעט

 -רַאפ טָאה רע .קרעװ לַאטנעמונָאמ זעידנַארג א טכַארטרַאפ

 -םע טימ דיי ַא ןופ שזרַאש ַא .קסעטָארג עטכייל ןימ ַא טכַארט

 -ציוו עקיליב עלַא ןָא ןבייה ױזַא .םיקוספ עטשטייט'וַאפ שיצרַאה

 ,לידבהל ןבייה ייז ןרעמונ קיטיירפ (סגנוטייצ) עשידיי ןיא רעל

 ײז ,רענעגנולעג ,רעסעב רשפא ןוא סכילע-םולש יו טקנופ ןָא

 ןריפרַאפ ייז ,טסייהיס ,עטָאלב ַא ןיא קידנעטש רעבָא ןריפרַאפ

 םענעגנולעג ןופ .ןריפרַאפ וצ חכ ןייק טשינ ןבָאה יז .. טשינ

 עלַא טימ עלעּפמוז ַא . .עטָאלב ַא סיױא ךיז טזָאל ןרעײז ץיוו

 ןוא יז ןופ רעגרע ןָא טבייה סכילע-םולש .פמוז ַא ופ תוחיר

 ןעלמיה יד טכיירגרעד

 רעד רַאפ ןבירשעג טשינ ןענייז ןערוועדעש סמכילע-םולש

 ןוא .ענעצס רעד רַאפ רעביא רעבָא יז טעוועצינ ןעמ .ענעצס

 סָאװ ףיוא עיצַאניבמָאק עטסואמ יד ןופ ענייא -- קידריווקרעמ

 -רעדעפ ,רעמענרעטנוא ,ןרָאיטקַא ,רעסישזער ,טײל-רעטַאעט

 עסיורג ןעוװעצינרעביא זיא -- ךיז ןבױלרעד ,סענַאטַאלרָאש

 ,רערעדנַא ןַא ףױא םרָאפ רעכעלריטַאנ רעסיוועג ַא טימ קרעװ

 .םרָאפ ,קרעוו םעד רַאפ רעדמערפ-דליוו ַא ,רענשטַאטרַאּפ ַא

 סמכילע םולש .ללכה ןמ אצוי ַא טרפ םעד ןיא זיא םכילעיסולש

 טסעידעמָאק יד .עטסכַאװש יד םיא ייב ןענייז קרעװ עשינעצס

= 
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 ,טולב ןָא ,ןגױצעצ ןענייז ,ןבירשעג טָאה ןילַא רע סָאֹוו ,עניד
 ,טָאה רע .ןדנובעגנעמַאזוצ שינַאגרָא טשינ ןענייז ,גנורעגייטש ןַא
 ןיק וצ ןוא רעמענורב עפיט ןבָארגעג ,רעכוטסַאּפ ענעי יװ
 עסיורג ענייז !קידריווקרעמ ןוא ...ןגָאלשרעד טשינ ךיז ועסַאװ
 ,עקיטנַא רעד ןופ ןטלַאטשעג יוו ךיז ןזעל קרעוו עשינעצס-טשינ
 ןשרעדנַארַאפ וצ ידכ ,וצרעד ןריאערק ,ך"נת ןופ תוישעמ יװ
 רעד יו ,קיטיינ אקוד טשינ זיא קרעוו סמכילע-םולש ןופ הרוצ יד
 ,לשמל ,היבט .עביל טימ סע טכַאמ סָאװ ,שטיווָאקרעב רעביירש
 -ער ַא .גותטעברַאַאב רעשירַארעטיל ַא ןיא טשינ ךיז טקיטיינ
 סָאד' ןעמענסױרַא ןצנוק ןָא ףרַאד ,שטנעמ-סקלָאפ ַא ,רעסיושז
 ןבעג ןוא ,קרעוװ םנופ עכעלטלַאטשעג סָאד ,יףרַאדַאב רע סָאװ
 יב ןבירשעג טייטש סע יו רָאנ ,ץכעצוּפוצ זיא סע רעסָאוװ ןָא סע
 סירָאמ ,רָאיטקַא רעקרָאירינ א יװ טשינ ןוא ,ןמכילע-םולש
 -בָאק ,סנידרָאג ןעוועג זיאיס .טליפשעג ןהיבט טָאה ,ץרַאוש
 ..היבט סמכילע-םולש טשינ ןוא דיי ַא סיקסווערָאטַאלָאז ,סניר
 ,ןייטשרַאפ וצ טשינ ױזַא רעטָאט ַא ןופ ץרַאה ַא ןבָאה ףרַאד ןעמ
 סירָאמ טשינ ,ןיינ .סָאלָאק סמכילע-םולש ןליפרעד וצ טשינ יזזַא
 !עּפמַאל סירָאמ רָאנ -- סירָאמ ַא ךיוא -- סירָאמ רָאנ ,ץראוי'ש
 -נעמַאזצ טעדנַאט זיא ,טליּפש עּפמַאל סירָאמ סָאװ ,יהיבטי רעד
 רַאפ ןעמ טסייר הליחתכל .ךיג רעד ףיוא ןרָאוװעג טעוועגירטסעג
 -יימ ַאזַא ?ַאה :ףױא ןגױא ןוא לױמ רעדנואוו זייב ןוא סױרג
 רעבָא זיאיס ...? ךעטשש ענטײדנַאט עכלעזַא ןוא ףָאטש רערע
 טזייוַאב עּפמַאל יו .טוג זיא ,ךיז טזיײװַאב עפמַאל יװ !טוג
 רעד היבט !היבט רע זיא טָא !היבט ןפורסיוא ךיז טליוו ,ךיז
 רעד ,רעכעלכיױו רעד היבט ,ןיילַא טייקסטוג יד ,רעקיכלימ
 ןטלזיירקעג םיױק ,ךעלדנַאלב-ךייױו םעד טימ ,ןגױא עכייו טימ
 ןַא .םינּפ ןשידיי ןקיכלימ ןטימ רעקיכלימ רעד היבט ,לדרעב
 ױזַא קוסּפ ַא ןעד טשטייטרַאפ זדנוא ןופ רע !עפ ? ץראה-םע
 .ץרַאה ןיא ןפערט ףרַאד קוספ ַא ?טײטש רע יװ טַארוקַא
 ,רעױּפַאק םיא יירדרַאפ ,ץרַאה עמַאס ןיא טשינ רע טפערט רעמָאט
 ןכַאמ לָאז רע יבַא .ּפָארַא ּפָאק םעד טימ ןוא ףױורַא סיפ יד טימ
 ...ןצרַאה ןיא ךָאל ַא

 ןצרַאה ןיא ךָאל ַא טכַאמ ץּפמַאל
 ,טַאד-ייה ,םַארייד-יד-יטמַאל ,ױא ןשמילהת ןטימ ,לכיימש
 ַא רע טכַאמ םענייז קוספ ןטעשטעלָאקעצ ןטימ ןוא ,םַאד

 ,ענעצס רעד ףױוא ןזיווַאב ךיז טָאה עּפמַאל יװ ןצרַאה ןיא
 זיא טײקמערָא לסיב סָאד .ןוקית ַא ןעמוקַאב קסעטָארג יד
 גיוא ,ריד ןופ ןָא ךָאד ןלעװק רימ !היבט .ןרָאװעג טכירעגפיױא
 ךָאד ךיז טָאה טייקסטוג ןייד ,ריד ןופ ןָא ךָאד ןלעווק ץרַאה ןוא
 זיא סע ,טשינ ןכַאל רימ .לַאז-רעטַאעט ןצנַאג ןרעביא ןסָאגעצ
 ַא זודנוא טמעוושרעביא סע .טשינ לכיימש רעפרַאש ןייק וליפַא
 -ידוועעז םיוק ַא יו זדנוא רעביא ךיז טסיגעצ ןוא דיירפ עליטש
 -רַאפ טָאה סע .רעקיכלימ רעד היבט ,ייא ,היבט .לכיימש רעק
 ךערָאװצ טימ ,ךלימ-רעיוז עטלַאק ךעלּפעט טימ ריד ןופ טקעמש
 עקידהיחמ ענעסקַאװרעד טימ ןוא ,עסיױו ןועק טימ ,ןשירפ
 ,רעקיכלימ היבט ,ןײילַא זדנוא רַאפ ָאד טסיטש וד .רעטכעט
 עז ךיא רָאנ ,ענעצס רעמערָא רעד ףױא וטסייטש ןיילַא רענייא
 טשינ ןביז טשינ ,יירד ט:שינ ,ריד םורַא ,טנייד רעטכעט יד ,ייז
 עניױש ןוא ,ענייד ןענייז רעטכעט טלעװ עצנַאג .ףלעווצ
 יד יו ערה ןיע ןייק ,ייז ןענייז ןסקַאוועגסיוא ןיא עלַא ייז ןענייז
 ,ןיינ .ייז ןופ וטסָאה טלעװ רעד ןופ זהרצ עלַא א ,סעמלַאּפ
 עצדרעס עדלָאג ןריובעג ריד יז טָאה עצדרעס עדלַאג טשינ

 ןשהיבט ןקַאמשעג ןטימ
 -ייה

 ךָאל
 טָאה

 ריז

 ן
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 דנ ַאב סםישורצ

 ןד .טכַארטעגסיױא זיא עצדרעס עדלָאג ,היבט ,וד טשינ זיא

 .ענייד רעטכעט יד טָאהעג ײז טסָאה וד ,היבט רעטסקידעבעל

 ,רעטוג ,רעסיױרג ,ןד .קידעמַאמ יוזַא ,ךעלבייו ױזַא טזיב דוד

 ענייד .רעקידעמַאמ ַא רעבָא ,עטַאט ַא טזיב !היבט רעקיכלימ

 .לדייא טזיב ןטעלג יז .טרַאצ ןענייז ,ךיי רעסיורג ,רעטרעװ

 ןטיױר םעד טימ ךַאמ ןייד ,טנַאה רעד טימ ךַאמ רעקיצרַאה ןייד

 ןעמישטוערַאפ ןייד ,טפַאשביל סיורג רַאפ סיר ןוא ּפוצ ןייד ,לכיט

 רעד ,ןגױא יד ןרומשזרַאפ ןייד ,ןפיל יד טפַאשביל םױרג ןופ

 טימ היבט ,ַא .?כיט-זדלַאה סבייו רעד רענייד ּפעלש רעטנחב

 טלָאז טשטנעבעג ,עסירג יד ,עשידיי יד ,ענייד רעטכעט יד

 ענייד תורצ יד רעסערג סָאװ ןוא רעמ סָאװ !ןייז רימ ריא

 -עג ,רעטרעטיילעג ץלַא ,וטסרעוו רעטרעטיילעג ץלַא ,ןענייז

 ...רערעהוצ ןוא רעקוקוצ ענייד ןרעוו רעטלדייא

 -מָאק רעניילק רעד ףיוא ,ײעינָאמרַאהליּפ, רעד ןופ לַאז ןיא
 ןסיורג םעד ןטכױלַאב ןוא טכיל א ןלַאפעג זיא ,עניב רעטריניב
 .טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא ןמכילע-םולש ןרעזדנוא רעטכיד-סקלַאפ
 יו ױזַא ןוא ,רעגנוי ַא ,עפמַאל טָאה סקעלפער םעד ןפרַאועג
 ?ןיהואוו ןוא ןענאװ ןופ .רָאיטקַא רענעסקַאוועגסיוא ןַא גנילצולפ
 שזדָאל ןייק זירַאּפ ןופ דנַאלסור ךרוד טמוק לרוחב שיליופ ַא
 .רעמוז ןסייה עמַאס ןיא

 ןָאדנָאל ןופ געוו ןפיוא ?רעכַאמנצנוק סצרפ ןזעלעג טָאה ריא

 -ווק סצרפ .לטעטשש רענילָאוו ַא ןיא ןיירַא רע טלַאפ זירַאּפ ןיק

 ,ליוו ןעמ זַא ןוא . ..איבנה והילא סע זיא ,ליוו ןעמ זַא ,רעכאמנצ

 .יעּפמַאל רָאיטקַא רעד סע זיא

 ,עסעיּפ עטייווצ יד זַא ,רעביא טיג ,עשרענטרַאּפ ס',ל ,ה:שוש

 -לעוו ןיא ,"לייטרוא רעד , ןעוועג זיא טריפעגפיוא טָאה .ל עכלעוו

 יו טרַאצ ױזַא טקנוּפ ןוא ,קיוװעשלַאב ַא טליּפשעג טָאה רע רעכ

 טָא ןיא ןעוועג רע זיא טרַאה ױװזַא ,"היבוט , סלַא ןעוועג זיא רע

 רעטירד רעד .רָאי ץנַאג ַא ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ יד ךיוא .לָאר רעד

 שקרוא ,, ןופ עיצַאיטַאמַארד סהנשוש ןעוועג זיא גלָאפרעד רעסיורג

 רעקיזָאד רעד .רָאי ץנַאג ַא ןעגנַאגעג רעדיוו זיא סָאװ ,"קינלַאכַאנ

 רעביא ןרָאװעג טליּפשעג ןעדייב ךרוד רעטעּפש זיא רַאוטרעּפער

 ,עגיר ןוא ענוװָאק ,עיגלעב ,זירַאּפ ,ןלױּפ ןופ טעטש ךס ַא

 -ילייה ַא ןעוועג .ל ייב זיא --- הנשוש טביירש -- רעטַאעט סָאד

 -בעטשכוב ןעוועג טעטיזעוורענ ןופ רע זיא ערעימערּפ ַא רַאפ .טייק
 .קנַארק ךעל

 רַאזַאל ןַאמ ריא ןוא הנשוש .ר טימ ןעמַאזוצ ,.ל טָאה 1921 ןיא

 טָאה .ל ואוו ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט-'ַאלַאקס' ןטימ טריפעגנָא ,ןַאהַאק

 ריא ןופ עיצַאזיטַאמַארד ַא ,עקשַאב' עסעיּפ סהנשוש טריפעגפיוא

 ןיא טליּפשעג רעטעּפש ,'םיקובד יירד יד' עידָארַאּפ יד ,ןַאמָאר

 -ור ןיא טרילָארטסַאג .ל טָאה 1922 ןיא .רעטַאעט-'ישטשָאוװַאנ'

 רעדיוו ךָאנרעד ךיז ןוא ,גלָאפרעד סיורג טימ ,ךיירטסע ןוא עינעמ
 ,ןלױּפ ןייק טרעקעגקירוצ

 ,ךָאנרעד ,עינעמור ןיא הנשוש טימ .ל טרילָארטסַאג 1924 ןיא

 לימע ןופ עיצַאזיטַאמַארד סהנשוש טימ ןליוּפ רעביא יינרוט ַא ןיא
 .'ףָארטש ןוא דניז' סַאלָאז

 -ַאב .ןַאהַאק רַאזאל ןוא הנשוש טימ ןעמַאווצ ,,ל טָאה 1937 ןיא

 -עג טכַאמעג ןענייז סע .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקיניירַאפ יד טכוז

 רעבָא זיא'ס .טירטפיוא ןקיטרָאד רעייז רַאפ תונכה ךס ַא ןרָאװ

 -ץגּפָא ךיז ןוא ,ןרָאפעגקירוצ ןענייז ייז ,ןופרעד ןרָאװעג טשינרָאג

 -לעב ןוא ךיירקנַארּפ רעביא יינרוט ַא ףיוא עּפָארײא ןיא טלעטש
 .עיג
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 רעטאעט ןשידיי ןופ ןַאליטסעל

 עּפמַאל סידָאמ ןוא הנשוש .ד

 ןעמַאזוצ טליּפשעג עּפמַאל טָאה גירק-טלעוו ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד

 -גדיישרַאפ ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא בור'ס ,הנשוש .ר עסירעטקַא רעד טימ

 ךיז טָאה .ל ןוא ןלױוּפ ץנַאג טכוזַאב ןבָאה ייז .רַאוטרעּפער ןקיטרַא

 ןעועג זיא גלָאפרעד רעטסערג ןייז .רעגנעהנָא ךס ַא ןברָאװרעד

 עמַארדָאלעמ רעד ןופ גנוטעברַאַאב סהנשוש ןיא "עקרוא , סלַא

 ןייז ןופ דנורג ןפיוא ,שטיוװָארָאברַאֿפ .ר ןופ "קינלַאכַאנ עקרוא,

 טקרעמַאב גרעבדורג"ווָאקרוט קחצי .עטכישעגסנבעל רעטקורדעג

 ןעגנַאגעגרעבירַא עּפמַאל זיא ןכיגניא , :עסעיּפ רעטצעל רעד ןגעוו

 טברַאפַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאסנעס סקינלַאכַאנ עקרוא ףיוא

 ."דנוש ןלַאיצַאס טימ

 -םיטועמ' ןיא ,הנשוש טימ ןעמַאזוצ ,.ל טרילָארטסַאג -- 8

 .(רעגרעב לעשאר -- .ריד ) ענוװָאק ןיא ןוא עגיר ןיא !רעטַאעט

 זיא רע זיב עשרַאװ ןזָאלרַאפ םייב טבעלעגרעביא טָאה .ל סָאװ

 ךובגָאס ריא ןיא הנשוש טנכייצרַאפ ,סיצַאנ יד וצ ןלַאפעגניײרַא

 געט עכעלטע ,1939 רעבמעטּפעס 6 םעד :"ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא

 ןעמוקעג .ל זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסױא ןכָאנ

 "סַאּפַאז , ןייז טזָאלעגרעביא ,גנוניוװ ריא ןיא ,עשרַאװ ןיא ריא וצ

 ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ,טרעלקרעד ןוא רעכיב עכעלטע ןוא רעקוצ ןופ

 רעבמעטּפעס 9 םעד .ןגָארט םיא ןלעװ ןגיוא יד ןיהואוו ןפיולטנַא וצ

 ןטַאדלָאס רַאפ עלַאה-ייט ַא ייב ןיירַא טריפ'מ יװ ,יז טריטָאנרַאפ

 ,קיצומש ,רעדליוװ ַא יו סיוא טעז ,תושלח ןיא טלַאפ רעכלעוו ,.ל/

 ןָאק רע .ּפָא םיא טעװעטַאר'מ .ױרג-שַא םינּפ סָאד .ןסקָאװַאב

 רע .ןסעגעג טשינ טָאה רע יװ געט יירד ןיוש .ןדער םיוק רעבָא

 ןַא ןעמוקַאב רע טָאה טרָאד .ןילָאװרַאג זיב סופ וצ ןעגנַאגעג זיא

 יד ןוא םיא טָאה'מ .טנערבעג טָאה לטעטש סָאד .גנודניצנָא-ןרעדָא

 דרַאבמָאב רעקרַאטש ַא ןופ .טזָאלעגנײרַא טשינ םיטילּפ ערעדנַא

 "ונעג רע טָאה ,תונברק ןלַאפעג עּפורג ןייז ןופ עקינייא ןענייז גנור

 טָאה ןַאמ רעקרַאטש רעסיורג רעד .עשרַאװ ןייק ןפיולקירוצ ןעמ

 ַא ןיא ..ברַאטש ךיא ליוו ָאד טָא; :דניק ןיילק ַא יװ טנייוועג

 טשינ ךיז לָאז רענייק זַא ,געוו ןטימ ןיא טנוה ַא יו טשינ ...בוטש

 ירַאפ רעבָאטקָא ןט11 םעד ."ןברַאטש ךיא ליוװ ָאד טָא ,ןקוקמוא

 .ךעלגעממוא זיא ןבעל ױזַא, זַא ,טרעלקרעד .ל זַא ,הנשוש טנכייצ
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 "קינלַאכַאנ עקרוא , ןוא "עקשַאב , ,"לייט-וא,, ןיא

 טעוו'מ ,ןענידרַאפ טעוו'מ .ןטעברַא ןענָאק ןעמ טעוװ קָאטסילַאיב ןיא

 רע ."ןעמענפיוא טוג זדנוא ןלעוו ןטעיוװָאס יד ...ןקערש טשינ ךיז

 ןדעי וצ ןרעהוצ ךיז ןוא ןטלַאהַאב ןציז טשינ רעגנעל ןיוש ןָאק

 -סױרַא טשינ ןָאק ןעמ ביוא ןבעל טשינ ןָאק רע .ריט רעד ייב ךרָאש

 גנַאל ןיוש טלָאװ רע .טיוט רעמַאזגנַאל ַא זיא סָאד .סַאג ןיא ןייג

 ןַאמ ןיימ לייוו ,ןײלַא ןזָאלרעביא טשינ ךימ ליוװ רע רָאנ ,ןפָאלטנַא

 זיא ןטרַאװ רעגנעל רעבָא ,ןרעדנַאװ קעװַא ןענייז ןיז 2 יד טימ

 .ןפיול וצ טייקכעלגעמ ןייק ןייז טשינ דלַאב טעוװ'ס .ךעלגעממוא

 ןוא עּפמַאל ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא טנייה :(רעבָאטקָא ןט17 םעד)

 רעמ טשינ ןָאק רע לייוו ,קַאזקור ַא םיא רַאפ ןפיוק ןטעבעג ךימ

 .םירבח עּפורג ַא טימ ןעמַאװצ קעװַא טרָאפ רע .ןטרַאװ

 עצנַאג ַא ןוא הנשוש טימ .ל ךיז טזָאל 1929 רעבמעווָאנ 12 םעד

 עכעלרעדיוש ןוא קערש רעביא ןבעל ןוא עשרַאװ ןופ סױרַא עּפווג

 .קָאטסילַאיב רעבמעווָאנ 15 םעד ןכיירגרעד ייז זיב געוו ןפיוא תושיגנ

 רעביא םורַא ךיז טיירד ןוא ןפָאלש וצ ואוו טינ וליפַא טרָאד טָאה .ל

 ןייק ןַאמ ריא וצ טרָאד ןופ ּפָא רעטעּפש טרָאפ הנשוש .,ןסַאג יד

 "רעטַאעט םוצ סערייא סָאנעוב ןייק טריפַארגעלעט יז ואוו ןופ ,ענליוו

 רַאפ ןקישסױרַא ןוא ןעימַאב ךיז לָאז רע זַא ,עדימ .א רַאטקעריד

 ,עניטנעגרַא ןייק עזיוו ַא .ל ןוא ןַאמ ריא ,ךיז

 םעדכָאנ ץרוק ,1941 רַאורבעפ ןיא ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא זיא .ל
 שדוח ןבלעז ןיא .ענליוו טזָאלרַאפ ןבָאה ןַאמ ריא ןוא הנשוש יו
 .טנגעזעג ךיז ןוא שינָאפעלעט טדערעג ךָאנ םיא טימ הנשוש טָאה
 -עגוצ םיא טָאה הנשוש .ןעמוקמוא טעװ רע זַא ,טנייוועג טָאה רע
 ַאזַא .עּפָארײא ןופ ןעװעטַארוצסױרַא םיא עזיו ַא ןקיש וצ טגָאז
 ,עניכ ,ײכנַאש ןופ ןרָאװעג טקישעגוצ עקַאט רעטעּפש םיא זיא עזיוו
 יד יו םעדכָאנ לייוו ,ןעװעטַאר וצ ךיז ןזיוװַאב טשינ טָאה רע רעבָא
 ,טרידיווקיל טרָאד םיא ייז ןבָאה ,ענליוו טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ

 סַאנָאי טביירש טיוט ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו

 :ווָאקרוס

 ךיז רע טָאה גירק |-טלעוו ןטיױוצ| םנופ ךָארבסױא םייבא
 -קַא עשידיי ןעוו ,חרזמ ףיוא שרַאמ ןתעב .עשרַאוו ןיא ןענופעג
 ךיוא עּפמָאל סירָאמ זיא ,ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ןרָאיט
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 דע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיסס על

 ענייז ןיא קַאז םהרבא רעטכיד רעד טלייצרעד סע יו .ןיהַא קעװַא
 ןאוו ,ענדָארג ןיא ןעוועג עפמַאל סירָאמ 1940 ןיא זיא ,תונורכז
 -רעטַאעט רעשידיי ַא טעדנירגעג ךיז טָאה גנוריפנָא ןייז רעטנוא
 ענדָארג ןיא טליפסעעג טָאה עפורט ןייז טימ עּפמַאל .ויטקעלָאק
 טָאה עּפמַאל .דנַאלסור-סיױו ברעמ ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא
 י200,000י ,ירעקיכלימ רעד היבוטי סמכילע-םולזע טריפעגפיוא
 יד -- זיב גלָאפרעד סיורג טַאהעג םוטעמוא ןוא ,ןסעיּפ איא
 רעטצעל טעּפמַאל ןעוועג זיא סָאװ ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד
 רע לָאז ענדָארג ןיא זַא ,טלָאוװעג טָאה לרוג רעד .ּפטע-סנבעל
 ָאקַאּפ סקַאמ ,רבח טנגוי ןטלַא ןייז טינ ןפערט רעדיוו ךיז
 טירט עטשרע יד טלעטשעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ווָאמיסקַאמ
 -םירבח ענייז עלַא ןוא םיא טימ ןעמַאװצ ןוא ,רעטַאעט ןיא

 ןיא ןליּפשטסַאג סעפמַאל תעב (קידנציז רעטייװצ) וָאנבוד ןועמש רָאסעּפָארּפ
 ,עּפמַאל סירָאמ --- רעטירד ,הנשוש .ר --- (קידנציו) עטשרע .עגיר

 ,ץירוס .מ -- רעטרעפ

 ענליוו ןיא ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא
 -עג עּפמַאל סירָאמ ךיוא טָאה ,ןטיבעג-דנַאר חרזמ יד ןיא רעדָא
 ."טיוט-רעריטרַאמ ןייז ןענופ

 :רעכַאילב .ש טביירש ּפַאטע םעד ןיא גנוריסַאּפ עשיגַארט ַא ןגעוו

 רעד ןיא עשרַאוו ןופ עּפמַאל טפיול 1939 רעבמעטּפעס ןיאי
 .קָאטסילַאיב ןיא ןקעטש רעבָא טביילב רע .ענליוו וצ גנוטכיר
 רעייז .םיצוביק עטסנפרָאװרַאפ יד וצ טכיירגרעד עפורמ יד.
 טגנירּפש ןעגנולעטשרָאּפ יד ןופ רענייא ןיא .םינַאלס זיא טרָא-ץיז
 .סופ ַא סיוא ךיז טקנעל ןוא שיט ַא ןופ ּפָארַא קידלזמילש עּפמַאל
 ַא ןיא טריפעגּפָא טרעוו ןוא ןליּפשש ןייז ןסייררעביא זמ רע
 ןצ ךיז סיוא םיא טמוקיס ואוו ,שטיווָאנַארַאב ןיא לָאטיּפש-זיירק
 טימַאב ,לָאטיּפש ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ ,טייצ ערעגנעל ַא ןלייה
 .ענליוו ןייק ןגירקוצכרוד עּפמַאל ךיז

 :ךובגָאט ריא ןיא הנשוש טביירש םעד ןגעוו
 -מעל ןיא טגיל רעכלעוו ,ןעפמַאל סירָאמ וצ טריּפַארגעלעט;

 -עגּפָארַא גנלעטשרָאפ ַא תעב ,זיא רע .לָאטיּפש ַא ןיא גרעב
 ךיז טָאה רע זַא ,ךעלקילגמוא יױזַא ןוא ,שיט ַא ןופ ןעגנורּפש
 טכַאנייב רימ טָאה רע .סופ ןופ רעדָאידנַאב םעד ןסירעגרעביא
 וצ הצע ןַא טגערפעג ןוא ענדָארג ןופ םעד ןגעוו טרינַאפעלעט
 קפװַא גָאטרַאפ דלַאב ןיב ךיא .ןרָאפ לָאז רע רָאטקָאד ןכלעוו
 -טייווָאלָאס רָאטקָאד םעד ,גרוריכ רעוועשרַאוו ןטמירַאב םעד וצ
 עניו טימ ענליוו ןיא ןענמפעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,קיש
 עטַאט רעד ,יירד עלַא .םיריױטקָאד עטמירַאב ךיוא ,ןיז ייווצ

 : לערי סע י ר וע ירא אטא
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 .עּפורט-רעדנַאװ

 ןרָאּפקעװַא לָאז עּפמַאל סירָאמ זַא ,ןטָארעג ןבָאה ,ןיז יד טימ

 -עּפס ַא ךיז טניפעג סע ואוו ,גרעבמעל ןייק םופ םעד ןרירעּפָא

 ןיא טעברַאעג טַאהעג טָאה רעכלעוו ,עּפמַאל סירָאמ .טסילַאיצ

 ןרָאפ וצ שינביולרעד ַא ןגָארקעג טָאה ,ענדָארג ןיא רעטַאעט ַא

 טימ ךיז ןעז ענליוו ןייק ןעמוק טלָאוועג טָאה רע .גרעבמעל ןייק

 ךיא ..ןרָאפ טשינ שינביולרעד ַא ןָא ןָאק ןעמ רעבָא ,זדנוא

 ןעוו ןריּפַאּפ ןקיש םיא לָאז רעטכָאט ןיימ זַא ,טימַאב ךימ בָאה

 טלדנַאהיס} עזיוו ַא טימ ןרָאפסױרַא .ענליוו ןייק ןעמוק טעוו רע

 ."ענליוו ןופ רָאנ טנָאקעג ןעמ ּטָאה {דנַאלסױא ןייק ךיז

 ןייז וצ טרעקעגקירוצ ,לָאטיּפש ןופ ,רעטעּפש ךיז טָאה ,ל

 :ףוס ןשיגַארט ןייז ױזַא טרעדליש רעכַאילב .ש

 -הכולמ רענליוו ןכרוד רע טרעוו 1941 יימ ףוס ןיא ךעלדנעג

 רעד ןיא ןטערטוצפיוא ידכ ענליוו ןייק טכַארבעגּפָארַא רעטַאעט

 .'200,000י' סמכילע-םולש ןיא 'ירעקָארָאס עלעמישי לָאר-טפיוה

 נװיָאר ןופ טכַארבעגּפָארַא ךיוא טרעוו עסעיּפ יד ןריפוצפיוא ידכ

 .ָארַאש קירנעה רעסישזער-םליפ ןליוּפ ןיא רעטמירַאב רעד

 ןיא ןירַא טיג עּפמַאל ןוא ןַאלּפ םענײמעגלַא םעד טיג ָארַאש

 -ָאס עלעמישי ןייז .ןוגנ ןשידיי ןוא ןח ןששידיי םעד עסעיפ רעד

 ןיא .רעדיינוע רעשידיי רעקידכמע רענעגנוזעצ ַא זיא ירעקָאר

 ןעמ טָאה ֹטפָא זַא ,טײקטכע ליפױזַא ןגעלעג זיא ןליּפש ןייז

 ךיז טיירד סָאו ,רעדיינש רעד טָא זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג

 ןופ ץעגרע טעשזדנָאלברַאפ רעהַא טָאה ,עניב רעד ףיוא םורָא

 .סַאג רעשידיי רעד

 ,עניב רעד ףיוא ןעוועג זיא רע קיצרַאה ןוא ביל יװ ןוא

 רעד :ךיז ןָאמרעד ךיא ןבעל ןיא ןעוועג רע זיא ַאזַא טקנּפ

 ןוא ,גוצנָא םעיינ ַא טיינעגסיוא ךיז טָאה טסברעה רעליפשיוש

 -עג רעייז םיא רע זיא ,טַאװַארק ַא ןעּפמַאל ףיוא קידנעעזרעד

 סטסברעה וצ טסַאּפעג רעייז ךיז טָאה טַאווַארק רעד .ןרָאװעג ןלעפ

 -ַארק רעד טלעפעג ןטסברעה זַא ,קידנרעהרעד עּפמַאל .גוצנָא

 ןבעגעגקעווַא םיא ןוא ןָאטעגסױא ךיילג םיא רע טָאה ,טַאװ

 ןפָאלעגמורַא זיא ץַאק לכימ רעליפשיווש רעד :לַאפ ַא ךָאנ ןוא

 .סיפ עקנַארק סעמַאמ ןייז רַאפ ןקָאז ימוג ןכוז ענליוו רעביא

 סע סָאו ןגעוו קידנרעהרעד ןוא ,ןעּפמַאל ןפָארטעג טָאה ץַאק

 -לעטָאה ןיא ךיז וצ טּפעלשעגפיורַא םיא רע טָאה ,ךיז טלדנַאה

 עכלעוו ,ןקָאז ימוג ענעגייא ענייז ןעקנַאשעגקעװַא ןוא רעמיצ

 ךיוא .שטיווָאנַארַאב ןיא קנערק-סופ ןייז ןופ טַאהעג ךָאנ טָאה רע

 םירבח טימ ןלייט ךיז עּפמַאל טגעלפ ,ןבָארּפ יד ןופ טייצ רעד ןיא

 הקשמ לזעלג ַא טימ ןייז דבכמ טפָא ןוא ןסָאריּפַאּפ סע טימ

 טָאה סָאד זַא ,ןעלציוו ךיז טגעלפ הרבח .טעפוב-רעטַאעט ןיא

 רע ןעוו ,דניז עקילָאמַא ענייז טפיוקעגסיוא ןפוא ַאזַא ףױא רע

 עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד טלדנַאהַאב טכעלש ,רעמענרעטנוא סלַא ,טָאה

 ךָאנ רעבָא זיא עּפמַאל ,ױזַא יצ ױזַא .טליּפשעג םיא ייב ןבָאה

 רעקיצרַאה ַא ןעמעלַא וצ ןעװעג ,ענליוו ןייק ןעמוקרעבירַא ןייז

 .טניירפ רענעבעגעגרעביא ןוא רבח

 ןעועג זיא |1941 יתי רעט21| '200.000י' סמכילע-םולש

 יד) ןעוו גָאטרַאפ.. .ענליו ןיא גנתלעטשרָאפ עטצעל סעפמַאל

 עידומ ָאידַאר רעד ןיש טָאה ,ןעגנַאגעגמײהַא ןענייז (רָאיטקַא

 ןרַאפ} המחלמ-טלעוו רעטיױוצ רעד ןופ בייהנַא סעד ןעוועג

 ןופ ןצענערג יד רעבירַא ןענייז ןשטייד יד ;{דנַאברַאפנטעיווַאס

 םוצ לעטָאה ןופ רעבירַא ךיז טביילק עּפמַאל .דנַאברַאפנטַאר

 ַא רענייז ,15 עקנַאלוהַאּפ ףיוא טעפוב-רעטַאעט ןופ רעמיטנגייא

 רַאפ סיא ןגייל סירבח ןעוו .עדנַאב ץירָאמ ,טניירפ-רעטַאעט
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 דנַאב -םישודהפ

 -עטַאק יז רע טגַאזטנַא ,ענליוו ןופ ןעמַאװצ ייז טימ ןפיולטנַא

 טכַאמעגכרוד לָאמנייא סָאד ןיוש בָאה ,ךעלרעדניק ,ךיא; :שירָאג

 -- "אנוש ןטסגרע ןיימ טינ סע ךיא שטניוו לָאמ ןטיױוצ ַא ןוא

 ןיג טוואורפעג טָאה רע .טקירדעגסיױא ןַאד ךיז רע טָאה יזזַא

 .סופ רעקנַארק ןייז ןפורעגּפָא ךיז טָאה ָאד רעבָא ,טעברַא ףיוא

 ןייז ןעמענסױרַא ,בוטש ןיא ןביילב ןיױש סנטסימ רע טגעלפ

 ןעיצרַאפ ןוא עּפַאנַאק רעד ףיױא ןציז ,עקינַאמראה-טנַאה עניילק

 -רעד רעטּפָא ץלַא ןענייז בוטש ןיא ןוא.. .ןוגינ ןטבילַאב ןיז

 וצ טמענ ןעמ ,ןדיי טּפַאכ ןעמ ,ןדיי טּפַאכ ןעמ; תועידי ןעגנַאג

 ןיווע זיא .ײןיהואוו טינ סייו רענייק ןוא קעווַא טריפ ןעמ ,רענעמ

 ןענייז ןטנווָא ןוא געט עצנַאג ,סױרַא טשינ בוטש ןופ ללכב עּפמַאל

 ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא עדנַאב ץירָאמ וצ

 ענעי ןיא זיא ןעיױרפ רַאפ לײװ ,סנירעליפשיווע לייטנטסרעמ

 יֵז| ןוא ,סַאג ןיא ןייג וצ ערענעלק ַא ןעוועג עקיזיר יד געט

 ןעמ טָאה טָאג :טָאטש ןופ ןסורג עטכעלש יד ןעגנערב |ןןגעלפ

 ַא דלַאב ןוא ,רָאיטקַא ןַא ,רבח ןייא ןעמונעגוצ סַאג רעד ףיױא

 ."ןגָאלעעצ טעברַא רעד ייב ןעמ טָאה ןרעדנַא ןַא ןוא .ןטיױוצ

 ןבעל סָאד ןרָאװעג זיא רערעװש ןוא רעווש

 -עגמורַא סרעּפַאכ ןבָאה ,גָאטרַאפ ,1941 ילוי ןט17 םעד
 ןעגנַאגסױרַא יד טכַאמרַאפ ,15 עקנַאלוהַאּפ ףיוא ףיוה םעד טלגניר
 גנוניוו רעד ןיא ןיירַא .רענעמ ןכוז רעזייה יד רעביא קעווַא ןוא
 ןָאטנָא ךיז רענעמ עלַא ןסייהעג ןוא טניווועג טָאה עּפמַאל ואוו
 סעניילק ַא יב ךיז טָאה עּפמַאל רעקיצײלּפטײרב רעסיורג רעד
 זיא רע ןעמענ טשינ םיא לָאז רע ןטעבעג דניק ַא יװ ירעּפַאכי
 -עגרָאפ ןייג טינ ןָאק רע ןוא יױו םיא טוט סופ רעד .קנַארק
 טזעינרָאג רעבָא טָאהיס ,רַאגיסטרָאּפ םענעדלָאג םעד ,טלעג טגייל
 ץירָאמ סָאבעלַאב ןכעלטניירפ-טסַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ .ןפלָאהעג
 ."טריפעגקעווַא םיא ייז ןבָאה עדנַאב

 :ּפַאטע ןטצעל ס'.ל ןגעוו ױזַא טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 ףיוא רעטַאעט ןופ לָאז ןיא זיא ן1941} ינוי ןט20 םעד תבשי
 עסיורג סָאדי ןופ ערעימערּפ יד ןעמוקעגרָאפ סַאג יקסנָאק רעד
 זיא לָאז רעד .ָארַאש קירנעה ןופ ישזעד רעד רעטנוא יסניוועג
 רעזעידיי רעד ןופ רעיט:ערָאפ עטסעב יד טימ ןעוועג טקַאּפעג
 ןייזייב ןעמוקעג זיא עכלעוו ,עטיל ץנַאג ןופ ץנעגילעטניא
 .ךעלניױועגרעסיוא ּפָארַא זיא גנולעטשרָאפ יד .בוט םוי סעד
 ןעּפמַאל רַאפ ןטנעמסידָאלּפַא יד וצ ףוס ןייק ןעמונעג טינ טָאהיס
 רענדַארג .הונחנ ,ןַאמרעדייז ,שַאכ ,ישדק ,(רעקָארָאס עלעמיש)
 ַא ףױא קעװַא ןעמ זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .ערעדנַא ןוא
 יד ןיא ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעמ זיא גָאטרַאפ .טעקנַאב
 -מָאב טרעוו ענליוו ,ןפָאלשעגנייא טינ רעמ ןיוש ..ןוא רעביטש
 טרַאו ןעמ ,רעטַאעט ןיא םוא ךיז ןרעק ןרָאיטקַא יד .טרידרַאב
 ןָא טינ ,רעדייל ,ןעמוק עכלעוו ,ןוזיטקעריד ףיוא

 -עג לָאמנייא טינ ןיוש ןענייז ךס ַא עכלעוו ןופ ,ןרָאיטקַא יד
 ןפיול וצ רעטייױו טינ חכ ןייק ןױש ןבָאה ,ןשטייד יד ןופ ןּפָאל
 יד ןופ ייז ןרעוו ןרעדנַא ןכָאנ רענייא .ענליוו ןיא ןבײלב יז
 עכלעוו ,ןדיי .(הריסמ ַא טױל ,קפס םוש ןָא) ןעמונעגוצ רעביטש
 טײרּפַאב ךָאנרעד ןענייז ןוא הסיפת ןיא יז טימ ןעוועג ןעניז
 עלעצ רעד ןיא טָאה עפמַאל זַא ןבעגעגרעביא ןבָאה ,ןרָאוועג
 ."תמלח םולח; יסניוועג ןסיורגי ןופ לדיל סָאד ןעגנוזעג רדסכ
 -טיל יד ייב ןטעבעג ךיז טָאה רע יו טלייצרעד טָאה עּפמַאל..
 -לעטָאה יד ןופ סיא ןבָאה יי יו ןוא ץָאלּפָא םיא ןלָאז יז רעניוװ
 טינ הסיפת ןופ ןיוש זיא ייז ןופ רענייק .ןפרָאוועגּפָארַא פערט .
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 ,ענייז ,1941 ילוי ,רַאנַאּפ ףיוא גנוסיש רעטשרע רעד ןיא .סױרַא

 ."םישודק יד ןשיווצ ןעוועג יי

 רעװקסָאמ ןופ ףוס םייב טָאה .,ינַאפור יורפ ןייז ןופ ןוז ס'.ל

 ןטערטרַאפ טגעלפ ןוא טליּפשעג טרָאד ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 .םליפ ןשיסור ןיא טציא טליּפש רע .ןלָאר ענייז ןיא ןיקסוז ןימינב

 :ך'.ל ױזַא טריזירעטקַארַאכ רעכַאילב .ש

 רעשידיי רעקיצרַאה רעֶז ןעוועג ןיא 'יהיבוטי סעּפמַאל;

 עּפמַאל טָאה ללכב .הניגנ לסיב שביה ַא טימ שטנעמ-ספרָאד

 ענייז עלַא יא ןלעטשוצניירַא טייקכַאוװ עסירג ַא טַאהעג

 הניגנ-סקלָאפ רעד וצ עביל ןייז .םיתגנ עשידיי ןעגווריפפיוא

 .םַאטשּפָא ןשידיסח ןייז ןיא טַאהעג רוקמ ריא ,סיוא זזייוו ,טָאה

 -לעזעג רעד ןיא ןבעל ןטַאוירּפ ןיא ךיוא ןוא עניב רעד ףױא

 וזעידיסח ַא ןעיצרַאפ טּפָא עּפמַאל טגעלפ םירבח ענייז ןופ טפַאש

 -ליױמ עניילק ַא ץעגרע ןופ ןּפעלשעגסױרַא ראג ,לָאמַא ןוא .לרמז

 ַא ץא רענעט עטסכעה יד ףױא ןייגרַאפ ךיז ןוא קינַאמרַאה

 טנעה יד רע טָאה ,ןעגניזעצ ךיז רע טגעלפ ןוא ,ןוגינ ןשיסור

 ןהעש ןציזּפָא ױזַא |טנָאקעג ןוא}| ענירפושט רעד ןיא טקעטשרַאפ

 ןעגנערבסױרַא םינוגנ עיינ ןוא עיינ ץלַא ןוא גנַאל

 ,ןרָאיטקַא ימ םעד וצ טרעהעג רעטַאעט ןיא טָאה עּפמַאל

 .ןטסַאק ןפיוא עטרירעגי ןפורעג ןזיירק ענעי ןיא טָאה ןעמ עכלעוו

 ןיא ײס ,ךעלציּפש ענייז טימ טנַאקַאב ןעוועג ןעמעלַא זיא רע

 ןבייהנָא ךיז רע טגעלפ טּפיוהרעביא .עניב רעד ףיוא ייס ,ןבעל

 טגעלפ ,גנולעטשרָאפ ַא תעב ,רעטַאעט ןיא ןעוו ,ןַאד ױכַאמ שירַאני

 ןופ ןטסקעפ ןקָארבנַא רע טגעלפ ןַאד .ןייז טשינ םלוע ןייק

 -ןײרַא טנָאקעג ףהיבטי ןיא ,לשמל ,טָאה רע .ןסעיּפ ערעדנַא

 קיצרַאה ךיז רעדָא ,יַאטסָאקַא לאירואי ןופ גָאלָאנַאמ ַא ןקָארב

 -רַא ןיא ןעניױו טפרַאדעג טָאה רע ואוו ענעצס ַא ןיא ןכַאלעצ

 ןעמ עכלעוו ,ןרָאיטקַא עּפורג עצנַאג ַא ןעוועג זיא ןיירַאפ-ןטסיט

 טָאה עּפמַאל .םיעגושמ עבלַאה רעדָא עצנַאג רַאפ ןטלַאהעג טָאה

 .רעציזרַאפ-ןרע רעייז רַאפ מרינימָאנ ןיילַא ךיז

 יוגלגי ענעדיישרַאפ ייוצ טבעלעג ללכב ןבָאה ןעפמַאל ןיא

 סמכילע-םולש ןופ רָאטַאטערט-רעטניא רעדנצנעלג רעד :יםיל

 -ייֵצַכילג ןוא א'א ירעקַארַאס עלעמישי ,יהיבטי ,יינעפמעטסי

 ךיז טָאה'ס רָאנ ױו .טלעוורעטנוא רעד ןופ רעגניזַאב רעד קיט

 עטריפראפ ,ןבעל םיבנג ןגעוו עסעיפ ַא ןענופעגסיוא ץעגרע

 א ביל טימ ןָאטנירַא ךיז עּפמָאל טגעלפ ,רעטכעט עשידיי

 -עגּפָא סנטסרעמ ךיז טָאה רע סָאוװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא ,ןבעל

 עשירַארעטיל ענייז ןיושט ןבָאה ,ןעגנוריפפיוא עניוזא טימ ןבעג

 -יטירק יד ייב ןוא םלוע ןרעסעב םייב ןרָאלרַאפ ןעגנוריפפיוא

 -עג סנטסרעמ עּפמַאל זיא רַאפרעד .טפַארק-סגנויצוצ רעייז רעק

 ַא ופ גנורעפרעקרַאפ יד טינ ןוא רעלָארטסַאג-עסַאק רעד ןעו

 ןיא רעמ ןרָאפמורַא עקַאט רע טגעלפ .רעטַאעט ןעידיי ןרעסעב

 יד ןיא ןליפש ןזילב טעטש עלַארטנעצ יד ןיא ןוא ץניווָארּפ רעד

 ידכ יסעלעיצעּפסי סעּפע ןבָאה ףרַאד ןעמ ןעוו םישדח-רעמוז

 ךָאנ ןָאזעס ,ױזַא ןירַא רעטַאעט ןיא םלוע םעד ןעיצוצויירַא

 טרָאפ ןוא רעגָאלש-רעטַאעט ַא סיוא עּפמַאל ךיז טניפעג ,ןָאזעס

 .טײירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןליופ ך'ֹודַא םעד טימ

 -כעלייק א ,רעקיציילפטיירב ַא ,רעכיוה ַא :טערטרַאפ סעּפמַאל

 ןטיירב ַא טימ ,ןגיוא עלעקנוט ןוא ענירפו:עט עסיורג ,םינּפ רעקיד

 ןפרָאוװרַאפ שירעגנויליווו ,קילַאש ַא ,טוה עכייוו ןוא לטנַאמ ןלעה

 -עדלַאג ַא ןוא רעגניפ יד ףיוא ןטענגיס ענעדלָאג ,זדלַאה ןפיוא

 ."שַאט ןיא רַאגיסטרָאּפ םענ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאטיסץקעל

 ,הנשוש ןופ .ע .ש
 993 .וז ,דנַאב רעטייװצ ,1924 ,עשרַאװ ,/ רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 ,2246 .ז ,דנַאב רעטירד ,1959 ,קרָאי וינ ,2
 רעשזדָאל , ,עּפמַאל רָאיטקַא רעד ןוא םכילע םולש -- ןָאסלענעצַאק קחצי

 ,1929 טסוגיוא 9 ,/טַאלבעגָאט
 ,רעטַאעט-ַאלאקס, רעװעשרַאװ ןיא .רעקיכלימ רעד היבט, -- .מ .נ

 ,1932 ,34 1 ,עשרַאװ ,' ט'לבטיל ,
 ,רעטַאעט- ַאלַאקס , ןיא ןָאועס-רעמוז ןופ גנונעפערעד רעד וצ -- .ם -- ע

 ,1922 ילוי 5 ,עשרַאװ ,"סערּפסקע רעזנוא
 ,רעטַאעט ַאלַאקס ןיא ןעהעזעג ןעבָאה ןעגיוא עניימ סָאװ -- ןײטשלדַאג .ש .ג

 ,1933 ילוי 7 ,ץשרַאװ ,' טנייה ,

 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןיא 'לייטרוא , רעד -- .מ .נ

8 1933, | 
 ,עשרַאװ ,,גנוטייצסקלַאפ עיינ, ,םעלבָארּפ ַא ךָאנ געיעג ןיא -- רוטרַא .ז

 ,1933 טסוגיוא 0
 .1933 .װָאנ 3 ,עשרַאװ ,/טנעמָאמ , ,עדַארטסע ןוא ענהיב -- ןאמפארג .א
 ,עשראו ,'טנייה,, ,רעטַאעט- ,ַאלַאקס , ןיא 'םיקוביד יירד , -- סינּפיק .מ

 ,1922 ,ווָאנ 8
 ,226-227 .וז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליו ןברוח , -- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,1949 ,סערייא סָאנעוב ,,ןעמַאלּפ ןוא רעייפ ןיא , -- ןַאהַאק-הנשוש .ר
 ,200"295 .וז ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 ,31-26 .זז ,1962 ,קרָאי וינ ,/רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , -- רעכַאילב .ש

 אטיר ,יקסנַאלַאּפ
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא}

 ןכעלגעוװַאב ןשידיי ןשיסורסייו ןופ עסירעטקַא עלופטנעלַאט ַא

 ,יקסנַאלָאּפ לאומש רָאטיזָאּפמָאק ןשידיי ןופ יורפ .,רעטַאעט

 רעקסנימ רעד ןיא ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא
 ,ָאטעג
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ׂש

 דוד-השמ ,שטיוועררדיוו

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1867 .נַאי 18 .בעג)

 ַא ןיא ,דנַאלסורסייװ ,קסבעטיוו ןיא 1867 רַאונַאי 18 ןריובעג

 רעבָא ,רחסמ טוװאורּפעג הנותח רעד ךָאנ .סוחי ןסיורג ןופ החּפשמ

 .עשרַאװ ןיא רערעל רעשיערבעה ַא ןעוועג רָאי קיסיירד .גלָאפרעד ןָא

 רערעל ןוא רעטלַאװרַאפ ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -עג .וָאקשורּפ ןיא ךָאנרעד ,ןיּפיר ןיא ןלוש-סקלָאפ עשידיי יד ןיא

 ,"ץילמה , ןיא סעקסערָאמוה ,ןעלקיטרַא ,רעדיל ,ןענָאטעילעּפ ןבירש

 -רָאװ יד ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא "םויה , ,"טַאלבסקלָאפ סעשידוי

 ןבעגעגסױרַא ,"ןעבעל רעזנוא , ,"געוו רעד , רעטעלבנָאט רעוועש

 סרעטקַאניײא יד ןוא "וב לכ, ךעלטעלב בוט-םוי עשיטסירָאמוה יד

 עשידוי יד , (1907 ,עשרַאו) "ןעלהאוו יד וצ טהעג ריאמ עשטיא

 "עג טשינ ןוא טכוזעג , (ןרָאװעג טליּפשעג) "רמוש רעד , ,"ענימג

 -עזרעביא ענעבילקעג ךיוא יו (1929 עשרַאוו) סעמַארד 2 ,"ןענופ
 .ך'נת ןופ ןעגנוצ

 ;וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוװַאר ךלמ

 רע .רעביירש ןייק ןזעוועג טשינ זיא שטיווערדיוו דוד השמ,

 עקידובכב טימ ,עניסיל רעלַאטַאט ַא טימ שטנעמ ַא ןזעוועג זיא

 ןבָאה סָאװ ,ןגױא טימ ןוא םינּפ טסנרע ןַא רעייז טימ ,סעסנַאוו

 טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא עוטַאטס ענעזנָארב ַא יו טקוקעג לָאמעלַא

 קיביא ןזחמ ייז ןוא ןגױא עצרַאושש עקידעבעל טכַאמעגניירַא

 ,עוטַאטס רעקידובכב ַא ןופ ןטגוא ןענייז ייז תמחמ ,טַאטע ןטלַאה

 ןשטיווערדיוו .ד .מ ןופ עמיטש יד ךיױא .טַאטש ןטלַאה זומ סָאװ

 ןפ עמיטש ַא יו ךיז טרעה סָאװ ,עמיטש ןימ ַאזַא ןזעוועג זיא
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 -ַאטס רענעזנָארב ַא ןיא טסַאפעגניירַא טָאה ןעמ סָאװ ,שטנעמ ַא

 טסַאֿפ סע תמחמ ,טַאטש ןטלַאה חמ -- עמיטש יד -- יז ןוא ,עוט

 | .שרעדנַא טשינ

 טָאה סנטסכעה .טלכיימשעג טשינ לָאמנייק טָאה שטיווערדיוו

 וצ טייצ ןופ לכיימש ןשינָאריא ןַא טגנערבעגסױרַא םינפ ןייז

 -טשינ םעד וצ תוביס .טשינ ןיטולחל רע טָאה טכַאלעג .טייצ

 ,ךס ַא רעיײז טַאהעג שטיווערדיוו טָאה ןכַאל-טשינ ןוא ןעלכיימש

 בוטש ַא טַאהעג טָאה רע .טכַאדעג טשינ ןדיי םוש ןייק ףױא

 .גָאלוצ ַא רַאפ רעטכָאט רעקנַארק קיטסייג ַא טימ ןוא תורצ טימ

 ןטלַאהעג יז טָאה ןוא טַאהעג ביל רעטכָאט יד רע טָאה וצרעד

 טזעינ םוצ תוביס ךָאנ טַאהעג רע טָאה םעד ץוח .בוטש ןיא

 וצ טסַאּפעג טשינ טושפ םיא טָאה סע .ןכַאל טשינ ןוא ןעלכיימש

 טָאה רע .ןעוועג ץלָאטש וצ ןזיא רע .ןכַאל וצ ןוא ןעלכיימש

 טפעשעג-רילעבוי ןצנַאג ַא ןופ ;סוחי ןסױרג ַא ןופ טמַאטשעג

 טושפ רע טָאה םעלַא םעד ץוח ןוא ,ןטייק-סוחי ענעדלָאג טימ

 אקוד שטיווערדיוו טָאה ןבירשעג .רָאמוה ןייק טָאהעג טשינ

 ןזעוועג טשינ זיא רע זַא ,טגָאזעג ןביוא ָאד בָאה ךיא שטָאכ ,ָאי

 ךיוא טקורדעג רָאנ ,רע טָאה ןבירשעג טשינ ןוא .רעביירש ןייק

 ןליפַא ןרָאי עקילָאמַא יד ןופ ןטפירשטייצ עטוג עמַאס יד ןיא

 וו שיערבעה יױזַא טקנופ רע טָאה ןבירשעג ליױו ,יץילמהי ןיא

 ,ןעגנולייצרעד ןייק טַאלג ןבירשעג טשינ טָאה שטיווערדיוו .שידיי

 רָאנ ,קיטש-רעטַאעט ץיק טַאלג טשינ ןוא ,ןקסערָאמוה רָאנ

 ןיטולחל ,טַאהעג טשינ רע טָאה רָאמוה ןייק ןוא .סעידעמָאק

 -גלָאפרעד עטולָאסבַא ןייז אמתסמ ךיז טרעלקרעד טימרעד .טשינ

 .טייקיזָאל

 רעד וצ תונעט טימ טלעוװ ַא טַאהעג טָאה שטיווערדיװ.

 ןטשרע םוצ תונעט ענייז טימ ןעמוקעג טשינ זיא רע רָאנ ,טלעוו

 -סנעיורטרַאפ ַא םענייז וצ ןשטנעמ ַא ןביױהרעד וצ ידכ ןטסעב

 גָאט ייב גָאט םענייא ןכוזַאב טנָאקעג שטיווערדיוװ טָאה ,ןַאמ

 טָאה רע זיב ,רָאי טוג ,ןגרָאמ טוג-ױזַא טָאלג ,טייצ רָאי ַא

 ,עטיווערדיוו ,רע זַא ,ױאר ןיוש זיא שטנעמ רעד זַא ,טליפרעד

 ןטימ שטנעמ רעד ,י'ץילמהי ןופ רעטעברַאטימ רעד ,ןסחי רעד

 ךיז לָאז ,ןגַארק-רעדרעמרעטָאפ ןטימ ,דמעה טסורב ןפייטש

 ,ץרַאה סָאד ןדערסיוא םיִא רַאפ

 טָאה ןוא ןעמונעגנעמַאװצ שטיווערדיוו ךיִז טָאה לָאמניײא

 זיא ןזעוועג .קרעוו ענייז עלַא ןופ עבַאגסיוא עלופ ַא ןבעגעגסיורַא

 ָאד .טרעדנוה ןבלַאהטרעדנַא ןטייז ַא ןופ לדנעב ַא לכה-ךס סָאד

 יז ,סעקסערָאמוה יד ,ןענַאטעילעפ יד ןעגנַאגעגניירַא ןיוש ןענייז

 -יפָאזָאליפ יד רקיע רעד ןוא ,ןציוו יד ,סעידעמָאק-סרעטקַאניײא

 סָאװ ,ףָאזָאליפ-רעטנַאק ןטנַאקַאבמוא ןַא סעפע טימ ןסעומש עש

 טָאה ףָאזָאליפ-רעטנַאק טעד ןיא .רעקיניצ לקיטש ַא ןזעוועג זיא

 ןוא ,טלעוו רעד ןופ תועשר סָאד טריציפינַאזרעּפ שטיווערדיוו

 ןופ לָאבמיס רעד ןזעוועג ךעלריטַאנ זיא ףָאזָאליפ רעד -- רע

 טושינ ןוא טכוזעגי ןסייהעג טָאה קרעוו סָאד .טלעוו רעד ןופ סטוג

 .ןענופעג

 -ָאמ ןשיגַארט -ףיט םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײק לעוו ךיא

 רימ טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא רימ וצ זיא שטיווערדיוו ןעוו טנעמ

 ןזעוועג זיא סָאװ ,רעטכַאט עקנַארק-קיטסייג ןייז זַא ,טלייצרעד

 ןטרעפ ןופ ןפרָאוועגּפָארַא קירוצ העש ַא טימ ךיז טָאה ,רעקיוה ַא

 רענייטש יד ףױא טגיל סריא רענייב עלעפייה סָאד ןוא ,קָאטש

 .ףיוה ןופ

 ןרָאלרַאפ טָאה רע סָאװ ןזעוועג לָאמ עקיצנייא סָאד זיא סָאד

 ."ײטרעמָאיעצ ךיז טָאה ןוא ןלַאפעגנעמָאזצ זיא ,גנוטלַאה ןייז
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 דנַאב םישורצ

 -עשרַאװ רעד ןיא 1941 רַאונַאי ןברָאטשעג .וו זיא קרַאמ .ב טיול

 ,רעגנוה ןופ ,ָאטעג רעוו

 :ןסעיּפ טקורדעג ס'.וו

 שטיווערדיוו .ד .מ |11}

 ןעלהאוו יד וצ ריאמ עשטיא

 ,רעדָא עשרַאװ ןיא אמוד .טסראדוסאג ןיא ןעלהאוו יד ןופ דליב ַא

 .החנמ עגידבוט םוי יד

 ן,זז 151 1907 עשרַאװ

 שטיווערדיוו .ד .מ {2}

 ענימג עשידוי יד

 1908 רָאי ןיא ןעלַאװ יד ןופ טקַא ןייא ןיא דליב ַא

 ן.זז 16| 1908 עשרַאװ

 ענימג עשידיי יד ןא2|

 רעטקַאניײא

 1928 .עשרַאװ

 שטיווערדיוו .ד .מ 1

 רמוש רעד

 טקַא ןייא ןיא עמַארד ַא
 |.זז 23 ,1914) עשרַאװ "לַאנָאיצַאנ , גַאלרעּפ

 ,289-290 .זז ,1947 ,לַאערטנַאמ ," ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיוואר ךלמ

 אשימ ,ןיסַאח

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1915 ךרעב .בעג)

 -ַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד טקידנערַאפ .1915 ךרעב ןריובעג

 ,1942 ןיא סיצַאנ יד ןגעק טנָארּפ ןפיוא ןעמוקעגמוא .לוש עלַארט
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 אשירנ ,ָאמרַאמ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1921 ךרעב .בעג}

 -ניירַא 1927 ןיא .עניַארקוא ,ןַאמוא ןיא 1921 דרעב ןריובעג

 1941 ןיא .לוש רעלַארטַאעט רעשידיי רעװקסָאמ רעד ןיא ןטָארטעג

 ןשידיי רעװקסָאמ ןיא רעליּפשיױש סלַא טקריוװעגטימ רָאי ןייא --

 ןיא סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ
 ,1941 טסברַאה
 .װָאנידאר הנוי ןופ .צ .ש

 (קַאסיא) יזיא ,װָאקינשזָאּפַאס
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1909 .בעג}

 ןַא טקידנעעג 1925 ןיא .עניַארקוא ,וועיק ןיא 1909 ןריובעג

 -רַאפנטעיוװָאס ןעוו ,1941 זיב 1925 ןופ .םוקינכעט ןשינכעטָארטקעלע

 ןיא טעברַאעג רע טָאה ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב זיא דנַאב

 -ַארטקעלע ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא וועיק ןיא רעטַאעט ןשידיי
 ,ךעצ-סגנוטכיולַאב

 ךיז ןוא ,סיצַאנ יד ןגעק גירק ןיא קעװַא קיליוויירפ זיא .ס

 ןעמוקעגמוא שידלעה רע זיא ,טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעמענ קידנזָאל טינ
 ,1942 ןיא
 .ןָאנידַאר הנוי ןופ .צ .ש

 {?} ,ווָאנַאמכַאר
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק}

 ןשידיי רעוועיק ןופ רעסישזער .עניַארקוא .וועיק ןיא ןריובעג

 עסעיּפ סנַאמרעבוה קיזייא טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-הכולמ
 .א'א ,קינזער עּפיל ןופ "עינָאד , ,"טלעוו רענעי ןופ טסַאג ַא,

 .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא

 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 המלש ,ןַאמקַאלש

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןמלז טיול .רעדיינש ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ ,ןילבול ןיא ןריובעג

 .יירעדיינש ייב טעברַאעג ,ךיז טכַאד ,ךיוא רע טָאה ,ווָאקינשעלָאק
 רעטַאעט םוצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג טנגוי רעטסירּפ רעד ןופ

 רעטייווצ רעד רַאפ ."קנערק עטּפעלשרַאפ , סמכילע-םולש תניחבב
 עסירעטקַא "לקיטש, ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה המחלמ-טלעוו
 רע טָאה המחלמ רעד תעב .(ענליוו םורַא ןריובעג) ַאדָאגָאּפ הקבר
 -רַאפ ןוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןכעלגעוװַאב ןיא טליּפשעגטימ
 טעװעטַארעג רע זיא סנ יּפ לע .םינאלס ןיא עילימַאפ רעד טימ ןבילב
 -עגנָא זיא ןוא םוטנדיי רעמינָאלס ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב ןרָאװעג
 ןבעגעגרעביא טָאה רע ואוו ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןעמוק
 -ָאלס רעטניה ןריפ ןעעזעג טָאה רע וַא ,ווָאקינשעלַאק רָאיטקַא םעד
 לאיחי ,יָאקָאּפ-װָאמיסקַאמ ןרָאיטקַא יד ןליבָאמָאטױא ןיא םינ
 -עגסיוא ,ןדיי ערעדנַא טימ ,רעטעּפש טָאה'מ עכלעוו ,א'א גרעבנעזייַא
 .רעבירג עטיירגעגוצ יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןסָאש

 .ָאטעג רעקָאטסילַאיב רעד ןופ ןדנואוושרַאפ רעטעּפש זיא .ש

 טָאה .ָאטעג רעד רעסיוא טעברַאעג טָאה עכלעוו ,רעטסעווש ןייז

 "ןַאב ןיא ןָאטעגנָא ,רעטעברַא-ןַאב ַא זַא ,ןקָאװינשעלָאק ןבעגעגרעביא
 .םיא ןופ סורג ַא םיא ןבעגּפָא ןטעבעג ריא טָאה ,רעדיילק-סטעברַא

 ס'.ש .םיא טימ טקַאטנָאק םעד ןרָאלרַאפ .ק טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג זיא יורפ

 -ןַאב סלַא טייז רעשירַא רעד ףיוא טעברַאעג טָאה רע זַא ,טגָאז'מ

 ,רעטעברַא

 -ַאב ןטימ טליּפשעג רעירפ טָאה .ש זַא ,טביירש ןַאמלעדָאנ .מ

 ,ענדָארג ןיא דנַאלסורסייװ:ברעמ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןכעלגעוו

 רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא דלַאב ןוא ,םינָאלס ןיא רעטעּפש

 סיצַאנ יד וצ ןלַאפעגניירַא רע זיא המחלמ רעשיטעיווָאס-שטייד

 ,טנעה יד ןיא

 :טביירש קרַאמ .ב רעקירָאטסיה רעד

 -עג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,עיצידעּפסקע-סגנוטער רעד ןיא;

 ךרוד ָאטעג ןופ ןריפוצסיורַא ידכ טייז רעשירַא רעד ףיוא ןרָאװ

 -ףמַאק רעשידיי רעד ןופ בַאטש םעד ךיוא ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד

 ךיז טָאה ,שטיועלינַא יכדרמ טנַאדנעמָאק ןטימ עיצַאזינַאגרָא

 ןופ רָאיטקַא רעשידיי ַא ,ַאמקַאלש המלש טקילײטַאב ךיוא

 טרירוגיפ ,קָאטסילַאיב |ןייק םינּפ ַא ,עשרַאוװ ןייק ןעמוקעגו

 -עברַא ןַאב) "שזַאיעלָאק, םינָאדוועסּפ ,ָאקשולָאק ןַאפעטס סלַא

 ףױא טעּפש וצ ןעמוקעג זיא עיצידעפסקע-סגנוטער יד .(רעט

 ןבָאה ייז ןסירעגפיוא ןעוועג ןיוש זיא רעקנוב רעד .18 עלימ

 רעד ןופ עפורג עטייוצ ַא ןלָאנַאק יד ןופ טריפעגסױרַא רעבָא

 עטנפָאװַאב 34 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק

 ."רעפמעקדָאטעג

 :וצרעד טקרעמַאב קַאז לטפעש

 בָאה ךיא ןעמעוו ,ןַאמקַאלש המלש רעפמעק-רָאיטקַא רעד;

 קרַאמ .ב יו ,רעקָאטסילַאיב ןייק ןעוועג טשינ זיא ,טנעקעג טוג

 ףיוא .(ןילבול ייב לטעטש ַא ןופ רעדָא) רענילבול ַא רָאנ ,ןָא טיג

 .ײרעקָאטסילַאיב ןייק טשינ לַאפ ןדעי

 .ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא זיא .ש

 .קַאז לטפעש ןופ .ע .ש ,װָאקינשעלַאק ןמלז ןופ .צ .מ
 ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפױא , -- קראמ .ב
 ."ןטפירש עשידיי , -- ןאמלעדונ ,מ
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 ןופ ןַאסיססעל

 בייל-המלש .,אוואק

 | ןייטשקיד ףסוי-השמ }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1889 .בעג}

 רעזייל ןופ לקינייא ןַא- ,רעטָאפ .ןלױּפ ,קצָאק ןיא 1889 ןריובעג

 -עגנָא ןַא ןלױּפ ןיא ןדיי עטסכייר יד ןופ רענייא ,רעילָאװָאכוס

 רעלַאיב ןופ ברוקמ רעסיורג ַא ןוא טָאטש ןיא תיבה לעב רענעעז

 7 טלַא זיא .ק ןעוו ןוא ,ןברָאטשעג גנוי זיא ,קחצי-בקעי 'ר ןיבר

 רע ואוו ,עשרַאװ ןיא רעדניק יד טימ רעטומ יד ךיז טצעזַאב ,רָאי

 ןַא ןרָאװעג רעטעּפש ןוא רדח ןיא ןעגנַאגעג טייצ עצרוק ַא זיולב זיא

 -ירַארעטיל ןייז ןביוהעגנָא רָאי 14 ןופ לגניי סלַא ךָאנ .טקַאדידָאטיױא

 סװָאלָאקָאס ןיא ןקורד ןביוהעגנָא ךיז 1905 ןיא ןוא טייקיטעט עש

 ואוו ,"טייצ עיינ , ןטפעהלמַאז יד טריטקַאדער ךָאנרעד ,"ףַארגעלעט,

 ןגעק לקיטרַא ןשיטירק ַא רע טכעלטנפערַאֿפ דליװנַאװ .מ ּפ'א

 ןעוװעג 1912 זיב 1909 ןופ ."לובמ רעד , ןַאמָאר סמכילע-םולש

 -װעסּפ ענעדיײשרַאפ רעטנוא ןוא רַאטערקעס רעכעלנעזרעּפ סצרּפ

 ,ןעגנוצעזרעביא טקורדעג ןבַאגסיױא עשידָאירעּפ ייר ַא ןיא ןעמינָאד

 רָאלקלָאפ רַאפ ךובלמַאז סָאד טריטקַאדער ,ןעלקיטרַא ,ןטעלפמַאּפ

 וצ סעדעררָאפ ךס ַא ןבירשעג ,"ןעדוי זנוא ייב , עיגָאלָאליפ ןוא

 -סווָאבוקַאי גיוודול טצעזרעביא ,שידיי ףיוא רעכיב עכעלטּפַאשנסיוװ

 ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןוא (1912) "דוי רעד רעהטרעוו , ןַאמָאר סיק

 ,זדָאל) "קיטירקיאדייסּפ ןוא טסנוק אדייסּפ , רושָארב ןייז טימ למוט

 ,ןַאמרעה דוד רעסישזער םעד ןוא "קוביד , סיקסנַא ןגעוו (.זז 42 ,1

 -ביול ןופ ָאמיסינוא םעד יבגל גנולעטש עטרעקרַאפ ַא קידנעמעננָא

 .עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןעגנַאזעג

 ןופ ןיירַאפ ןופ רעציזרָאפ-עציװ ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא .ק

 רעציזרָאפ ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד

 רעשידײ, רעד ןופ רעדנירגטימ ןוא טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ ןייז ןופ
 ,"טסנוק ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג

 -טסכעה זיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה .ק

 .ןעמוקעגמוא טרָאד ךעלנײשרַאוו

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיווַאר ךלמ

 זיא סָאד רעבָא .ַאװַאק בייל המלש זיא ןעמָאנ רעלופ ןייז
 .ןייטשקיד ףסוי השמ עמָאנ רעתמא ןייז .םינָאדוועספ ַא רָאנ
 -נַאװ .מ :םינָאדוװעסּפ ןרעטנוא טוג ץנַאג ךיוא םיא ןעק ןעמ
 -וועספ רעקילדנעצ רעטנוא ןבירשעג ַאווַאק טָאה םעד ץוח .דליוו
 רעבָא ..רעדליוונַאװ ,ןרעדנַא ןופ רעדלױו רענייא ,ןעמינָאד
 ןבָאה עלַא .טסייה רע יוװ טסואוועג טשינ לָאמנייק טָאה רענייק
 ןָא ,םינָאדוװעסּפ םעד רעטנוא .ַאװַאק זיא ַאוַאק זַא ,טסואוועג
 טזעינ זיא סָאד .טריזיליבַאמס םיא ןעמ טָאה ,ןעמענרָאפ םוש
 יד ןיא רבד סש ַא ןרָאװעג זיא סָאד .עמָאנ ןייז ןרָאװעג רָאנ
 טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ןייק .עשרַאו ןיא ןזיירק עשירַארעטיל
 יד ףױא טקוקעג טשינ ,טַאהעג טשינ ַאװַאק טָאה םלוע סייב
 ףיוא טקוקעג טשינ .ענייז ןעמינָאדוועסּפ ןוא ןעמענ רעקילדנעצ
 רעייז רע טָאה ןטיבעג רעקילדנעצ ףױא ןבײהנָא רעקילדנעצ
 טסינרָאג טעמכ ,קיניײװ רעייז ,רקיע רעד ,ןוא ,ןבירשעג קינייװ
 .רעכיב ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ

 ַא רעבָא ,רוביג רעסיורג ןייק טשינ ,רענעסקַאוועג ןיילק ַא

 עלערינש ןשעמ ןיד ַא ףיוא ןלירב .ךיז רַאפ ףרוע השק סע ץנַאג
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 ועטַאעט ןשירדיי

 זיא קַאב רעקניל רעד ןיא .ןלַאפּפָארַא טשינ ןלָאז ייז טרעכיזרַאפ

 .עיצַארעּפָא קַאבניק ַא ןופ ,דנואוו רעפיט ַא ןופ ןמיס ַא ןזעוועג

 ךיז טָאה רע .ךַארפשסיוא ןייז לסיבַא טריטקעפַא ךיוא טָאה סָאד

 םיא טָאה םומ-םינפ ןייז .ןייז וצ רבוג סָאד טימעג קרַאטש

 .ןזעוו ןצנַאג ןייז ףױא םתוח ַא טגיײלעג ,ָאטעג יײװ קרַאטש

 הביס יד ןוא ,םומ םעד ןופ הביס יד טרַאעג םיא טָאה רקיע רעד

 -עּפָא עניילק ַא .טנגוי רעירפ רעד ןיא טײקמערָא ןזעוועג זיא

 עיצַארעּפָא עניילק ַא רעבָא ןטימעגסיוא ץלַא סָאד טלָאװ עיצַאר

 ןטרַאװ טזומעג ןיוש ןעמ טָאה ,ןלָאצַאב ןילַא טזמעג ןעמ טָאה

 -יפע סָאד ידכ עיצַארעּפָא עסיורג ַא ןזעוועג קיטיונ זיא סע זיב

 טפַאשלעזעג רעד לָאמנייק סָאד טָאה ַאווַאק ןכַאמ סע לָאז לָאט

 -טכיזמוא ןַא סעּפע ןופ המקנ ןעמונעג קיביײא ,ןסעגרַאפ טשינ
 .סָאטנַאפ ןרָאב

 רע טענַאװ ןופ .טייצ ךס ַא רעייז טַאהעג קיבייא טָאה ַאוװַאק

 טגעלפ רע .טשינ רענייק טסיױו ,ןעמונעג טייצ ליפיוזַא טָאה

 ןקנעדעגרַאפ -- םענעזעלעג םעד ןופ קיניו טשינ ,ןזעל ךס ַא

 ,לשמל ,רע טָאה טָא .סעידעּפָאלקיצנע ןזעל רע טגעלפ רקיע רעד

 -עידעּפָאלקיצנע םעד טקנעדעגרָאפ ןוא ןזעלעג ךעלטנירג טנייה

 ןזעלעג זַא וא .רעטכיד ןשיסרעּפ םעד ,יסודריפ ןגעוו לקיטרַא

 ןיא ןא סעידעּפָאלקיצנע עכעלטע ןיא ןזעלעג ןיוש רע טָאה

 טָאה גָאטימכָאנ ופ ןהעש עטשרע יד םורַא ןכַארּפש עכעלטע

 -רַאפ ןרעג טגעלפ ןעמ .ןיירַאפ-רעביירש ןיא ץזיוַאב ךיז רע

 ןבָאה סָאװ ,דייר ענייז ןיא לייוו ,טּפַאטלעזעג ןייז ןיא ןעגנערב

 לסיבַא טנַאקעג ךיז ןעמ טָאה ,ןעמעלַא ןוא ץלַא טריקַאטַא קיבײא

 -יסודריפ טימ -- לשמל -- טנייה ןדָאלעגנָא .ןטילבעג יד ןליק

 לָאז ןעמ זַא ,סעומש םעד טיירדעג יזזַא ַאװַאק ןיוש טָאה ,סיוו

 ןייז טימ סױרַא גנילצולּפ רע זיא ָאד ןוא ,יסודריפ ןגעוו ןדער

 םעד ףיא ךעלריטַאנ ךיז טָאה רענייק .ןסיוו יסודריפ ןצנַאג

 ךיוא קילעפוצ טלָאװ רעצעמע ןשוו ןדייס ,טּפַאכעג טשינ קירט

 ,יסודריפ ןגעוו עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא טנעיילעג טנייה טקנופ

 ."רעפערט-טּפיה ַא ןייז טפרַאדעג טלָאװ סָאד רעבָא

 ןסיורג ַא ןוא יקב ַא ןופ לָאר יד ןליּפש וצ טײקכַאװש ןייז ןיא

 רעדָא תואמווג ןופ טיהעגּפָא טשינ טפָא ץנַאג ךיז .ק טָאה ,ןעדי

 גייווצרעבליז ןמלז רעביא טיג ױזַא .טנגיל ןשוריפב ַא ןופ וליפַא

 ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא טרעהעג טָאה רע ןכלעוו ,דָאזיּפע ןקידנגלָאפ

 .ק ןגעוו ןיירַאפ-ןטַארעטיל

 -ןײרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ סָאװ ,טסעג יד ןופ רענייאי

 "עג רעלַארעביל רעשיליופ רעד ןעוועג זיא ,ןיירַאפ ןיא ןעמוק

 ַאוַאק .יענעטרוק עד ןעודָאב רָאטעּפָארּפ גָאלָאליפ ןוא רעטרעל

 -עג םיא רע טָאה לָאמנייא ןוא ,ןסעומש םיא טימ טּפָא טגעלפ

 ןעמ ןכלעוו ןיא ךוב ַא טנעילעג סָאװ רָאנ טָאה רע זַא ,טגָאז

 .שיערבעה ןוא שירַאגלוב ןשיווצ טייקכעלנע רעד ףיוא ןָא טזייוו

 טריסערעטניארַאּפ קרַאטש רעייז רָאסעּפָארּפ םעד טָאה ןינע רעד

 ,ןכַארּפש יױוצ יד ןופ גיײוװצּפָא ןוא סַאטשּפָא ןטייו סעד בילוצ

 םעד ןוא רבחמ ןייז ,ךוב ןופ ןעמָאנ ןפיוא טגערפעג טָאה רע ןוא

 .פָארּפ .םיטרפ עױנעג עלַא ןבעגעג םיא טָאה ַאװַאק .גַאלרַאפ

 םענעי טָאה ,רעלעטשוצ-ךוב ןייז טַאהעג טָאה רעכלעוו ,יענוטראק

 ,טלעטשַאב םיא ײב סע ןוא ךוב םעד ץעעוו טגערפעגנָא דלַאב

 -טנע סעד ןעמוקַאב םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ,ךעלריטַאנ ,ןוא

 טינ ,ךוב ַאזַא ָאד זןיא סע טשינ :ארבנ אלו תהיה אל זַא ,רעפ

 רָאסעּפָארּפ םעד טָאה סָאד .גַאלרַאפ ַאזַא טשינ ןוא ,דבחמ ַאזַא

 ןעמוקעגפיורַא לעיצעּפס זיא רע ןוא ןסָארדרַאפ קרַאטש רעיײז

 ױזַא רעבָא ,ןַאװַאק קלח ַא ןעגנַאלרעד ןײרַאפ-טַארעטיל ןיא
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 דנַאב םישודספ

 יד וצ טגָאזעג רע טָאה ,פָארטעג טינ טרָאד םיא טָאה רע יװ
 עלעווַאק עניילק סָאד טָא ןרעה עניימ ,טסיױו ריא :רעביירש
 רעסיורג ץנַאג ַא זיא ןעווַאק לדנרעק ַא ףיוא ליּפש-טרָאװ ַא}
 .ײרעּפָאלב

 טיג .ק ןגעו עטכישעג רעכעלנע ןַא ןופ עיסרעוו ערעדנַא ןַא

 יקסוָאנַאגַאק םירפא רעלעטשטפירש רעד רעביא

 :טביירש שטיווַאר ךלמ

 -- טגָאזעג רע טָאה ױזַא -- ןעזעוועג ַאווַאק זיא ץלַא ףיוא,

 -קלָאפ ףיױוא ,עיגָאלָאליפ ףיוא ,טסנוק ףיוא .ןַאמכַאפ רעסיורג ַא

 .יאדווא ןוא יאדווא ךָאד רוטַארעטיל ףיוא ,רעטַאעט ףיוא ,רָאל

 ןיא ןרינָאפמיא טנַאקעג רע טָאה ,טגיילרַאפ ךיז טָאה רע זַא ןוא

 -רעגנוי ןייק טלָאמעד ןיוש זיא רע ןוא -- גָאט םענייש ןייא

 -"דליב ַא טרינַאפמיא ױזַא רע טָאה -- ץעוועג טשינ קישטנַאמ

 זַא ,הבורק רעטייו ַא רענייז ,לדיימ רעקידונחצרַאוװע רענייש

 ןיא טקוקעג םיא ןוא ןדנוברַאפ קיבייא ףיוא ךיז םיא טימ טָאה יז

 -סַאוװַאק טרָאו סעדעי .טָאג ַא ןופ ןגיוא יד ןיא יוו ןיירַא ןגיוא יד

 הצרעד לעפַאב רעגולק ַא ןוא ,לעפַאב ַא

 לפיו בתכב רעבירש ַא ןזעוועג ליפױזַא טשינ {יא ַאווַאק
 גנוקריוו ריא טַאהעג טָאה קיטירק עקידנדיינש ןייז .הּפ לעב רעמ
 ,םיא רַאפ טַאהעג ארומ לסיבַא טָאה ןעמ .ןסילוק יד רעטניה --
 ןזעועג טשינ ךיוא רע זיא טנַאה רעד טימ ןכַאמוצקעווַא ןוא
 .ןבירשעג טשינ טעמכ טָאה רע ןבירשעג טשינ טָאה רע רָאנ
 זיא ןָאקיסקעל סנעזייר ןיא .טעווענַאלּפעג רקיע רעד טָאה רע
 טנַאלּפ ַאווַאק סָאװ ,קעטָאילביב עלַאינעג עצנַאג ַא טנכערעגסיוא
 | .ןביירזעוצפיוא

 -ץרפ רעד וצ סוחי ןשירעביירשש ןייז ןגיוצעג טָאה ַאווַאק
 -רעדנווו סצרפ ןופ זארגדליוו ענשטאדושט ַא .הפוקת רענעדלָאג
 ןטרָאג סצרפ וצ טגנַאלַאב רע טָאה ךָאד ןוא ןטרַאג ןכעל
 ןַאוַאק ןָא הביבס עשירַארעטיל רעוװעשרַאוװ יד ךיז ןלעטשרָאפ
 ."ךעלגעמ טשינרָאג זיא

 :טביירש |סיװעשַאב .י .י) יקסװַאשרַאװ קחצי

 ןעוועג קידנעטש רע זיא וזַא ,ןעוועג זיא ַאװַאק םערָא יו
 ןעוועג ןענייזיס ןיילק יוװ .טצוּפרַאפ ,רעביוז ,שיטייל ןָאטעגנַא
 יב ענעמלעז ןפיוק וצ טַאהעג ביל רע טָאה ,ןטסנידרַאפ ענייז
 עזעיזענַאּפָאי קעטָאילביב ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע .ןקיטנַא ,רעכ
 -עניכ ףיױא רעכיב טַאהעג טָאה רע .דייז ףיוא טקורדעג קרעוו
 ןעוועג רעמירק ךָאנ זיא ,לױמ ןייז ןעוועג זיאיס םורק יװ .שיז

 -נסיוו ןייק ןעװעג טינ זיא ַאװַאק רעקיזָאד רעד .לכש ןיז
 -נסיוו ןופ רעבָאהביל ַא ,טנַאטעליד ַא רָאנ ,שטנעמ-סטּפַאש
 טכַאמעג טָאה רע ,טרָאס ןלעיצעפס ַא ופ סעפע רעבָא ,טּפַאש
 םענעגייא ןייז ןופ טלייטרואעג ץלַא טָאה רע .עסיורג יד טשינ וצ
 טעטירָאטױא םוש ןייק טימ טנכערעג טשינ ךיז ,טקנופדנַאטש
 ענעגייא ךיוא ןוא ןעגנוניימ ענעגייא ץלַא ןגעוו טַאהעג טָאה רע
 טַאהעג טָאה רע.. ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאקימ בוא ,ןעגנומיטש
 -קעס ַא טייצ ַא ןעוועג זיא רע .ןפרַאש ַא רעבָא ,ּפָאק ןעמורק ַא
 טָאה רע .טעטירָאטױא טימ טדערעג טָאה רע .ןצרּפ ייב רַאטער
 ,טכַאלעג םיא סױא טָאהימ ןוא ךעלרעכעל טכַאמעג ךיז טּפָא
 טייקיטליגכיילג עשיאָאטס טרָאס ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע רעבָא
 טָאה רע .ערעדנַא ןופ ןסַאּפש יד ןוא ךעלטרעווכעטש יד וצ
 .עדריוו רעכעלמייהמוא ןַא טימ ןסיוו ןופ לטנַאמ םעד ןגָארטעג

 רע .טנעמטיעטסרעדנַאי' ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא עוװוַאק..
 רעטנעגילעטניא ןַא זיא ןייטשנַײא זַא ,ןָאט גָאז ַא טנָאקעג טָאה
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 ןטלַאהעג טשינ טפיוהרעביא רע טָאה ןדיױרפ ןופ ..ןַאמרעגנוי

 רע זַא ןריּפסקעש ןגעוו ןָאט וצ גָאז ַא ןעוועג לבַאּפַאק זיא רע

 ןפ רעבָאהביל א ןעוועג זיא עווַאק ..יטריטנעלַאטי ןעוועג זיא

 טימ ןוא גנערטש וצ שטָאכ ,רעקיטירק רעטסנרע ןַא וא טסנוק

 ."טלעוו רעקיזָאד רעד רַאפ ןעגנורעדָאפ עסיורג וצ

 םירפא טעמדיוו "םייה רעד ןיא רעביירש עשידיי , ךוב ןייז ןיא

 ַא ןָא ןיא טרעדליש ןוא ןַאװַאק וצ ץַאלּפ ךס ַא רעייז יקסווָאנַאגַאק

 סרעדנַא ןשיווצ .ןעגנולדנַאה עשיטסירוטנַאװַא ענייז ןדָאזיּפע רועש
 :רע טביירש

 ןטלַאהעג ַאווַאק טָאה ײדליוונַאװ, םינָאדושסּפ םעד טָא-.
 -רעביא טיירגעג ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעוועג ףָארטש ַא יו
 -טשינ ןוא עשידיי ,רעביירש םיאנוש ענייז ייר עצנַאג ַא ןלַאפוצ
 ןוא עסיורג רעביא סעיזיווער טימ ןקָארשעג טָאה רע .עשידיי

 ַאוַאק .ל .ש

 ץיעיטסירוטַאקירַאק

 גנונעכייצ

 םיױבלעּפַא ,מ ןופ

 יּפָא טפרַאדַאב טָאה רע עכלעוו ,קרעוװ ןוא רעביירש עטמירַאב
 ַאווַאק טָאה טדערעג. .לקיטרַא ןייא טימ טלעוו רעד ןופ ןשיװ
 -םיא טרעהעג טשינ ןרָאי ליפ רַאפ םיא בָאה ךיא .שידיי רָאנ
 "יופ :דנַאל םנופ ןכַארּפש עקיטלָאמעד יד ןיא טרָאװ ןייק ןדער
 ךיז ןבָאה סענעשעק עסיורג ענייז ןיא רעבָא .שיסור ווא שיל
 ..ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא דָארג ךעלכיב ןענופעג קידנעטש
 עקילעפוצ ןוא עדמערפ ייב טלעג ןעמענ טנָאקעג טָאה ַאווַאק
 ַא ןעמוקַאב רע ףרַאדַאב ןגרָאמ זַא ,קידנרעכיזרַאפ ,ןששטנעמ
 -רַא רעשירַארעטיל רעשיטסַאטנַאפ ַא סעפע רַאפ עמוס עסיורג
 -סקידריווקרעמ סָאד ןוא ,טלעטשַאב םיא ייב טָאה ןעמ סָאװ ,טעב
 .ןגירקעג טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא עט

 רע זיא ,טלעג ןגרָאב וצ טגָאזעגּפָא ןַאװַאק טָאה ןעמ ןעו-
 טעוו רע זַא ,טביילגעג ןיילַא טָאה רע .טרעדנואוורַאּפ רעייז ןעוועג
 ױזַא יװ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע ןוא ,ןבעגּפָא קירוצ ךיג
 ןירעד ןעלפייוצ ןָאק רענעי

 -ימ, רעד ןעוועג עפורג רעקיטלָאמעד רעד ןיא זיא ַאווַאק...
 -עטיל ןדעי יב ןגָאז וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,ײעקעט ַא ןָא רעטסינ
 זיא רע רָאנ ,גָאז וצ טַאהעג טָאה רע רָאנ טשינ ;ינע ןשירַאר
 סעד ןליוו ןייז ןפרָאװעגנָא טָאה ,רָאטַאטקיד רעד ןעוועג לָאמוצ
 ןייז ףױא טָאה רע .ךיירטסייג ןעוועג זיא ַאוװַאק .זיירק ןצנַאג
 טקריוועג רע טָאה רקיע רעד .רוטַארעטיל ןענַאטשרַאפ ןפוא
 -עגוצ טשינ טָאה סָאו ,ןזער ןופ ליטט ןויטעטירָאטיוא ןייז טימ
 רעדעי וצ ןגױצַאב ךיז טָאה סָאד .טּפַאשרענגעק םוש ןייק טזָאל
 יו טליפעג ךיז טָאה ַאוװַאק ואוו ,טפַאשנסיוו ןוא טסנוק ןופ גייווצ
 .רעכיז ןוא ץרוק ַאװַאק טָאה טדערעג .םייה רעד ןיא ,םוטעמוא
 רעטנוא םענעי ןטלַאהעג ןגױא עטסנרע ענייז ןבָאה ייברעד
 עשילַאקָאינַאמ ייב טּפָא טעזימ סָאװ ,ץנַאלג ןקיטפערק רעיײיז

408 



 ןופ ןָאקיססעליה

 טָאה ןוא ,ןעזנָא ןייז וצ קירעפייא רעייז ןעוועג זיא רע .ןשטנעמ

 .גנורעדיורעד רעדעי ןופ ןפָארטעג טליפעג ךיז

 ,טלעוו רעטכַארטעגסיוא ןייז ןיא טביולגרַאפ ןעוועג זיא רע.

 טָאה רע עכלעוו ,עכעלקריוו יד יו רעמ ןבעגעג םיא טָאה סָאװ

 טלעוו עטכַארטעגסיױא יד טצישעג טָאה רע ןוא ,טַאהעג טשינ

 םענייק טלָאװעג טשינ טָאה ַאווַאק .חכ ןשילַאקַאינַאמ ַא טימ ענייז

 .יןייֵלַא ךיז ץוח ַא ,רַאנּפָא .
 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 ,1929 ,ענליו , רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןַאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
 ,402:406 .וז ,דנַאב רעטירד

 ,68'66 .וז ,1947 ,לַאערטנַאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ,, -- שטיװַאר ךלמ

 ,1956 ,זירֲאּפ ,,םייה רעד ןיא רעביירש עשידיי , -- יקסװַאנַאגַאק םירפא
 ,1710ד.דז

 15 ,.י .נ , וראפ ,, ,םייה רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןוכ -- יקסװאשרַאװ קחצי
 ,1964 יאמ

 ,רד ,םהרבא ,ןעזַאר

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1893 .צעד 26 .בעג}

 ,יסַאי ןיא 1892 רעבמעצעד 26 ןריובעג
 טנרעלעג .םירחוס -- ןרעטלע .עינעמור

 ןלוש עשידיי יד ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא |

 "עמ רָאטקָאד סלַא טקידנעעג .טנגוי רַאפ

 ןיא טריציטקַארּפ ןוא יסָאי ןיא ןיציד

 | ,ךיירקנַארפ ,זירַאּפ

 ַא ןײטשנָארב ייב רערעל ַא קידנעייז

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאטקעריד-טימ

 ןַאמרעה ,רד טימ ןעמַאזוצ ,ןבירשעגנָא .'ד
 ןטקַא 3 ןיא עמַארדָאלעמ יד ,םולבנרָאק

 1920 רעבמעוװָאנ ןיא זיא סָאװ ,"דניז סנרעטלע , גָאלָארּפ ַא טימ

 ,מ .ח ךרוד "קיריל, רעטַאעט ןיא ,יסַאי ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא
 -סעלַאגעס .מ .ח ,שטיוװָאקציא ,גרעבנעדלָאג עליצ טימ) ָאקסעלַאגעס

 יד ;(ןליוּפ) ָאנווָאר ןיא רעטעּפש ןוא ,(.א .א ץרַאװש-ַאלעזיג ,ָאק

 טריפעגפיוא) "הרבע יז רעסערג , ןטקַא 2 ןיא עידעגַארט עשיטסימ

 -ָאלָאז ,קינזַאל טימ) רעטַאעט-"קיריל , ןיא יסַאי ןיא רעלצניר ךרוד

 ,.א .א ,רעלעה ,גרעבנעדלָאג בקעי-השמ ,ווָארַאט

 עסעיּפ יד טסַאפרַאפ ךיוא טָאה .ר זַא ,רעביא טיג רעלעה עזַאר

 זיא טלַאהניא רעד ןוא ,"דלעפ ןטלַא ןפיוא טכַאנ ןוא גָאט ןשיוצ ,

 ןלַאפַאב לָאמַא טימ .דלַאװ ַא ךרוד טרָאפ יורפ ַא :רעכלעזַא ךרע יפל

 םייב טברַאטש ןוא עלעגניי ַא טריבעג יז .סנַאמ יז ןענייז ,םינלזג יז

 םיפעי ,רעלצניר ךורב טליּפשעג ןבָאה עסעיּפ רעד ןיא ,טרובעג

 .קינזַאל עקייח ןוא השמ ,רעלעה קיציא ןוא עזָאר ,גרעבנעדלָאג

 -ירט רעשידיי רעד ןופ ךַאנַאמלַא , ןיא טביירש לעטכַאװ ָאנעב

 :ןטעטיױװיטקַא שעטצעל ס.'ר ןגעוו (1927) ח'צרת רָאי ןרַאפ "ענוב

 -פיוא-רעדיוו יד עכלעוו ,ןעגנוציז עשירָארעטיל 20 יד ןיא

 ןרָאי יד ןיא ןטלַאהעגּפָא טָאה ײעלַאהנבױט, רעסַאי עטבעלעג

 טימ טריפעגנָא לײט ןשיטסירטעלעב ןטימ טָאה ,1937 ווא 6

 וו ,רעכלעוו ,עזָאר .א .רד טניירפ רעד טנעלַאט ןרעדנוזַאב ַא

 טריטערּפרעטניא ױזַא טשינ טָאה ,טנייה זיב רערעדנַא םוש ןייק

 ןוא ץרפ ,םכילע-םולש ,גרַאבניײטזע רזעילא ןופ קרעװ יד

 ."ערעדנַא
 טצעזַאב ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ר זיא ,ןדיי יד טקישעגסױרַא ןוא עינעמור

 ,יַאלָאדָאּפ -יסַאי ןענַאב-סגנוקיטשרעד יד ןיא 1941 רעמוז ןיא
 .רעלעה עזָאר ןופ .ע .מ ןוא .ע .מ

 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 השמ ,ןעקלענ
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1901 .בעג}

 ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1901 ןריובעג

 עיזַאנמיג עשילױּפ"-שיערבעה יד טקידנעעג

 רעד ןיא טרידוטש טייצ ַא .עדיורב .רד ןופ

 ַא ןיא ןוא טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ

 ןיא קיטעט ןעוועג .לוש רעשיטַאמַארד

 | ,גנוגעווַאב -טנגוי-צ'ּפ רעקניל רעד

 -טימ יד ןופ רענייא ןעוועג 1927 ןיא

 ןילק סנָאורעדָארב השמ ןופ רעדנירג

 ךיז טָאה רע ואוו ,"טררא  רעטַאעט-טסנוק

 רעגניז ,רעליּפשטימ סלַא טנכייצעגסיוא |

 .עיסנַארעפנַאק ןוא|
 רעד ןיא עזָארּפ ןיא רעדיל טימ 1924*1923 ןיא טריטויבעד .נ

 -סיוא עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןיא ךָאנרעד ,"טיור זיוט , גנולמַאז
 ןיא ןוא לוש-װָאכָארָאב רעד ןיא רערעל ןעוועג ךיוא טייצ ַא .סעבַאג
 .שֹודָאל ןיא םירדח ענרעדָאמ

 ָאד ןוא ָאטעג רעשזדָאל רעד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא 0
 ַא ךיא טרָאד ןעוועג ,רעטַאעט-ָאטעג ןשידיי ןיא טעברַאעגטימ
 רַאנימעס ןיא סרוק ַא טריפעג ןוא ןלוש עלַאגעלמוא יד ןיא רערעל
 ,1944 טסוגױא .ןסרוק-רערעל יד ףיוא ןוא "שינטנעק-שידיי , ןופ
 .עד םיא ןעמ טָאה ,ָאטעג רעשזדָאל ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב
 סיצַאנ יד םיא ןבָאה טרָאד ןוא םישטנעיװשָא ןייק טריטרָאּפ
 .טכַארבעגמוא

 רעטסקעז ,1965 ,קרָאי וינ ,/,רוטַארעטיל רעשידיי רעייג רעד ןופ ןָאקיסקעל;
 ,2657266 .זז ,דנַאב

 הנח ,םולב
 | רעּפיצנעצ עמולב-הנח }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --+ 0 .בעג}

 -שמ רעשירעדיינש ַא ןיא ,דנַאלטעל ,עגיר ןיא 1900 ןריובעג
 ,רעטַאעט ןשידיי םוצ סערעטניא ןזיװעגסױרַא ירפ .החּפ

 עשיטַאבעלַאב עשידיי עטרַאצ ַא ןעװעג ווָאנידַאר הנוי טול
 רעגיר ןיא ןיטסיטרַא עלופטנעלַאט ַא ,טַארייהרַאפ טשינ ,רעטכָאט
 ' ,רעטַאעט ןשידיי

 ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טקיליטרַאפ םַאזיורג זיא .ב

 ,ָאטעג רעגיר
 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 לסָאי ,קארומ |
 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1921 ךרעב .בעג}

 -ןיירַא 1937 ןיא .דנַאלסורסייװ ,קסנימ ןיא 1921 ךרעב ןריובעג

 1927 ןיא .לוש רעלַארטַאעט רעשידיי רעוװקסָאמ רעד ןיא ןטָארטעג

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןיא רָאיטקַא סלַא טליּפשעג

 ,1941 טסברַאה ןיא סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 םלָאװ ,רענפעט
 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק} |

 רעד ףיוא טליּפשעג .ףלָאדַא ןוא לרַאק ןרָאיטקַא יד ןופ רעדורב

 ,עיצַאוקַאװע רעד תעב ,1942 ןיא זיא ,עינעמור ןיא עניב רעשידיי
 ,דנַאקרַאמַאס ןיא ןעגנַאגעגסיױא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא גנילרעטש (איל) עקהאל רעטכָאט ןייז

 ןיא טרילָארטסַאג ,עינעמור ןיא טליּפשעג טָאה ,עיצַאוקַאװע רעד
 .לארשי תנידמ
 ,ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש
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 אס עיר

 | םהרבא-ן לארשי .,ןַאהַאק

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 .ּפעס 19 .בעג}

 ןיא 1888 רעבמעטּפעס 19 ןריובעג

 רעדורב רערעגנוי .דנַאלרוק .,ןעגנידלָאג

 -עגלַא ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאב .רַאזַאל ןופ

 רָאי 17 ןופ רעטלע ןיא .גנויצרעד עניימ

 "ןמזה, ןיא ןרידנָאּפסערָאק ןבױהעגנָא

 1906 ."דניירפ, רעגרוברעטעּפ ןיא ןוא

 -ערקעס ןרָאװעג ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעג --

 -צולירּפ יבצ רָאטקַאדער-"געוו , ןופ רַאט

 רעד ןופ רָאטקַאדער-טכַאנ ךָאנרעד ,יק

 רעטעברַאטימ ןרָאװעג -- 1907 .גנוטייצ

 -ָאיצַאנ יד , טנגעג ןשיטלַאב ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטשרע רעד ןופ

 ןיא ךיז רע טקילײטַאב ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ ."גנוטייצ לַאנ

 ."ןעבעל רעזנוא , ןוא "גָאטיירפ , סרָאטקעּפס .מ

 -עיצקַאדער ַא טרעוו ןוא שזדָאל ןיא .ק ךיז טצעזַאב 1908 ןיא

 -ןירגטימ ַא רע זיא -- 1912 ,"טַאלבעגַאט רעזדָאל , ןופ דילגטימ

 זיב 1916 ןופ ."טַאלבנעגרָאמ רעזדָאל סעיינ , גנוטייצ רעד ןופ רעד

 ךָאנרעד ,"טַאלבסקלָאפ רעשזדָאל , ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג 0

 1924 ילוי זיב ןוא רעדנירגטימ -- 1923 ."עמיטשסקלָאפ רעשזדָאל ,

 ַא ןופ רָאטקַאדער ךָאנרעד ,"טַאלבסקלָאפ סעיינ , ןופ רָאטקַאדער
 ביײהנָא טניז ."רעירוק רעשידיא , גנוטייצ עכעלגעט עקינימרעט-ץרוק

 ."טַאלבעגַאט רעזדָאל , ןטיײנַאב ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעדיוו 6

 -ךַאּפ ןוא רעטעלבנכָאװ עקינייא טריטקַאדער ךיוא טָאה .ק

 ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טרידנַאּפסערָאק טָאה ,ןענַאגרָא

 -עג ,ןעמינַאדװעסּפ ענעדיישרַאפ רעטנוא דנַאלסיוא ןוא ןלױּפ ןיא

 ענייז טקורדעגּפָא ךיוא טרָאד ןוא ןענַאמָאר ןעגנוטייצ ןיא טקורד

 -נַאלטַא , סָאונעב ,"גירק ןפיוא , סוװעיַאסערעװ ןופ ןעגנוצעזרעביא

 ןָאעל, סעשטיוועקשוי .ס ןוא ?ענױרלַא, סרעווע-ץנייה ,"ַאדיט
 ."הערד

 ךיז רע טָאה ,טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ ךשמ ןיא

 -ער קידנביירש ,רעטַאעט ןשידיי םעד טעמדיוועג טּפָא רעייז ךיוא

 רעטנוא ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא ןעלקיטרַא ןוא סעיזנעצ

 דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ק לארשי רעדָא .ק .י ןלַאיציניא יד

 | / ."טסנוק עשיטַאמַארד , רעשזדָאל רעד ןיא
 .עשרַאװ ןייק ןפָאלטנַא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 "יוש יד ,ןירעגעווש ןייז יו ,.ק זיא 1929 רעבמעטּפעס 7 םעד

 ןיא,, ךוב ריא ןיא רעביא טיג ,הנשוש .ר ןירעביירש ןוא ןירעליּפש

 סופ וצ .רעדימ ַא ,רענעכָארבעצ ַא ןעמוקעג ,"ןעמַאלפ ןוא רעייפ

 ריא וצ (סיצַאנ יד ןופ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סָאװ) שזדָאל ןופ

 ימָאב ערעוש יד טבעלעגרעביא ָאד ןוא ,עשרַאװ ןיא גנוניוװ ןיא

 ,ק .סיצַאנ יד ןופ שרַאמנײרַא םעד ןוא עשרַאו ןופ געטירידרַאב

 ,"סערּפסקע רעזנוא, גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַא דלַאב ָאד ךיז טלעטש

 :הנשוש טביירש םעד ןגעוו ןוא

 50 ןעמָאזצ רימ טימ טבעלעגרעביא טָאה רעגָאװש ןיימ,

 ,רָאי ַא ןעוועג ךָאד זיא גָאט רעדעי ןוא ,געט ערעווש ,ערעטיב

 ןייז .רַאברעדנואוו ױזַא ,שידלעה ױזַא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ןוא

 סלַא .ןילַא רע .טומ ןבעגעגוצ ,טקױרַאב ךימ טָאה טרָאונגעק

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ זיא ןהעש עטצעל יד ןיא רָאטקַאדער

 עֶלַא יד תעב .ײסערּפסקע רעזנוא  םעד ןבעגעגסיױרַא ןוא ךַאוו

 רע זיא ,רעייפ-עירעליטרַא ןרַאּפ טַאהעג ארומ ןבָאה ערעדנַא

 ןיא ןפָאלעג ןלענּפַארע ןוא סעבמָאב ןופ ןלַאנק סעד רעטנוא
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 דנַאב םישוד}צל

 ,סעדַאקירַאב רעביא ןכָארקעג .ןסָאג ערעטצניפ רעביא טכַאנ ןטימ

 ךיז ובָאה רימ ןעוו ןוא ...גנוטייצ ַא ןבָאה ןלָאז רענעיײיל יד ידכ

 ךיא ןוא עיצקַאדער ןופ קירוצ טשינ םיא טעזימ סָאװ ןקָארשעג

 ןייד ןייא ךָאד טסלעטש ?סָאד וטסוט סָאװ וצ  ףגערפ םיא געלפ

 טימ רע טָאה ,"טשינ ןופרעד ךָאד וטסנידרַאפ טלעג ןייק .ןבעל

 רענעייל רעד זומ ,טייצ ַאזַא ןיא ,טציא , :טרעפטנעעג לכיימש ַא

 וצ גנוטייצ רעד רַאפ שזיטסערפ ַא זיא סָאד ..גנוטייצ ַא ןבָאה

 .ייטציא ןעני"שרעד

 -ַאטשעג רעד רַאפ ןקערש וצ ךיז טַאהעג ךָאד טָאה סָאװ ,רע

 .רימ ןופ קערש יד ןעמונעגוצ ןוא טקױרַאב ךימ ךָאנ טָאה אפ

 -רַאפ טנייה זיא רע .טייקיור ןייז טימ טקעטשעגנָא ךימ טָאה רע

 ןיוזע ןיב ךיא .טּפַאלק ץרַאה סָאד .שזדָאל ןייק ןרָאפעגקעװַא גָאט

 ארומ בָאה ךיא .ןרָאפקעװַא ןייז ךימ טקערש סע .ןײלַא טעמכ

 .."טנעה יד ןיא ןשטייד יד וצ ןלַאפנירַא טשינ לָאז רע

 "ואוו ,שזדָאל ןיא ןעמוקנָא ןייז ייב דלַאב :ןעשעג עקַאט זיא ױזַא

 -וצסױרַא גנונפָאה רעד טימ סובָאטיױא ןַא טימ ןרָאפעג זיא רע ןיה

 טריטסערַא .ק זיא ,אקילַא רעטכַָאט ןוא עירַאמ יורפ ןייז ןעװעטַאר

 ןבָאה ,טרעהעג רעטעּפש טָאה ןעמ יו ןוא ,ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג

 טימ טזומעג ךָאנ רֶע טָאה רעירפ רעבָא ,ןסָאשרעד ךיילג םיא ייז

 ,רבק ַא ךיז רַאפ ןבָארגסיױא טנעה ענעגייא ענייז

 טלגומשעג ַאלעב יורפ ןייז טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,קעלע ןוז ןייז

 ,ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טריטסערַא טרָאד זיא ,ענליוו ןייק

 רעשיליוּפ סרעדנַא ךרוד ןרָאװעג טיײרפַאב רעטעּפש זיא רע ואוו ןופ

 ןיא טָאה עכלעוו ,ַאלעב .לארשי ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא ,ײמרַא

 יד ךרוד זיא ,דניק-םיטילּפ עשידיי עטשרע סָאד ןריובעג ,ענליוו

 ,דניק ןטימ ןעמַאזוצ ; ןרָאװעג טכַארבעגמוא סיצַאנ

 ,הנשוש ןופ .ע .ש

 ,דנַאב רעטירד ,1929 ,ענליװ ,,.טיל .שידי ןופ .סקעל, -- ןעזײר ןמלז

 ,392"390 .זז
 .זז .1949 ,סערייא סָאנעוב , ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא , -- ןַאהַאק-הנשוש .ר
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 םסוי-םייח ,ןַאמייק
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 .בעג)

 -לע .ןלױּפ ,ןילבול ןיא 1891 ןריובעג

 טנרעלעג רָאי 14 זיב .סרעקעב -- ןרעט

 "גע ,ןָאדנָאל ןייק טרירגימע .רדח ןיא

 ןיא טסיטַאטס ַא ןרָאװעג טרָאד ןוא ,דנַאלג

 -גיז ייב '"ןָאיליװַאּפ,) רעטַאעט ןשידיי

 -עגקירוצ ךיז 1911 ןיא .(ןַאמנייפ טנומ

 .רעבָאהביל טימ טליּפשעג ןוא םייהַא טרעק

 רעשיסור רעד ןיא ןעניד קעװַא 1913 ןיא

 -עגניירַא ,ןרעוו-יירפ ןכָאנ ןוא ,ײמרַא
 ד"א רעטַאעט ןשידיי רענילבול ןיא ןטָארט

 ןוא קענש ,שטיוװָאקשרעה טימ טליּפש רע ואוו ,ןַאמסקַאװ ! בקעי ןופ

 בקעי טימ עפורט-םירבח ַא טימ ןרָאפעגסױרַא 1918 .ןיא .גניליש
 ,לָאּפָאטַאלז) ןעמָארגָאּפ 8 עניַארקוא ןיא טכַאמעגטימ ןוא ןַאמסקַאװ
 .ועיַאלָאקינ ,דַארגטעװאסילעי ,ןַאמוא ,סַאקרעשט ,דָארגרימָאװָאנ
 ןיא ןעמוקעג רעקידעבעל ַא םיוק .(עקנירעמשז ןוא וװָאקרעצָאלעיב
 רעביא עפורט:םירבח ַא טימ ןרָאפעגסױרַא טרָאד ןופ ןוא סעדָא

 עטכעלש רעייז קידנכַאמטימ ,רוקָאנױװ ןוא ָאקסעדנַארב טימ םירק
 ,ןטייצ
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 ןופ ןָאטיסטע ?

 -ַאגלוב ןייק טרָאד ןופ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפעג 1920 ןיא

 ַאקסעלָאגעס ,רענַאק ייב טליּפש רע ואוו ,עינעמור ןיא ךָאנרעד ,עיר

 יזנכשא ייב רעלפוס סלַא ןבילברַאפ ןוא יסַאי ןוא טסערַאקוב ןיא

 דוד ,ןָאקיּפ ילַאמ-ךילאק בקעי ,וװָאּפַאנַאק ייב רעטעּפש ,יסָאי ןיא

 -ןַאמטיײרב ןוא ןָאזשיפ ַאשימ ,גרעבנעדלָאג לקיציא ,רעטסיימלעצ

 טימ (לַאגעס ןופ א'א) יינרוט ַא טכַאמעגטימ ךָאנרעד ,אקסוועינַאק

 ךָאנרעד ןוא שייר ייב ץיווָאנרעשט ןיא רעטעּפש ןוא ווָאטַארַאב ר'ד

 ,סעפורט ערעדנַא ןיא

 -יּפע ןליּפש לָאמלייט ךיוא טגעלפ .ק זַא ,ןָא טיג ץרַאוװש ןַאילוי

 ןַאמקילג עניװלַאמ ןירעליּפשיוש ערעטלע יד יװ ןוא .,ןלָאר-ןדָאז

 -רַאפ רעד רעטלַאהכוב סלַא ןפלָאהעג ךיוא רע טָאה ,רעביא טיג

 .ק .טקילײטַאב ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא סעּפורט יד ןופ גנוטלָאװ

 רעלפוס סלַא .שטנעמ רעמערָא רעליטש ,רעטרַאצ ַא ןעוועג זיא

 -עג טינ ךיז םענייק טימ לָאמנייק .דובכ ןבעגעגּפָא ןדעי רע טָאה

 וליַפַא לָאמלייט ןוא ןבעל רעווש ַא טכַאמעגטימ רע טָאה טּפָא .טגירק

 ,טלעג-הריד ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ טַאהעג טינ

 טױל :תועידי עקידתוריתס ָאד ןענייז ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 -רַאפנטעיוװַאס ןייק טעװעטַארעג ךיז ןבָאה רע לָאז ץרַאװש ןַאילוי

 .טנעקשַאט ןיא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסיױא 1942 ןיא זיא רעבָא ,דנַאב

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד רע זיא קילג ידייס ןוא ראטסַאּפ ַאליוועס טיול

 .סופיט-קעלפ ןופ ןברָאטשעג טרָאד ןוא עירטסעינסנַארט ןייק
 אליוועס ,ןַאמקילג ַאניװלַאמ ןופ .ע .מ ,ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 ,קילג ידייס ןוא ראטסַאּפ

 עיֿפָאס ,ידרע

 | לעקנופראג }
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 189... .בעג}

 -- רעטָאפ .עניַארקוא ,קסלָאדָאּפ-ץענעמַאק ןיא 189... ןריובעג

 ןוא בלאש ןופ עיזַאנמיג טקידנעעג .לָאדַאּפ ןיא רעציזַאב-טוג ַא

 -נעעג ךיוא טָאה .ע .טעטיזרעווינוא ןיא ןירערעהוצ עיירפ ַא ןעוועג

 יקסװָארטעּפ-װעערדנַא ןופ ןסרוק עשיטַאמַארד יד טקיד

 1917 .ןעגנולעטשרָאפ-לוש יד ןיא טקילײטַאב ךיז 1916 טניז

 רעד ךָאנ 1918 ןוא רעטַאעט םעניילק ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא --

 ענוװַָאק ןיא 1922 ןיא ןעמוקעג עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב

 טיײג ןוא שיריי ןענעייל ןוא ןביירש סיוא יז טנרעל ,(עטיל)

 -ָאר , סלַא טריטויבעד יז ואוו ,רעטַאעט ןשידיי ןיא 1932 ןיא רעביא

 יז טזָאל דלַאב ."העובש יד, סנידרָאג ןיא "עקרַאטשטָאּפ יד עינ

 ןוא לעװער רעביא רעטַאעט שיסור טימ רוט ַא ףיוא רעדיווװ ךיז

 םוצ קירוצ יז טרעק 1925-26 ןיא .דנַאלטסע ןיא טעטש ערעדנַא

 טמוק 1926 .עגיר ןיא ווָאלָאקָאס .ל טימ טליּפש ןוא רעטַאעט ןשידיי

 -טסַאג יד טימ שידיי רעדיוו טליּפש יז ואוו ,ענווָאק ןיא קירוצ יז

 ןוא שטינור ּפיסֶא ,רעלדַא עליצ ,ןיבור ,יקסוװַאלסַאז עקידנרילָאר

 | ,ווָאקרוט טנומגיז

 סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ע זיא ווָאנידַאר הנוי טול

 .ָאטעג רענווָאק רעד ןיא
 ,וָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .מ

 ,2847 'ג ,ענװָאק ,,עמיטש עשידיא , ,יורע עיפָאס ןופ ייליבוי -- רענוואק א
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 .1929 ,343 'ג ,ענװָאק ,/טַאלבסקלָאפ , ,ידרע עיפָאס ןופ סיפענעב רעד --

 ןופ ןוז .1914 ןריובעג ,(רודגיבַא) איטיוו ,וָארַאטקיװ
 -לע ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאטַארטסינימדַא ,ןַאמסקַאװ לרעב

 .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארּפ ןפיוא ןלַאפעג ,רָאי 29 ןופ רעט
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 רעט ַאעט ןשיריי

 קרַאמ ,ןײטשנרַא
 | קערַאמ יעשזדנַא }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 8

 .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1878 .נַאי 2 .בעג

 רעטָאפ .עילימַאפ רעשיתיבה:-לעב ַא ןיא

 ןיא טנרעלעג .טנַאקירבַאפ-ןזייא ןָא --

 -יסַאלק-ייוצ יד טקידנעעג ךָאנרעד ,רדח

 ןוא עזיימרעג ןופ לושירַאטנעמעלע עק

 טַאװירּפ סרעלזיימ-ןייטשקיד ןופ ןסַאלק 3

 ןיא ןעמונעג ליײטנָא ךיוא ןוא ,עיזַאנמיג

 ,טיױט סרעטָאפ ןכָאנ .קירבַאפ סרעטָאפ

 ,םיפתוש וצ רעבירַא זיא קירבַאפ יד ןעוו

 סלַא טעברַאעג טייצ עסיוועג ַא .ַא טָאה

 -ביילג ךיז קידנבעגּפָא ,קירבַאפ-לַאטעמ רעדמערפ ַא ןיא רעטסיימ

 ןליּפש ןעמונעג רָאי 14 ןופ רעטלע ןיא .גנודליבטסבלעז טימ קיטייצ

 -עגסיורַא רעטעּפש ןענייז'ס רעכלעוו ןופ ,עּפורג- רעבָאהביל/ ַא ןיא

 ,ןַאמלעטיט .ח .מ ןוא ןַאמרעב ףלָאדַא ןרָאיטקַא יד ןעמוק

 ,'ַאטילטַארזיא' רעשידיי-שיליוּפ רעד ןיא טריטויבעד 1897 ןיא

 עטשרע ןייז קערַאמ יעשזדנַא נ'א רעטעּפש טכעלטנפערַאפ רע ואוו

 ןָא ךיוא רע טבייה דלַאב .'רעטכָאט סחתפי' שיליוּפ ףיוא עסעיּפ

 ןוא ןענַאגרָא עשירַארעטיל עשילױּפ עטסנרע ןיא סעמעָאּפ ןקורד

 ,ַאטילעַארזיא  ןיא סעיזנעצער:רעטַאעט ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ

 געט עקינייא ןופ ךשמ ןיא ,שיליוּפ ףיוא ,ןָא רע טביירש 1900 ןיא

 ינוי ןט11 םעד טרעװ עכלעוו ,'םידיסח יד' עמַארד עקיטקַאיפ ַא

 לָארַאק ןרָאיטקַא עשילױּפ עטמירַאב יד טימ טריפעגפיוא 0

 .ַאקצָאטָאּפ -אקליבישּפ ןוא שטיװָאטנעװדַא

 -ַאמזָאר' רעװעשרַאװ ןיא טרעוו 1901 רעבמעטּפעס ןט25 םעד

 רעטקַאניײא ןייז ,שיליוּפ ףיוא ,טריפעגפיוא ,רעטַאעט- ישטשָאטיא

 טבייה אירול ףסוי .רד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .'דיל עקיביײא סָאד'

 ןייז ךיוא רע טכעלטנפערַאפ ָאד ןוא 'דויי ןיא שידיי ןביירש ןָא .א

 -ייא סָאד' רעטקַאנײא םעד ,שידיי ףיוא ךַאז עשיטַאמַארד עטשרע

 ןט28 םעד טרעוו רעטקַאנײא רעד .ןבעל-רעטעברַא ןופ 'דיל עקיב

 ןוא יקסװָאקַאװיּפס -- .ריד) עגיר ןיא טריפעגפיוא 1905 טסוגיױא

 -רעּפער ןליבַאטס ןיא ןעמונעגניײרַא דלַאב טרעוו ןוא (רעלדַא םעס

 סרעדנוזַאב .,ןזיירק :רעבָאהביל עשידיי ענעדיישרַאפ יד ןופ רַאוט

 -סיוא ערעדנוזַאב ַא ןיא 1907 ןיא טקורדעגּפָא טרעוו רע יו םעדכאנ

 עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטקַאנײא רעד .עבַאג

 -ןַאג רעד רעביא ןויירק עשיטַאמַארד עשידיי יד ןופ סעניב יד ףיוא

 1918 ןיא זיא ,סעגַאלפיוא דס ַא ןיא ןענישרעד זיא רע .טלעוו רעצ

 זיא ,םרָאפ רעטעברַאַאב ַא ןיא עווקסָאמ ןיא ןענישרעד רעדיוו

 שיערבעה ןיא ןענישרעד זיא ,שיערבעה ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג

 -ַאק חסּפ ןוא שטיװָארָאטנַאק עשוהי ןופ ,ןעננוצעזרעביא ייווצ ןיא
 .שילגנע ןוא שינַאּפש ,שיליוּפ ,שיסור ןיא טקורדעג זיא ,ןַאלּפ

 :טביירש ןיטנע .י

 סָאװטע ןַא רָאפ ןײטשנרַא טלעטשש "דיל ןקיבייא , ןייז ןיא,

 "רַא ןזעידיי ןופ עילידיא עקניניילק ןוא עקנינייש לַאטנעמיטנעס

 -עָאּפ רעייז ַא זיא עלעסעיפ רעד ןיא עטסנעש סָאד .ןבעל-רעטעב

 טלייצרעד עטבילעג יד סָאװ ,עלהשעמ עקידנגנילק-ליוו עשיט

 םינ טיױו רעבָא יז זיא ,זיא עלהשעמ יד יו ןייש .ןטבילעג סעז

 | .ײזעיטַאמַארד

 -ץיּפ ס',א שיליופ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא 1901 ןיא

 -ַאעט ןשיליוּפ רעשזדָאל ןיא זיא 1902 ןיא ."שטיווָארביל הדוהי , עס

 גַאי 2 .בעג|}

 יא יי
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 דנַאב םישודרכל

 עמַארד עקיטקַא-4 ס'.א ,שילוּפ ףיוא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא רעט

 -לעב רענליוו סָאד' ןפורעג שידיי ףיוא רעטעּפש) "עשזראגסעיפ ,

 ןגעװ עדנעגעל רעד ףיוא טיובעג זיא טעשזוס ריא סָאװ ,('לתיבה

 .ןייטשנעוװעל דוד לאוי 'ר ןזח רענליוו ןטמירַאב ןופ ןבעל ןשיגַארט

 -זיא ןיא שיליוּפ ףיוא ןרָאװעג טקורדעג עמַארד יד זיא 1902 ןיא

 ,גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,!ַאטילעַאר

 נ'א .יקסװָאּפָארט ינעגוועי ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא

 | 0 ,(רעגניז) 'יצוועיּפ
 . "עגפיוא ,שידיי ףיוא ,טשרעוצ זיא 'לתיבהילעב רענליוו סָאד/

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1912 ןיא זיא ,1905 ןיא ןרָאװעג טריפ

 זיא ,לָאר-לטיט רעד ןיא ימע"זב בקעי טימ רבחמ ןכרוד ןָאדנַאל

 רַאוטרעּפער ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא 1916 ןופ ןַאזעס-רעטניוו ןיא

 ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עסעיּפ יד ,'טּפורט רענליוו רעד ןופ

 -- ןרָאװעג טריפעגפיוא 1923 ןיא ןוא ,סעּפורט ערעדנַא ךוד

 רעד ןיא גרובנעדלָאג לעוימעס טימ רבחמ ןופ ר'א קרָאי וינ ןיא

 ,עשרַאװ) שידיי ןיא ןענישרעד עסעיּפ יד זיא 1908 ןיא .לָאר-לטיט

 -סינַאטס רעביירש ןשילוּפ ןטמירַאב םוצ גנומדיוו ַא טימ (.זז 2
 .רבחמ ןופ טניירפ רעטנָאנ ַא ,יקסוועשיבישּפ ווַאל

 :טביירש ןיטנע .י

 ,גנַאזעג שיטַאמַארד ןימ ַא זיא "לתיבה-לעב רענליוו רעדי
 רעייז זיא ,גנונעכײצ-רעטקַארַאכ ןיא ,עיגָאלָאכיסּפ ןיא םערָע
 ףיוא ןגָאלָאנָאמ עסיז עגנַאל יד .קינכעט רעד ןיא טרעּפמולעגמוא
 -ַארדמוא רעייז רַאפ קרעװ סָאד ןכַאמ ךעלטעלב ןוא ךעלטעלב
 ."זשיטַאמ
 טביירש ,ןָאדנָאל ןיא ןסעיּפ ס'.א ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןגעוו

 | :רעיימ סירָאמ
 ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ןגרוטַאמַארד עשידיי יד ןשיווצ.

 ןײטענרַא קרַאמ טמענרַאפ ,ןָאדנָאל טימ גנודניברַאפ עטקעריד
 ןופ עקינייא טריפעגפיוא ןעמ טָאה רָאנ טינ .ץַאלּפ ןטשרע םעד
 רענליוו רעדי עמַארד ןייז טימ ךיוא טָאה ןעמ רָאנ ,ןסעיפ עניז
 ןופ גנולײטּפָא-עמַארד יד 1912 לירּפַא ןיא טנפעעג ילתיבה לעב
 -רַאפ רעסיורג רעטשרע רעד ,ירעטַאעט-סקלָאפ ןשידיי ןַאמנייפי
 ןעוועג זיא ןיילַא רע .רעטַאעט טסנוק ןשידיי ַא ַאד ןּפַאש וצ ךוז
 .טריסישזער עסעיפ יד טָאה רע ןוא גנוריפפיוא רעד ייב

 גנודניברַאפ רענָאדנַאל יד סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע.
 -רע סָאד טניז ןרָאװעג ןפַאשעג ןיוש זיא ןײטשנרַא קרַאמ טימ
 יהי טריטקַאדער בָאה ךיא תעב .ידיל עקיביײא סָאדי ןופ ןענייש
 -לַאיצָאס ןיא טַאהעג רימ ןבָאה ,1906707 ןרָאי יד ןיא יטייצ עיינ
 -לעוו וצ ,עפורג-ןרָאטַאמַא עשיטַאמַארד ַא בולק ןשיטַארקַאמעד
 -ער רעקיד-עטעּפש רעד|} ןַאמשיּפ י טגנַאלַאב ןבָאה םע רעכ
 ַא ,ןקרָאי וינ ןיא ײ"עניב סקלָאפ עשידייי רעד ןופ רעסישז
 -רעד ,גרעבנעדלָאג סעס ןוא ,רעטעברַא רעשידיי רעטריטנעלַאט
 -נעדלָאג .ס רעלטסניק רעשידיי רענערָאװעג-טמירַאב רעד ךָאנ
 עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ רעבעגטַאר רעד ןעוועג ןיב ךיא .גרוב
 םעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא טכיזפױא ןיימ רעטנוא ןוא
 ,טירטס ןרָאבלופ 4 {ףיוא| ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,בולק ןקיזָאד
 לָאמ עכעלטע זיא רע .רעטקַאנייא רעטנָאמרעד רעד ,לפעשטייוו
 .גלָאפרע ןדנטיײטַאב טימ ןרָאװעג טליפשעג

 סָאװ ,עטסעב יד זיא... ילתיבה לעב רענליוו רעדי עסעיפ יד .
 ףױא ךיז טציטש יז ןעמַארד סנײטשנרַא ןופ טנַאקַאב רימ זיא
 -עג טָאה ,טסילַאער ַא שטָאכ ,רעסאפראפ רעד ןוא ,עדנעגעל ַא
 טָאה ימע-ב.. .עשירַאדנעגעל סָאד ריא ןיא ןטלַאהוצפיוא טכוז
 ןַאמסקַאוו ינעפ םַאדַאמ ,לתיבה-לעב רענליוו רעד סלַא טליּפשעג
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 .רעטומ יד --- ימענ ,רעטָאפ רעד -- ָאזַאלעשז ,אנעריא ןעוועג זיא

 ַא טַאהעג טָאה עסעיפ יד .גנולעטשרָאפ ענייש ַא ןעועג םע זיא

 זַא ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ ךיוא זיא סע .גלָאפרע ןדנטייטַאב

 ןטשרע םוצ ןרָאועג טכַארבעגפיורַא זיא גנולעטשרָאפ רענעי ןיא

 ץרעליּפשױש רעשידיי רענָאדנַאל 6 עניב-רעטַאעט ַא ףיוא לָאמ

 טלָאמעד ןיא יז .(דלעפנעזָאר סַאדַאמ רעטעּפש) רעקעב לשטייר

 -טעווש עדנילב יד סלַא טליפשעג טָאה יז .גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ

 1 ."טליפעעג טכעלש טשינ טָאה ןוא ,רעט

 רעד ייב "לתיבהילעב רענליו, ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 :טרעכייוו .מ .רד טביירש עשרַאװ ןיא 'עּפורט רענליוו'

 יד .רָאלק ןעוועג זיא ילתיבה-לעב רענליווי םנופ געוו רעדי

 עדנעגעל יד זיא סע .עששידיי ַא וליפַא זיא עסעיפ רעד ןופ עמעט

 קעווַא זיא סָאװ ,ןָאזניועל דוד לאוי ןוח רענליוו ןטמירַאב ןגעוו

 -רַאפ לוק ןייז ,טָאטש רעקידניז רעד ןיא ,ָאד ןוא עשרָאו ןייק

 קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ קיטש סָאד זיא ןבירשעגנָא רעבָא ,ןרָאל

 רעדמערפ ַא רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעביירש ןעגנוי ַא ןופ

 ךַארּפש יד זיא עמַארד רעד ןיא) ךַארּפש רעדמערפ ַא ןיא ,העּפשה

 ַא יא (המשנ ,ןכות ךיוא רָאנ ,ףוג רָאנ טשינ ,םערָאפ רָאנ טשינ

 דמערפ ַא רַאפ ,טסײג ןדמערפ ַא ןיא ,הביבס-רוטלוק רעדמערפ

 ןגעק טכיל ןופ ףמַאקי ןופ ץנעדנעט רעטלוב ַא טימ ,םוקילבוּפ

 ,עקיטנייה ,זדנוא סיוא טקוק סָאװ ,ץנעדנעט ַא -- 'טייקרעטסניפ

 ןוא ןפוטשּפָא ץנעדנעט יד טפרַאדעג ןעמ טָאה .טרעטלערַאפ

 -נעמיטנעס רעשילַארטַאעט-שיטנַאמָאר ןופ טסייג םענעי רעביא

 ,רעטרַאצ ,רעכיױו ןופ רעילש ַא ןטיירפשרעביא טײקשילַאט

 זיא סָאד .טסנוק-סגנומיטשש רענעטלַאהעגסיוא ,רעכעלטייהנייא

 יד ןקעוופיוא טלָאועג טָאה ןעמ ביוא געוו רעקיצנייא רעד ןעוועג

 ןעמ טָאה ,טנַאקעג טשינ סָאד ןעמ טָאה ןבעל יײנ ַא וצ עסעיפ

 ףיוא ייס ןרָאװעג טליּפשעעג ןיושע זיא סָאו ,עסעיפ יד טפרַאדעג

 ,ןעניב עשידיי ףױא ייס ,(גלָאפרעד טימ אקוד ןוא) עשיליופ
 ."תונורכז עשילַארטַאעט ןןפ וװיכרַא ןיא טיל ןזָאל

 ,רד טביירש רבחמ ןכרוד עסעיּפ רעד ןופ ישזער רעד ןגעוו ןוא
 :טרעכייוו

 ףרַאד יצ .ײטשנרַא קרַאמ קיטש סָאד טָאה טריסישזער;

 -רעטַאעט רעשטייד רעד ןיא ?ישזער ןריפ רבחמ רעד ללכב

 רַאפ ארומ טָאה ןעמ .קיניװו רָאג ןופרעד ןעמ טלַאה קיטקַארּפ

 םוש ןייק טשינ בוריס טָאה סָאװ ,רבחמ ןטרַאּפשעגנײא םעד

 קידנקוק טששינ ,תועד ןגָאז ןדעי ליװ ןוא עניב רעד וצ תוכיש

 ןַא ןיא ןײרַא גנוריפסיוא רעד ךרוד זיא קרעוו ןייז סָאװ ,ףיורעד
 עקַאט םיא ןעמ ץזזָאל .טלעוו סגנוניערעד רעדמערפ רערעדנַא

 ָאי סָאד ןעמ טוט ןוא ,טעברַא ןבָארּפ רעד וצ וצ טשינ בוריס

 ,רעדיוו ,ךיירקנַארפ ןיא .תורצ עסיורג םיא טימ ןעמ טָאה .לָאמַא

 קידנעטש טעמכ זיא סָאו ,רבחמ רעד זיא טרָאד .טרעקרַאפ זיא

 -ישזער רעכעלטנגייא רעד ,עניב תוכלה ןיא טנווַאהַאב טוג רעייז

 רעד זיב רעטשרע רעד ןופ ןבָארּפ יד טימ ןָא טריפ סָאװ ,רעס

 .רעטצעל

 ןופ רבחמ רעד רָאנ טשינ ןײיטשנרַא זיא לַאפ רעזדנוא ןיא

 -רעטַאעט רעשיטקַארּפ ַא ךיוא רָאנ ,ילתיבה-לעב רענליווי םעד

 טימ) טקַא ןטיױוצ םעד ןופ גתלעטשסיוא רעד ןיא .ןַאמכַאּפ

 -ןועגרָאז םעד ןיא ,(םיכסמ טשינ ּפיצנירפ ןיא ןיב ךיא ןכלעוו

 טריּפשעג ךיז טָאה ,קסַאמ ןוא ןעמויטסָאק ןופ ןביילקוצ ןקיד

 ןיא שרדמה תיב סָאד .רעקיטקַארּפ ןטריניטור ַא ןופ טנַאה יד

 -עגנָא טנַאװ רעד ףױא םעד טקַא ןטשרע ןיא ןוא ,טקַא ןטירד

 עשיטסַאלּפ יד ךיז ןרירַאב סע ןכלעוו טימ קנַאש םירפס ןטלָאמ

 יי יי
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 ,ןײטענרַא יו רעסישזער ַא טָאה ,ןרָאיטקַא יד ןופ ןטלַאטשעג

 רעד ןגעוו ליפ ױזַא .עניב רעד ףיוא ןזָאלסױרַא טפרַאדעג טשינ
 טלָאװ ,יזשזער רעכעלרעניא רעד ךייש סָאװ .ישזער רעכעלרעסייא
 "ייװצ רעדָא ןייא ןיא ןזייווַאב טנָאקעג טשינ רעסישזער סוש ןייק

 עיינ ףיוא ןריפסורַא יז ןוא עּפורט ַא ןעוועצינרעביא טייצ ןכָאװ
 | .ײןגעוו

 :ןיגלָא .מ טביירש קרָאי וינ ןיא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןטועפ סעד ןענרעלסיוא ךיז רעביירש ןסעיפ ַא טעװ ןעוו
 עניב רעד ףױא ןרָאיטקַא ןצעזקעװַא טַינ ןָאק ןעמ זַא ,תמא
 -פיוא טָאהי'מ רעדייא ןעוועג זיאיס סָאװ ,םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ
 רענליוו, ןיא .ןשלח םוצ טלײװגנַאל סָאד .?גנַאהרָאפ סעד ןביוהעג
 ןביול ןייא ןיא טקַא ןטשרע ןצנַאג םעד ןעמ טלַאה "לתיבה-לעב
 זיאיס טָאװ ,םעד ןגעוו ןלייצרעד ןייא ןיא ןוא ןעגניז םרוד לאוי
 לָאמַא רעדיװ ןעמ טלייצרעד טקַא ןטיױוצ ןיא .ןעוועג רעירפ
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןגעוו ןוא ןעגניז סדוד לאוי ןגעוו
 םוצ רָאנ ךיז טוט ןָאט ןטיוצ םעד ןוא טקַא ןטשרע ןשיווצ
 ןוש לײט רעטסעב רעד עקַאט סָאד זיא ,טקַא ןטייוצ ןופ סולש
 .עסעיּפ רעד

 -ַאוטיס ַא יא ,עמעט ַא יא טָאה ײלתיבה-לעב רענליוו סָאד...,

 ןליּפַא -- טליו ריא בױא ,ןטקילפנָאק יא ,ןרעטקַארַאכ יא ,עיצ

 ענעגייא סָאד זיאיס ?ןעד סָאװ רָאנ .טנורגרעטניה ןשירָאטסיה ַא

 ,טריזינַאגרָא טינ זיאיס .עיזעָאּפ סדלעפנעזָאר סםירָאמ טימ סָאװ

 -עגנָא ןעניז ןטנעמעלע יד .שינַאגרָא ןסקַאוועגסױא טינ זיאיס

 ַא ופ ןוווא-ךלאק סניא ןצלָאמשעגרעביא טינ רעבָא ,ןפרַאװ

 .עמַארד ַא ןָא עמַארד ַא רַאפ לַאירעטַאמ זיאיס .םעצָארּפ-טסנוק

 רעד .אפוג ךַאז יד ןזייוו וצ טָאטשנָא ךַאז ַא ןגעוו טלייצרעד זיאיס

 טָאו ,סָאד זיא דנוש ןטכע זיב ןסעיפ ענױזַא ןופ דישרעטנוא

 .טשינ לַאירעטַאמ ןייק וליפַא טָאה דנוש

 ןַא ןפַאשַאב טָאה רע .רָאיטקַא רעטוג ַא זיא גרובנעדלָאג

 סָאד ."לתיבה-לעב רענליווג םניא וליפא רוגיפ עקידנגייצרעביא

 -ידיי קיניױװו ָאד זיא ללכב .עסעיפ רעטוג ַא ןיא יו רערעווש זיא

 'ןיז ַא טעָאפ ַא ןופ עלָאר יד ןליפש ןענָאק סָאװ ,ןרָאיטקַא עש

 -רַאפ רעבָא. .סע ןעק גרובנעדלָאג .רעמיורט ַא ,רעלָאמ ַא ,רעג

 זיא לקניפ ַאלעב.. ?טקַא ןטשרע ןיא יױזַא רע טרימַאלקעד סָאװ

 רעסישזער םענרעדָאמ ַא ןופ טנעה יד ןיא .לַאירעטַאמ רענייפ

 עשימ.. .דנילב טוג זיא לדיימ דנילב ריא .ןסקַאוװעג יז טלָאװ
 ,ןורסח ןייא .קידהשקשינ רַאג ןעטַאט סנזח םעד טליפש ןָאזשיפ
 ."טדערעג זיאיס .עלָאר ןייק טינ זיאיס

 ןיא "לסעבעלַאב רענליוו , ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעטעברַאַאב ַא ןגעוו

 קרַאמ רעביירש רעד רעביא טיג ,עגיר ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד

 :ינמוזַאר

 ןעמוקעג ,דנַאלשטייד ןופ ןיטנַארגימע ןַא ,רַאזלעצ ַאנירג

 ןָאסגילעז רעגיר ַא טימ טַאהעג הנותח ָאד ,1934 ןיא עגיר ןיא

 טָאה יז ואוו ,ןיוו ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ןַאמ ריא טימ ןעמַאװצ ןוא

 יו םעדכָאנ רעבָא.. .עטערעּפָא ןיא טנעמשזַאגנַא ןַא ןעמונעגנָא

 ןעמוקעג רעדיוו ןַאמ ןטימ יז זיא ,ןיוו ןעמונרַאֿפ ןבָאה סיצַאנ יד

 -ַאעט ןעידיי ןיא ןטערטֿפױא ןבױהעגנָא טָאה יז ואוו ,עגיר ןייק

 -ַארד סלַא ,רימ ןוא ,טנעקעג טשינ יז טָאה שידיי ןדייר .רעט

 -לעשש.. ןלענק ריא טימ ןעמוקעגסיוא זיא ,רעטַאעט ןוֿפ גרוטַאמ

 סָאוו ,ןסעיּפ עכעלטע ןיא ןעמַאװצ טליּפשעג ריא טימ טָאה ןַאק

 ןבָאה גלָאפרעד סיורג סרעדנוזַאב .טעברַאַאב ייז רַאפ בָאה ךיא

 סנײטענרַא קרַאמ ןופ גנוטעברַאַאב ןיימ ןיא טַאהעג עדייב יז
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל

 סלַא ןַאקלעש -- ןלָאר סנדייב ערעייז .ײלסעבעלַאב רענליווי

 קרַאטש ךיא בָאה -- ענעריא סלַא ראזלעצ ַאניר ןוא דודילאוי

 א ןרעמונ-גנַאזעג ךס ַא יי רַאפ ןבירשעגנָא ,טרעטיירבעגסיוא

 זױלב יו ןרָאװעג טלעטשעג טינ זיא עסעיפ יד רעבָא .עזָארּפ

 טימ ,ןצנַאגניא ןעגנַאגעג זיא עסעיפ יד .ןעדייב ייז רַאפ טעוד ַא

 יד טצונעגסיוא בָאה ךיא ןוא ,ןשזַאנָאסרעּפ סנײטשנרַא עלַא

 ,סעיניל-גנולדנַאה עיינ ןגָאוטעגנײרַא ךָאנ ןוא גנולדנַאה עטלַא

 ןעגנַאגעג זיא עסעיפ יד .עזָארּפ עיינ טימ ,ןשזַאנָאסרעּפ עיינ טימ

 ."סענייא םהרבא ןופ ישזער רעד רעטנוא

 גנוצעזרעביא רעשילױּפ ס'.א ןיא טרעװ 1905 לירּפַא 11 םעד

 ןיא 'רעטַאעט ןשיליוּפ' ןיא טריפעגפיוא ישזער ןייז רעטנוא ןוא

 רעד רַאפ} 'טײרּפשעצ ןוא טייזעצ' עסעיּפ סמכילע םולש עשרַאװ

 עשידיי יד וצ טייז ןייא ןופ טנָאנ קידנעייטש .| גנוריפפיוא רעשידיי

 רעשירַארעטיל רעשידיי רעד וצ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןרָאיטקַא

 "עג טָאה עכלעוו ,ןצרּפ .ל .י טימ שארב עשרַאו ןיא החּפשמ

 .א טריסערעטניארַאפ ,רעטַאעט ןשירַארעטיל ַא ןפַאש וצ טבערטש

 19 םעד ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ עקינייא

 ואוו ,'עלעטַאגַאב' רעטַאעט סָאד עשרַאװ ןיא ךיז טנפע 1905 יימ

 בילוצ רעבָא ,רָאטקעריד סלַא שיפַא ןפיוא ןבעגעגנָא טרעוו .א

 ךיז רע טיצ ,(רוטַארעטיל ןוא דנוש ןגעוו) םיכוסכס עכעלרעניא

 טקילײטַאב רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,רעטַאעט ןקיזָאד ןופ קירוצ דלַאב

 סָאד -- רעטַאעט יינ ַא ןופ גנונעפע ןוא גנודנירג רעד ןיא .א ךיז

 םולש ןבעגעג טרעוװ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד וצ .'רעווָאנַארומ/

 -ַאעט םייב .'טנערב'ס' סצרּפ ןוא !טײרּפשעצ ןוא טייזעצ' סמכילַע

 רעכלעוו ןיא עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעט

 ימָאק יד .ןַאמשירפ דוד ןוא םכילע-םולש ,ץרּפ .ל .י ןיירַא ןענייז'ס

 ךָאנרעד דלַאב .טייצ עצרוק ץנַאג ַא טריטסיזקע רעבָא טָאה עיס
 ןַאטנַאש םעד ,לַאזנעזָאר .רד טימ ןעמַאװצ .,.א טלדנַאװרַאפ

 יז יװ יױזַא רעבָא ,רעטַאעט שידיי ַא ןיא 'רעוויה'ד ןעדרַאשז'

 ןופ קירוצ .א ךיז טיצ ,רַאוטרעּפער-דנוש ַא ןליּפש טמענ עּפורט

 רעד טימ ןריסישזער ןָא רע טבייה 1906 ןיא ןוא ,רעטַאעט םעד

 .שזדָאל ןיא 'טסנוק עשיטַאמַארד' עּפורג-רעבָאהביל

 :תונורכז עריא ןיא טלייצרעד לעּפַאר ַאניז עסירעטקַא יד

 יו טקנוּפ ןוא ,רָאוטרעּפער ןטשימעג ַא טליּפשעג ןבָאה רימי

 ןריפוצפיוא טבערטשעג לָאמ עלַא לעּפַאר ךיוא טָאה ץעענַאּפמָאק

 טָאה ,עמוקעג זיא ןײטשנרַא קרַאמ ןעו ןוא ,ןסעיפ ערעסעב

 -ַאגנַא םיא ןוא םיא טימ ןעלדנַאהרַאפ ןביוהעגנָא דלַאב לעּפַאר

 -רימ טריפעגפיוא זדנוא טימ טָאה רע ןוא ,רעסיזעזער סלַא טרישז

 -ןרַא ןוא ,(ילַאטיּפַאק ןוא טעברַאי) ,יַאנעלדַאמ ןוא ןַאשזי סָאב

 -ווצעזרעביא סלעּפַאר ןופ ייר ַא טריפעגפיוא ךיוא טָאה ןייטש

 טלַאמעד זיא סע שרעדנַא יו ןוא ,רַאוטרעּפער ןכעלטלעוו ןופ ןעג

 -ןרָאי זיא לעּפַאר רעזייל !טנייה יו רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעוועג

 -טסעדנופ ןוא ,סעפורט ענעדישרַאפ ןיא רעסישזער ןעוועג גנַאל

 -עלקנערק יד ןופ טסואוועג טשינ רע טָאה ,רָאטקעריד סלַא ,ןגעוו

 סלַא ןענײטשנרַא טרישזַאגנַא ןײלַא טָאה רע רָאנ ,סעיציבמַא עכ

 /ענעגייא ענייז וליפַא ןריפוצפיוא ןבעגעג םיא ןוא רעסישזער

 -רַאפ ןטייקכעלגעמ עלַא טימ םיא טָאה רע ןוא ,ןעגנוצעזרעביא

 ןעגנוריפפיוא יד ןופ גלָאפרעד םוצ ןפלָאה

 ,יזעזער סניײטשנרַא קרַאמ רעטנוא ןליּפש םישדח עכעלטע ךָאנ

 .ײרַאוטרעּפער ןרעטכייל םוצ רעבירַא רעדיװ רימ ןענייז

 ,עפורט עשירַארעטיל עשידיי עטשרע יד .א טעשדנירג 1907 ןיא
 רעזייל ,גנילירט םירמ ,ַאקסנימַאק לחר רתסא :ןופ טײטשַאב סָאוו

2118 



 דנַאב -םישודהק

 -רעה .,ןַאמלעדע ַאינָאס ,טרעביל בקעי ,ןַאמסיו לשרעה ,אזאלעשז

 -אנילָאמרעי ,םיובלעטייט םהרבא .,יקסוװַאלסַאז .ל ,יקצָארעיס ןַאמ

 רוט ַא ריא טימ ךרוד טריפ ןוא ,יקסנימַאק קחצי-םהרבא ,ןַאמסייוו

 ןוא ,דנַאלסור ןופ ('יטסָאלדעיסָא אטרעשט') בשומה-םוחת ןרעביא

 סיורג ַא ןיא לָאמ עטשרע סָאד קידנליּפש ,גרוברעטעּפ ןיא ךיוא

 רעשידיי רעד ןופ קרעמפיוא םעד ךיז וצ קידנעיצוצ ןוא ,רעטַאעט

 רעד .גרוברעטעּפ ןיא ןזיירק-רעלטסניק יד ןופ ןוא ץנעגילעטניא

 -רָאג בקעי ,יקסניּפ דוד ןופ ןסעיּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער

 -עיּפ עטצעזרעביא ןוא ןײטשנרַא קרַאמ ,םכילע-םולש ,ןיביל .ז ,ןיד

 קירנעה ןופ 'ַארָאנ' ןוא ןַאמרעדוז ןַאמרעה ןופ 'טאמייה' .,יװ ,ןס

 .ןעסביא

 :םעד ןגעוו טביירש ינודקומ .א .רד

 -נרַא קרַאמ קיטעט ךיוא זיא זיורבּפיוא ןקיזָאד םעד ןיאי

 -ליוו רעד; ןסעיפ ענייז ףיוא טריפ רע סָאוװ ,םעד ץוח ַא .ןייטש

 רעסיששזער רעטשרע רעד רע טרעוו ,ערעדנַא ןוא ײלסעבעלַאב רענ

 -ַארעטיל; רעד ןיא רעסישזער רעד זיא רע .רעטַאעט ןשידיי ןיא

 רַאפ טשטייטרַאפ סָאװ ,רעטשרע רעד זיא רע ."עפורט רעשיר

 .רעטקַארַאכ ַא "ןלעטש ייז טפלעה רע .עסעיפ ַא ןרָאיטקַא יד

 ללכב .ליּפשנעמַאזצ לסיבַא ןפַאש וצ ןייא םיא ךיז טיג לָאמַא

 ןא ,עּפורט רעד ןיא רוטַארעטיל ןופ רעטערטרַאפ רעד רע ןזיא

 -יקדרד רעטשרע רעד זיא רע ןצונ סיורג עפורט רעד טגנערב רע

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ דמלמ

 ןסיורג רָאג םיא רַאפ טַאהעג ןרָאיטקַא יד ןבָאה בײהנָא םוצ

 .שיטָאטש-סיורג זיא רע.רעביירש רעשיליוּפ ַא זיא רע .ץרא-ךרד

 -נילש ןרָאיטקַא עשידיי עטכַאוועגפיוא יד ןוא ,טנַאגעלע זיא רע

 רעליּפשיוש יד ןעוו ,רעבָא רעטעּפש .רעטרעוו ענייז שממ ןעג

 ןופ ןרָאװעג טרוכשרַאפ ןענייז עּפורט רעשירַארעטיל רעד ןופ

 ןיא ןטעטירָאטיױא ןילַא ייז ןרעוו ,גלָאפרעד ןטרַאוװרעדמוא סעד

 טרעוו ןײטשנרַא קרַאמ רעטוג רעד ןוא טסנוק-רעטַאעט רעד

 .רעטַאעט ןשידיי ןיא קירעביא

 | .1908 זיב ןעוועג זיא ץלַא סָאד.

 ַא ןבָאה טלָאוװעג רדסכ טָאה ןַאקסנימַאק לחר רתסא| יז.

 -קנַאז ןוא ץרא ךרד סיורג טימ ןוא עּפורט ריא ןיא רעסישזער

 זיא רעכלעוו ,ןײטשנרַא קרַאמ וצ ץעױצַאב ךיז יז טָאה טײקרַאב

 -ער טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ןוא עּפורט רעד וצ טנעָאנ ןעוועג

 רששפא ןעוועג זיא ןײטשנרַא קרַאמ .ןעגנוריפפיוא עריא ןריסישז

 יד וצ ןייגוצ טנָאקעג טָאה סָאװ ,טַארעטיל רעקיצנייא רעד

 ךיז ןלעטש ,ייז טימ ךיז ןבעלנייא ,רעלטסניק עוויטימירפ עקיזָאד

 ףיא ייז טימ ןדייר ןוא לטערב ןייא ףיוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ייז טימ

 ךיז ןצנַאגניא טנָאקעג טינ וליּפַא טָאה רע רעבָא ,ךַארּפש רעייז

 .רערעדנַא ןַא ןעוועג טרָאפ זיא רע ;עפורט רעד ןיא ןשיײלפניירַא

 רעבָא ,טבעלעגנייא ,טדערעגנעמַאזצ ייז טימ ךיז רע טָאה טָא

 ןוא יז ןשיווצ טגיל םוהת רעפיט ַא זַא ,רע טעזרעד לָאמַא טימ

 רתסא .קעװַא רעטייױו טייג ןוא קירוצ טמוק ,קעװַא רע טייג .םיא

 רע ףשטנעמ ןטנעגילעטניא ןקיזָאד םעד טַאהעג ביל טָאה לחר

 ריא ןיא טנעגעגַאב טָאה יז סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג ךָאד זיא

 טנָאקעג טָאה יז ןכלעוו טימ טנעגילעטניא רעקיצנייא רעד ,ןבעל

 ."שימייה ןייז

 -ַארד' ןופ רעסישזער סלַא שזדָאל ןיא .א ךיז טצעזַאב 1908 ףוס

 -רעּפער םעד 1910 זיב ייז טימ ףיוא טריפ ןוא ,'טסנוק עשיטַאמ

 ןגרוטַאמַארד עשיעּפָאריײא ןוא עשידיי ןופ רַאוט

 ןיא רעטַאעט ןשילױוּפ ןטימ ןדנוברַאפ .א זיא 1912 זיב 1910 ןופ

 רַאוטרעּפער רעייז ןופ ןסעיּפ עקינייא טריסישזער רע ואוו ,שזדָאל
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 -כָאט עשידיי ַא' :שידיי ןיא) 'ימענ' עסעיּפ ןייז ףיוא ךיוא טריפ ןוא

 "עג טליּפשעג טשינ ןלױּפ ןיא שידיי ףיוא זיא עסעיּפ יד ,('רעט

 -פיוא ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןייז תעב ,יז טָאה רבחמ רעד רעבָא ,ןרָאװ

 רעטַאעט לעבָאל רעקרָאי וינ ןיא 1913 רעבמעצעד 21 םעד טריפעג

 -טּפיוה רעד ןיא לעבָאל ַאניװלַאמ טימ ,"רעטכָאט עשידיי ַא, נ"א

 | ,לָאר

 ןיטנע .י טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 קיטיירפ ןטצעל זיא סָאוו ,ײרעטכָאט עשידיי ַא; עסעיפ ידי

 ,זיא רעטַאעט לעבָאל ןיא ןרָאוװעג טריפעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ

 טייז ןענייז סָאװ ,ןסעיפ עטסמענעגנָא יד ןופ ענייא ,לפייווצ ןָא

 ,רעדנרעוו-בורח רעזדנוא ףױא ןרָאװעג ןעזעג ןרַאי עכעלטע

 .עניב רעשידיי ,רעדנכירקרַאּפ ןּפמוז ערעפיט ןיא גָאט וצ גָאט ןוֿפ -

 ןוא שירַארעטיל יײס גתשַארעביא עמענעגנָא ןַא זיא עסעיפ יד

 -עפ עטנטײטַאב עכנַאמ ףיוא קידנקוק טינ ןוא ,שיטסיטרַא ייס
 ךיוא טנידרַאפ יז ןרעוו וצ טליּפשעג גנַאל יז טנידרַאּפ ,ןרעל

 רעד ןופ טניירפ עתמא עלַא ןופ עציטש עשילַארָאמ עלופ יד

 -ידי רעשיטסיטרַא ןוא רעשירַארעטיל ,רעטוג ַא רַאפ גנוגעווַאב

 ..עניב רעש

 -ַאמַארד רעשידיי רעגנוי ץנַאג ַא ךָאנ זיא ןײטשנרַא קרַאמ

 רעדָא געוו ןייא ףיוא ,קירוצ רָאי עקינייא טימ זיא סָאװ ,גרוט

 זיב .עניב רעשילױוּפ רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ,ןטייױוצ ַא ףיֹוא

 רעזעל ןוא רעכוזַאב-רעטַאעט עשידיי עגיה יד םיא ןבָאה טציא

 סָאו ,ײדיל עקיבייא סָאד, רעטקַאנייא ןייז ןופ רָאנ ןגעוו טנעקעג

 קיטַאמַארד ויסערגָארּפ ןופ ןרָאװעג טליּפשעג גנַאל רעייז זיא

 -לעב רענליוו; ןייז ןופ ,ןבולק עשיטַאמַארד ערעדנַא וא גיל

 ןרָאװעג טריזנעצער קירוצ רָאי עקינייא טימ זיא סָאװ ,"לתיבה

 זיא סָאװ ,רעטקַאנײא ןַא סעפע ןופ ןוא ײטײהרַאו איד, ןיא

 -סיוא רענַאקירעמַא סנעזייר םהרבא ןופ רענייא ןיא ןענישרעד

 ןרָאװעג טליפשעג ךיוא זיא "לתיבה-לעב רענליוו רעד, .ןבַאג

 סָאד , ,רעטַאעט-סקלָאפ ןעידיי רענָאדנָאל םענערָאוװעג-בורח ןיא

 עזעידיי ַאא ןוא "לתיבה-לעב רענליו רעד ,ײדיל עקיבייא

 -יױפ ףיוא ןרָאװעג טסַאפרַאפ ןענײטשנרַא ןופ ןענייז ײרעטכָאט

 רעשיטָאטשסױרג רעד ףױא ןרָאוװעג טליּפשעג ןענייז ןוא שיל

 דנַאטשמוא רעטצעל רעד .עניב רעשיליוּפ רעלעיצניווָארּפ רעדָא

 .עסעיפ רעקיטציא רעד ןיא ןרעלעפ רָאּפ ַא ךיוא טרעהעג

 עמַארד שיטנַאמָאר סָאוװטע ,ענייש ַא ןיא ײרעטכָאט עשידיי ַאי

 עקידהשקשינ ץנַאג ַא ,ערעטקַארַאכ ענעלָאמעג-טוג ץנַאג טימ

 -טכע ,עקרַאטש רעייז ןוא רָאמוה רעקידנעטשנַא ןוא עיגָאלָאכיספ

 -וױּפ-שידיי סָאד טכַאמ יז ,טינ רעמ .ןענָאיצַאוטיס עשיטַאמַארד

 .שעידָאמטלַא סָאװטע זיא ןוא ,ךעלצרַאווש עלעסיב ַא ןבעל עשיל

 מליפששעג זיא סָאװ ,עסעיּפ ַא זיא סָאד זַא ,ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו

 רעד וצ ךָאנ טרעהעג סָאװ ,עסעיּפ ַא ,קַאילָאּפ רַאפ ןרָאוװעג

 ןענייז ןבעל ןשידיי ןופ קרעװ סנַאמדלעפ סַאיליװ ןעװו טייצ

 טייצ רעד ןופ ,עניב רעשיליופ רעד ףיוא ןרָאועג טליּפשעג

 קיטיינ רַאפ ןענופעג ןבָאה ןטנעגילעטניא עשידיי-שיליופ ןעוװ -

 -ַאב וצ עניב רעשילױּפ רעד ןוא ךַארּפש רעשיליפ רעד ךרוד

 סָאד ךיז טנַאמרעד ןעמ ןעוו ,ײסומזיטַאנַאּפ ןשידיי םעד ןפמעק

 ןעידיי ןופ טייז ערעטסניפ יד סָאװרַאפ טכער ןיוע טרעוו ,ץלַא

 -סטפעששעג עדנעילב-שיַאזָארּפ סָאד ,םיכודש-דלַאװג יד ,ןבעל

 -עגסיורַא טלוב ױזַא "רעטכָאט רעשידייא רעד ןיא ןרעװ ןבעל

 -ךעלרעה יד ,עשילַאכרַאירטַאּפ יד ,ענייש יד ןעוו תעשב טכַארב
 ךַאוװע זילב טרעוו םוטמידיסח ןשיליופ ןופ טייז עדנרעטסײגַאב |
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 ןופ ןָאקיסקעל

 רעד ןופ גנולדנַאה יד סָאװרַאפ ךיוא טרעלקרעד סָאד .טײדעגנָא
 ."עג המחלמ ריא ןיא טרעוו סע סָאוװרַאפ ,טלַא ױזַא זיא עסעיּפ
 -עגפיוא גנַאל םתסִה ןמ ןיוש טָאה סָאװ ,קילגמוא ןַא טימ ןטלָאה
 -תא ןעװ תעשב ,ךעלטעטש עשיליופ עניילק ןיא וליפַא ,טרעה

 -נגָאלּפ זדנוא תונמחר ןָא ,עשירפ טימ לופ ױזַא ןיא ןבעל רעזד

 סָאװ טקַאפ רעד .ןקילגמוא ןוא ןעלביא עקידנרעטַאמ ןוא עקיד

 טרעלקרעד ,שיִליופ ןופ טצעזרעביא עסעיפ יד טָאה ןיטשנרַא

 ןוש ,ץיש וצ ןױש לָאמ סעכנַאמ זיא ךַארּפש יד סָאװרַאפ ךיוא

 = ,םיז וצ סָאוטע

 ןגעק לטב ןצנַאגניא ןרעוו ןרעלעפ ערעדנַא ןוא עזיד ךָאד
 ריא ןגעק .עסעיפ רעד ןופ טייקניױש רעתמא ןוא רעפיט רעד
 ךעלקריוו ריא ןגעק ןוא טרעוו רעשיטַאמַארד טכע ןוא רעטנוזעג
 רעושידיי רעד ןופ עידעגַארט יד .עידעגַארט רעטכע ןוא רעסיורג
 וצ טריפעג הטיחש רעד וצ ףָאש ַא יװ טרעװ סָאװ ,רעטכַאט
 תעשב ,טינ סייו ןוא טינ ןעק יז ןעמעוו ןשטנעמ ַא טימ הפוח רעד
 ןיא ,קנעדעג ךיא טייוו יו ,ךָאנ זיא ,ןרעדנַא ןַא ראג טביל יז
 ,"הטיחסש, סנידרָאג ןיא טינ וליפַא ,עניב רעזדנוא ףיוא ץעגרע
 ףיש ױזַא ,קרַאטש שיטַאמַארד ױזַא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא טינ
 טרעוו עידעגַארט יד ןוא .עסעיּפ רעקיטציא רעד ןיא יו ,שיגַארט
 טרעוו ןטונימ עטצעל יד ןיא סָאװ טימרעד רעקרַאטש ליפ ךַאנ
 -נעילב ,עגנוי יד .טינ וליפַא ןברק רענייש רעגנוי רעד ןיוש ךיז
 -וצנָא טשרעוצ עניב רעד ףיא טריפעגפיורַא טרעוו לדיימ עד
 -לַאיל יד יו ױזַא ,הּפוח רעד וצ ךָאנרעד ,רעיילש-הּפוח ריא ןָאט
 גנוקריוו יד ןוא ,"ךעלהעשמ סנַאמּפָאה; ערעּפָא רעד ןיא עק
 .עדנרעדיושפיוא ןַא ןוא עכעלרעדיוש ַא זיא

 ןופ טייקכעלסיז רעטנַאמרעד ןיוש רעד ףיוא קידנקוק טינ |
 גנעל רעטרעפמולעגמוא רעד ףיוא ךיוא ןוא ןכערּפשעג עכנַאמ
 עיגָאלָאכיסּפ ליפ יװַא עסעיפ יד טָאה ,ןטָאלָאנָאמ רָאּפ ַא ןופ
 ןוא עטוג ליפ ױזַא ,רעמ ךָאנ ןוא ,טײקרָאלק-רעטקַארַאכ ןוא
 ךיז יז ןָאק טרפ םעד ןיא רַאגָאז סָאד ,ןענָאיצַאוטיס עקרַאטש
 רעזעידיי רעד ןופ קרעװ עטסעב יד ןופ עכנַאמ טימ ןכײלגרַאפ
 טנָאקעג טלָאװ סע זַא ,ךייר ױזַא זיא סָאװ ,גנולדנַאה יד .עניב
 וצ טקַא ןופ טגיטש סָאװ ןוא ,טקַא ןטרעפ ַא ךָאנ ףיוא ןקעלק
 ןעו תעשב .רעמ ןוא רעמ ץלַא רעױשוצ םעד טּפַאכרַאפ ,טקַא
 רעביא טגנעה עפָאטסַאטַאק עכעלקערש ַא זַא ,ןייזטסואווַאב סָאד
 ,ןרעדיושוצפיוא טפַא רעיושוצ םעד טכַאמ ,עטכישעג רעצנַאג רעד
 רעד ןיא ןוא ,ןטנעמָאמ עקיור קיסעמסינטלעהרַאפ ןיא רָאגָאז
 קרעוו עקידרעירפ סנײטשנרַא סָאװ ןיא ,טייקנייש ןופ טכיזניה
 ךעלקריו עסעיפ יד טגנערב ,ןעוועג םערָא טינ ךיױא ןענייז
 .עניב רעששידיי רעד ףיוא סעיינ ףױרַא

 רעשיליופ רעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,ןידלעה יד
 עזעיטעָאּפ -שיטנַאמָאר ענייש ַא זיא ןוא ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל
 -יױרג רעד ןיא טײהנזעווּפָא רעקירָאי ףניפ ַא ךָאנ טמוק ,עלעעז
 ןשיליוּפ ןשידָאמ -טלַא ןיא ןרעטלע עריא וצ קירוצ ,טָאטש רעס
 -תבסש עניױש יד ןוא תבש רעד יוזַא ריא טלעפעג סע .לטעטש
 זיא יזְ| .טפַאשקנעב רַאפ סױא טייג עלעעז ריא ןוא םיגהתמ
 ןדירפוצ רעייז זיא ןוא דלַאװ ןרַאפ טרעטסַײגַאב קרַאטש ךיוא
 טרעוו רעבָא ,דלַאװ םעד טפיױקעגּפָא טָאה רעטָאפ ריא סָאװ
 דלַאװ םעד טעװ רע זַא ,ךיז טסיוורעד יז ןעוו טשױטנַא דלַאב
 טָאה ןעמ סָאװ סָאד ךיוא ןוא טקַאפ רעד טָא ןקַאהסױא ןזָאל
 רעמייב יד ןופ לָאבמיס ַא יו ,ּפעצ ענייש ענעסקַאוועגנָא עריא
 ױזַא ריא ףיוא ןקריוו ,ןדײנעוצּפָא ןסָאלשַאב ךיוא ,דלַאוװ ןיא
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 רעד .הפוח ריא ןופ לעוװע רעד ףיוא ךיז טמס יז זַא ,קרַאטש =!
 עכעלנע ןַא טַאהעג טָאה רעטומ ריא זַא ,רעביא ךיוא טיג רבחמ
 זיא ןוא ןרעדנַא ןַא ןיא טבילרַאפ ןעוועג ךיוא זיא יז :עטכישעג
 רענייק ןַאמ ריא טימ ןבָאה וצ הנותח ןעגנואווצעג ןרָאװעג
 -טנַא וליפַא זיא יז זַא ,טײהנעגנַאגרַאּפ ריא ןגעוו טינ טסייװ
 ריא טימ רעביא עבלעזסָאד יז טבעל טציא .םייה רעד ןופ ןפָאל
 -ַאב וצ יז עטכישעג ריא רעטכָאט ריא טלייצרעד יז .רעטכַאט

 .ןךודש םוצ ןעמיטשוצ לָאז יז זַא ,ןקריוו .

 .גנוקריוו עטרעקרַאפ ַא טקנופ ריא ףיוא טָאה עטכישעג יד
 ןקיטפנקוצ םענעגייאי זיא יז טעז עטכישעג סרעטומ רעד ןיא
 רעטכָאט ןוא רעטומ ןשיווצ ענעצס עזיד .ילגיפש ַא ןיא יו ןבעל
 ױזַא שידיי ךיוא ןוא ,ןייש שיגָאלָאכיסּפ ױזַא ,שיגַארט ױזַא זיא
 .טײקגנַאל ריא לחומ ןרעג זיא ןעמ זַא ,ןייש-רעטיול

 .רעטָאּפ סימענ הלכ רעד ,דוד יר ךיוא זיא ןלָאמעג טוג רעייז
 ַא זיא ,המר דיב זיוה ןייז רעביא טשרעה סָאװ ,דיי ַא זיא סָאד
 סָאװטע םגה ,רעסיײה ַא זיא ןוא שטנעמ-סטפעשעג רעקיטכיט
 -עשטעגנָא ןַא טריפ ןוא םורפ רעייז זיא רע .דיסח רעכעלטסָארּפ
 -טלעוו ןייק ןופ טינ סייו רע .טַאטש ןשידיי ןשידַאמטלַא ןטעפ

 טינ טנעקרענָא ןוא סעידעגַארט-סעביל ןייק ןופ ,עיזעָאּפ רעכעל
 ןביילקוצסיוא רעדניק ןופ טכער יד ןוא גנודליב עכעלטלעוו יד
 טינ ןפוא םושב ןָאק סָאװ ,ןסעכ ַא דיי ַא זיא רע .קילג רעייז ךיז
 קידנקוק טינ ןגעקטנַא ןדער םיא לָאז ןעמ זַא ,גָארטרעבירַא
 רעייז סעפע ָאד ךָאד זיא ,טײקידעכָאוו ןוא טײקטסָארּפ ןייז ףיוא
 רעפיט ןייז ,םיחרוא תסנכה ןייז ,תבש ןייז ;ןבעל ןייז ןיא םענייש
 ףױא םיא ןבייה ,ןיבר ןייז רַאפ טכרופרע רעקיטכירפיוא ןוא
 קידנקוק טינ .ץעטנעמ עקידעכָאו ךעלנייועג רעביא ךיוה רעייז
 ןזד ןופ טעטױװסלוּפמיא ןוא טײקטלַאק ,טייקצלָאטש רעד ףיוא
 ןָאק ,לדייא ןוא טרַאצ ױזַא ,ךייוו ױזַא ןייז ךָאד רע ןָאק ,ןשטנעמ
 טייקנכָארבעצ ןייז ןיא רע זיא ןייש ןוא .ןביל טרַאצ יוזא ךָאד רע
 יז ןעו ,לטעטשש ןיא ןעמָאנ ןסואמ ַא טגירק רעטכָאט ןייז ןעוו
 רע ןוא דרַאמ-טסבלעז ףיא ךוזרַאפ םענעגנולעגמוא ןַא טכַאמ
 ,ןוז ןקידלעמעל -ינוק סכענעה ףתוש ןייז ןלָאצַאב רעיט זומ
 ןייז טימ ןבָאה הנותח ןוא עדנַאש ןייז ןקעדרַאפ לָאז רע ,רעזייל
 ,רעטכָאט

 -רוטַאינימ ַא ,עלעטלַאטשעג קישטניילק ַא ךָאנ ןיא טָא ןוא
 רוגיפ עמוטש סלַא ןירַא רָאנ טמוק רעכלעוו ,ןיבר ןופ עלעדליב
 ,ןוז ןייז רַאפ ןימענ ןענכדש וצ םוא ,טקַא ןטייױוצ ןופ םולש םוצ
 ךָאנ ןפָאלטנַא זיא יז זַא ,ָאטינ ןיוש זיא ימענ זַא ,קידנסיוו טיני

 -טיירט וצ ןעלדוד יר םוא ,טקַא ןטירד ףוס םוצ ןוא ,ןטבילעג ריא
 ןייז ןעוועג רבוג סָאד טָאה רע סָאװרַאפ םיא ןבױל ןוא ןט
 ןעניימ עלַא יװ ,ןענואוועגּפָא רעטכָאט ןייז ןוא עביל-רעטָאפ
 ןייז ,טײקטלַא ןייז ,גנוטלַאה סבר םעד .רשיה ךרד םוצ קירוצ
 -עה ןיא טייקטפיטרַאפ ןוא טייקיטכיוו ןייז ,טייקדנילב עבלַאה
 רע סָאװ ,עלהשעמ עמורפ עסיז ,ענייש יד ןוא ,ןטלעװ ערעכ
 ךָאד .ןילק ַא תמא ןביג ,ןטסיירט וצ ןלדוד יר םוא טלייצרעד
 רָאנ זיא טפָאהרעלעפ .ןדיי ןטוג ןשידיסח ַא ןופ לדליב ןייש
 ןבעל ןשידיסח-שיליוּפ ןופ ןטייקנייש עלַא יד טָא סָאװ סָאד
 רעטרַאה רעד וצ טכיוועגנגעק סעכַאוש ַא ץולב ךָאד ןענייז
 םעד ןופ טײקידעכָאװ רעשיַאזָארּפ ןוא טײקמַאזיורג ,תונלזג
 עכלעזַא טימ ןָא טנכייצ רעסַאפרַאפ רעד ןכלעוו בעל ןבלעז
 ןענייז טפַאהרעלעּפ יו רעמ ןוא .כירטש עטסעפ ןוא עטיירב
 ןוא ןענָאלבַאש עטצינשעגוצ עכנַאמ ,ןטייקיליב עכנַאמ ךױא
 ָאד זיא ,לשמל ,ױזַא .עסעיּפ רעד ןיא ךעלטקעפע עטפעלקעגוצ

 יי
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 ;רעטרעווכירּפש טימ ןטיש ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,עדלעז ענעדיי ַא
 -כירּפש עריא ןגָאזרעביא ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,קיזייא יר ןַאמ ריא
 ןיא טלַאה סָאװ .עלעג הנכש ַא ַאד זיא יױזַא ;רעױּפַאק רעטרעוו
 ןלייפ עטעטפיגרַאפ ןסישנײרַא ןוא הלכ רעד ןדערעביא ןייא
 .ןעמ ואוו םוטעמוא ףױא טייג ןוא ,ןצרַאה ןיא רעטומ ריא

 זיא רעטסומ םענַָאלבַאש שידָאמטלַא ןטיול ןוא .טינ יז טייזרַאפ
 -ױּפ ןטכער ןיא ,שיווטיל טדער סָאװ ,הרפש ענעדיי ַא ַאד ךױא
 ױזַא ןכַאל לָאז םלוע רעד ידכ ךעלריטַאנ -- לטעטש ןשיל
 א ,ןלעװק לָאז םלוע רעד ידכ ןוגנ ַא עלעגניי ַא ךױא טגניז
 עגנַאל ַא םיא רַאפ טגניז ןוא סיוש ןפיוא םיא טמענ ימענ הלכ יד
 ךָאד ןענייז סָאד .ןענייו לָאז םלוע רעד ידכ ךיל עקירעורט
 ןדנטייטַאב םעד ּפָארַא טינ ןפרַאוו עכלעוו ,ןטייקיניילק רָאנ רעבָא
 רעד ידכ טנָאמרעד ָאד ןרעוו עכלעוו ןוא ,עסעיפ רעד ןופ טרעוו
 דַאוװש ןייק רָאג טעמכ טָאה עסעיפ יד זַא ,ןעניימ טינ לָאז רעזעל
 | .טינ ןטייז עכ

 טרעוו סע .ענעטָארעג ַא זיא ןיײמעגלַא ןיא גנוריפפיוא יד...
 .טריסישזער עסעיפ יד טָאה ןײטשנרַא קרַאמ זַא ,טריסנַאנַא
 גנלעטשסיוא ַאזַא .גוריפפיוא רעד ןיא סע ךיז טעז לַאפנדעי
 גנולעטשסיוא עמענעגנָא ןוא עלופקַאמשעג ַאזַא ,עניב רעד ןופ
 רעד .עניב רעזדנוא ףיוא סע טעז ןעמ ןעוו ןטלעז זַא ,ןפורג ןופ
 -רעלעפ יו טעמכ ,רעצעלפ עטסקיטכיוו יד ןיא ןליפש םצע
 ױזַא ,טוג יױזַא ימענ ןופ לָאר יד טליּפש לעבָאל סַאדַאמ .זָאל
 ןוא קרַאטש ,ףיט ױזַא טגנערב ןוא לופסקידנעטשרַאפ ןוא לדייא
 -רַאפ דלַאװגרעביא רעד ןופ עידעגַארט יד סױרַא דנגָאלקנָא
 ןעוו זַא ,רעטכָאט רעשידיי רעמַאזכרַאהעג ךָאד ,רעטרעיילש
 ןָאט רעשילַארטַאעט רענעבירטעגרעביא ןַא טרָאד ןוא ַאד טינ
 ןשטניוו טנַאקעג טינרָאג ערעסעב ןייק ןעמ טלָאװ ,טסעשז רעדָא
 זיא ;,רעטומ סימענ ,לרעפ ןופ לָאר רעד ןיא רעסקַאל סַאדַאמ
 רעשינעמור רעכעלעטרַאװ זיוורעטרע ריא ףױא קידנקוק טינ
 עששידיי יד ןוא ,טנכייצעגסיוא ךַאפנייא ןעוועג ,עכַארּפשסיױא
 רעיינ ַא טימ ןרילוטַארג ךעלצרעה ריא טימ ךיז געמ עניב
 ץרַאוװע (סירָאמ) .רמ .ןיטסילָאר-רעטומ רעכעלרע ןוא רעטוג
 -עג ,ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא ,דוד יר ,רעטָאפ ןופ עלָאר יד טָאה
 ןטנעמָאמ עקינייא .דנַאטשרַאפ טימ ןוא רעכיז ,טסעפ טלפש

 ןוא תבש גנוע ןשיתיבה לעב שידיי ןופ ,םעכ ןגנילצולפ ןופ
 טָאה ,טכרופרע ןוא טייקנכָארבעג ,טייקינעטרעטנוא רעדָא ץלָאטש
 ,טליפעג טפָא ץנַאג ךיז טָאה ךָאד .טוג ץנַאג טכַארבעגסױרַא רע
 ךַאוװע וצ לסיב ַא ןענייז תוחכ ענייז זַא ,טינ טליּפערעד רע זַא

 ןצלָאטש ןזיד ןופ ןליפעג עפיט ןוא עקרַאטש יד ןעגנערבוצסיורַא
 רָאּפ ַא טנידרַאפ שטיוָאקשעָאמ (סירָאמ) .רמ .רעטָאפ ןדנזיורב
 עלָאר עניילק יד ןליפש ןלעו רַאפ יא ןטנעמילּפמָאק עמערַאװ
 ןטשרע םעד .. - ןייש יוזַא יז ןעגנערבסױורַא רַאפ יא ,ןיבר ןופ
 ןלעטשרָאּפ עניב רעזדנוא ףיוא לָאז ןעמ זַא ,סע רימ ןעעז לָאמ
 ,ערוטַאקירַאק ןייק ןייז טינ רָאנ טינ לָאז סָאװ ,ןיבר ןשידיסח ַא
 -רעייפ ,םנטסנרע סעפע ןכױהנָא ריא ףױא ךָאנ לָאז סָאװ רָאנ
 ."סעכעלטלעוורעביא ןוא סעקיד

 17 םעד) ןָאדנָאל ןיא עסעיּפ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו ןוא
 :רעיימ סירָאמ טביירש (1914 לירַּפַא

 סנײטשנרַא קרַאמ ןָאדנַאל ןיא ןעז וצ טייהנגעלעג עטייווצ ַא,

 ןיא טרילָארטסַאג טָאה לעבָאל סַאדַאמ ןעוו ןעוועג זיא עסעיּפ ַא

 עשידיי ַאי ןיא ןענישרעד זיא יז .1914 ןיא רעטַאעט ףןָאיליווַאּפי

 ,טלעטשעגנרירפוצ טינ ךימ טָאה עסעיפ עקיזָאד יד .ירעטכָאט

 זיא יז .טרַאװרעד רעמ ליפ רעסַאפרַאפ ריא ןופ בָאה ךיא לײװ
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 טימ ,רעטט:מ 'וענַאקירעמַא םעד ףיױא ןטינשעגוצ ןעוועג ןיוש
 .ןציװ ןוא תומכח עקירביא ןוא ןפיט עשימָאק עקיטייז

 -טסניק עגייש רעייז ָאד וליפַא ןענייז ירעטכָאט עשידיי ַאי ןיא
 .טרעדלישעג טוג ןענייז ערעטקַארַאכ עקינייא .סענעצס עשירעל
 רָאנ ,עמַארד רעד ןיא טינ ךױא ןלעפ קיטנַאמָאר ןוא עיזעָאּפ
 לָאז סָאו ,ןעמוקלופ ןכַאמ יז לָאז סָאו ,סעליפ ויא טלעפ ךָאד
 יד .קורדנייא ןקרַאטש ןוא ןפיט ַא ןזָאל וצ ןכעלגעמרעד ויא
 ריא סָאװ ,סנטשרע ;ענייז עסעיּפ רעד ןופ זתונורסח טפיה

 טימ רעטכָאט ַא ןכַאמ הנותח ןלעו סָאד - עטלַא ןַא זיא עמעט !
 טלָאוװועג וליפַא טָאה רעסַאפרַאפ רעד ...טינ לויז ןכלעוו ,ןתח ַא
 עיינ סָאד רעבָא ,טכיל רעיינ ַא ץא עמעט עטלַא יד ןרעדליש

 ,קורדנייא סעד טכַאמ עסעיפ יד ןוא ,טלוב גונעג טינ זיא טכיל
 ןיא זיא ,טנטייוצ ...סעיינ ןייק טינ זדנוא טיג רעטכיד רעד זַא
 יד ןכלעוו ןָא ,קירביא זיא סָאװ סעליפ ןַארַאפ עסעיפ רעד
 טָא ןופ סעקינייא .ןײגַאב טנָאקעג ךיז טלָאװ גנולדנַאה-טּפיוה
 רעביא טריפ ץלַא סָאד .שלַאפ ךױא טגנילק יעקירביאי סָאד
 סָאד .עמַארד רעד ןיא טייקכעלטייהנייא יד ,עינָאמרַאה יד
 ךיוא טָאה עסעיּפ יד .רעיושוצ יד ףיוא קורדנייא ריא ּפָא טכַאווש
 עכעלקריוו טימ ןשטנעמ עקידעבעל רָאפ זדנוא טלעטש יז :תולעמ
 -עגסױרַא זיא ןייש רעייז .גרָאז ןוא תורצ ,ןדיירפ ןוא ןדייל
 ןגנַאפמע סָאד ;זיוה ןשידיי ןיא ערעפסָאמטַא עקידתבש יד טכַארב
 , יא טוג 'עייז .לופטכַארּפ זיא תבש הכלמ יד ףעמענפיואג
 יז ןעוו ,עילימַאפ ןייז ןוא דיסח ןופ ךיירפ יד טלעטשעגרָאפ
 דנצנעלג ...ךודיש ַא ןָאט ייז טימ ליוו יבר רעד זַא ,ךיז ןסיוורעד
 ןופ טייקגנערטש יד טרעדלישעג ךיוא עמַארד רעד ןיא ןענייז
 ַא ופ טיײקכעלטרעצ עטפנַאז יד ןוא רעטָאפ ןשידי ןטװ ַא
 וליפַא טריזירעטקַארַאכ זיא טנכייצעגסיוא .רעטומ (רנעשידיי
 רעייפ רַאפ טדער סָאװ ,ירעגרָאזרַאפ-טלעוו רעד ןופ פיט רעד
 -ניא רעמ .קידעבעל ןענייז ערעטקַארָאכ עלַא ...רעסַאװ ןוא
 ַא רַאפ ןכַאמ סע טנָאקעג טלָאװ גנולדנַאה רעד ןיא טייקכעלטייה
 .עסעיפ רעטוג

 -יווַאַפי ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיא 'רעטכַאט עשידיי ַאי

 יד .לעבָאל ןוא יזנכוטא ןופ 1914 לירפַא ןיא רעטַאעט-ןָאיל

 ןעירפ יד רעבָא ,ןלָאר יד ןיא טוג ןעוועג טינ ןענייז רענעמ

 עקידרעטעּפש יד} רעקורד סימ .ןײטטדלָאג יקעב ,לעבָאל סַאדַאמ

 טָאה סרעדנוזַאב .טנכייצעגסיוא ןעוועג ןענייז (םיובלעטייט ַאננַא

 ןפיט ריא טימ קורדנייא ןקרַאטש רעייז ַא טכַאמעג לעבָאל סַאדַאמ
 .יןליּפש ןשיטַאמַארד

 סָאד , סנעזייר םהרבַא ןיא טכעלטנפערַאפ .ַא טָאה 1912 ןיא

 רעטעּפש) 'רעדירב ןוא רעטסעווש' סרעטקַאניײא ענייז "דנַאל עיינ

 "עג ןעמונעגניײרַא ךָאנרעד ןוא סעבַאגסיוא עטַארעּפעס ןיא סױרַא

 ןיימ' ןוא (ןטפירש עשיטַאמַארד ענייז ןופ גנולמַאז רעד ןיא ןרָאװ

 ןוא סעבַאגסױא עטַארעּפעס ןיא סױרַא רעטעּפש) 'תעגושמ סבייוו

 .-ַארד ענייז ןופ גנולמַאז רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנירַא ךָאנרעד

 "עג ןעמונעגניירַא דלַאב ןענייז סרעטקַאניײא .יד ,(ןטפירש עשיטַאמ

 עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג טפָא ןוא רַאוטרעּפער ןיא ןרָאװ

 ןענייז סרעטקַאניײא יד .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןזיירק עשיטַאמַארד

 -עזרעביא עשינַאּפש ןוא עשילוּפ ,עשיסור ןיא ןענישרעד ךיוא

 | .ןעגנוצ

 -טָאטש ןיא ףיוא טריפ רע ואוו ,סעדָא ןייק ּפָא .ַא טרָאפ 2

 עכלעוו ,,טַאבַאס אװעלָארַאק' עמַארד עקיטקַא-יירד ןייז רעטַאעט

 .סעּפורט עשיסור ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא רעטעּפש זיא

 1913 ןיא גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא טניישרעד עסעיפ יד
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופןָאסיסלקעל

 -קַאנייא ייר עצנַאג ַא ןָא ךיוא רֶע טביירש ָאד .גרוברעטעּפ ןיא

 -רוטַאינימ עשיסור יד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז עכלעוו ,סרעט

 ןופ ןטפעה עכעלטָאנָאמ יד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןוא סעניב

 .ָאװטסוקסיא יא רעטַאעט' לַאנרושז ןשיסור

 31 םעד ףיוא טריפ רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ּפָא .א טרָאפ 3

 יד, "רעטַאעט לַאיָאר סלעבָאל אניװלַאמ , ןיא 1913 רעבמעצעד

 שטיװָאקשָאמ ,(ימענ) לעבָאל טימ |"ימענ,| ?רעטכָאט עשידיי

 ןייז 1914 רָאורבעּפ 6 םעד ןוא ,(דוד בר) ץרַאװש סירָאמ ןוא (יבר)

 דוד טימ) "חישמ רעטצעל רעד , עמַארד עשיטנַאמָאר-שירָאטסיה

 ,("יבצ יאתבש , סלַא רעלסעק

 גנוריפפיוא רעד ןוא "חישמ רעטצעל רעד , עסעיּפ רעד ןגעוו

 :םינָאלס לאוי טביירש

 עכָאּפע עסיורג ענעי עמַארד ַא ןיא ןלעטשרָאפ ןענַאק וצ,

 יסַאֿפ יד ןוא תוריתס יד ןרעדליש ןענָאק וצ ,בעל ןשידיי ןיא

 ףרַאד ,רעטכיד רעסיורג ַא ןייז ןעמ ףרַאד ,טייצ רענעי ןופ ןעגנור

 עטכישעג-רעדנואוו רעד וצ רָאנ טינ ןבייהפיוא ךיז ןענַאק ןעמ

 ןופ רעכעה ,עטכישעג רעד ןופ רעכעה רָאנ ,טייצ רענעי ןופ

 ידכ .עמוקעגּפָארַא זדנוא וצ זיא יז יװ ,טיקכעלקריוו רעד

 ןופ דוס םעד ןרעלקפיוא ןוא יבצ יתבש זדנוא רַאפ ןלעטשוצרָאפ

 ַא ץָאלבנײוַא םיא ןיא ןענָאק ןעמ חמ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז

 ףיא סםיא קידנעעז ,ןליפ חמ ןעמ בעל ןופ טסײג ַא ,המשנ

 וצ חכ םעד ןבָאה טנַאקעג טָאה ,רע רָשנ ןוא ,רע זַא ,עניב רעד

 (ופ ןעקנעד ןוא ןבעל ןיא שינערעקרעביא ערַאברעדנָאז ַאזַא ןכַאמ

 רעדעי רָאנ ,יבצ יתבשש ,אפוג רע רָאנ טינ ןוא ,קלָאפ ןשידיי

 :קַארַאכ רעטריצילּפמָאק ַא ןעוועג זיא םיאיבנ ענייז ןופ רענייא

 ינובוע ןופ בייז הלכ יד הרש ןגעװ קידנדייר טינ ןױש ,רעט

 רענעי ןיא עלָאר עקידריווקרעמ ַאזַא טליפשעג טָאה עכלעוו ,יבצ

 | .טייצ

 -גילפ-רעביצ יד טימ ... רעטכיד רעסױרג רעד רָאנ ...

 -רָאפ ןענָאק לָאז רע זַא ,ךיוה ַאזַא וצ ןבייהפיוא ךיז ןָאק ןעל

 -המושנ עטריצילּפמָאק יד ,תוריתס יד ןייטשרַאפ ןכַאמ ןוא ןלעטש

 זדנוא ןוא ,טייצ רענעי ןופ תוקולחמ עקיטסייג יד ,עדיעטשוצ

 םעדכָאנ ןוא גנובייהרעד סיבצ יתבׂש ןופ טייקכעלגעמ יד ןזיױוַאב

 טינ זיא רע רעבָא ,טריבורפ סע טָאה שֵא םולש .ןלַאפ ןיז

 ןתמא םעד ייב וליפַא .עמעט ןייז רַאפ גונעג סירג ןעוועג

 ,עטנעמ-תוצילמ ַא ןעמוקעגסיוא יבצ יתבש זיא שא טנעלַאט

 טָאה רע עכלעוו ,טפַארק עשיטסימ-קיטסיג יד טשינ רעבָא
 ןייז טזומעג

 -רעטָאעט רעסעב ליפ ַא זיא יחישמ רעטצעלי סנײטשנרַא

 -דוטַארעטיל רענעלק א רעבָא ,עמַארד סשַא םולש ןופ ץקרעװ
 רערעטסײמַאב רעד ,רַאה רעד טכייליפ זיא ןײטשנרַא .קרעוו
 :סיימַאב רעד ןייז טנַאקעג טשינ טָאה רע רעבָא .עניב רעד ןופ
 -ַאמ ןקידרעביצ טעמכ ,םענעדיישרַאפ ךייר סעד ןופ רערעט
 ןששידיי ןופ עכַאּפע-יבצ יתבש רערַאברעדנואוו רעד ןופ לַאירעט
 : .ןבעל

 טסייוו ,ןייטשנרא קרַאמ ןופ עמַארד יד טעז ריא יו םעדכַאנ
 טָאה רע זַא ,טסייו ריא ,יבצ יתבש ַא ןעוועג זיא סע זַא ,ריא
 לב ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,טסיױו ריא ,םיאיבנ עקינייא טַאהעג
 ַא טבילעג ךיז טָאה סםיא ןיא זַא ,וליפֲא ךיז טסיוורעד ריא
 זיא יבצ יתבש זַא ,ךיז טסױורעד ריא ,ַאשַאפ א ןופ רעטכָאט
 ןופ עכָאּפע יד טביילב ךייא רַאפ רעבָא ,רענַאדעמכַאמ ַא ןרָאװעג
 יו ,ךעלדנעטשרַאפמוא רעמ ךָאנ ,רָאלקמוא רעמ ךָאנ טייצ רענעי
 .עכָאּפע רענעי ןופ ןטקַאפ עכעלטכישעג יד טזעל ריא ןעו

 יי
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 רעביוצ רעעלטעג רעד ,חכ עסיורג רעד ןגעלעג זיא סָאװ ןיא
 טנַאקעג טָאה סָאװ ,עוװועג םיא ןיא זיא סָאװ ?יבצ יתבש ןופ
 ט , ןחישמ ןגעוו קיקענטרַאה ױזַא זיא סָאװ ,קלָאּפ ַא ןסיירניה
 יז סָאוװ רַאפרעד טנייה ךָאנ טדייל ןוא ןטילעג טָאה סָאװ ,קלָאּפ
 ? טפָארק ןייז ןעוועג זיא סָאװ ןיא ?טנעקרענָא טינ ןסוזעי טָאה
 םיא 'יב ןזיא יבצ יתבש .טינ סָאד ךייא טזיײװַאב ןײטשנרַא
 הימחנ יוו רעטנַאסערעטניאמוא-שירעטכיד ,רעכיילב ןעמוקעגסױרַא
 רַאפ ןיבצ יתבש טשינ טנעקרענָא סָאװ ,דיי רעשיליופ רעד ,ןהכ
 .ךייר ענייז ןיא האובנ ןופ טַאלפ רעד טינ ךיז טליפ סע .איבנ ַא
 סָאוװ ,ךיז ןיא טייקטביולעגנייא ענעגוששמ ענעי טינ ךיז טליפ סע
 -עעששעג ןוא ןעגנוריסַאּפ יד ןכַאמ ךעלגעמ טנָאקעג טָאה יז רָאנ
 .קלָאפ ןועידיי ןופ ןבעל ןיא ןוא יבצ יתבש ןופ ןבעל ןיא ןשינ

 טָאה רעכלעוו ,די רעשיליופ רעד ,ןהכ הימחנ וליִּפֲא ןוא
 ,רע וליפַא ,עכָאּפע רענעי ןיא עלָאר עסױרג ַאזַא טליּפשעג
 ףױא טכַאמ ,יבצ יתבש יו ןלעטשוצרָאפ רעטכייל ליפ שטָאכ
 רעצישַאב ןקידרעייפ סענעי ןופ קורדנייא םעד טינ ךיױא ךייא
 רעבָא ,טייקכעלקריו רעשירָאטסיה רענעי ןיא הרות רעד ןופ
 ,אפוג יבצ יתבש יו ןעגנולעג רעמ ליפ ןענײטשנרַא רע זיא ךָאד
 רעקיניױו ןוא רעכַאפנייא זיא רע סָאװ ,ןילַא סעד בילוצ ןיוש
 -נעטששוצ ןלעעז יד ,עיגָאלָאכיסּפ יד ,ךָאד רעבָא ,טריצילּפמָאק
 ,רענַאדעמכַאמ ַא ןרעװ וצ ןביירט ןהכ הימחנ ןלָאז סָאװ ,עד
 ןזיווַאב טינ טרעוו ,טנַאקַאבמוא טביילב

 ,טפַארק עשיטָארע ענעי ,יורפ ערַאברעדנַאז ענעי ,הרש ןוא
 ,סַאלב יו ,בײהנַא-סנָאיגילער ןדעי ןיא זַאטסקע םעד טקעוו סָאװ
 יב ןעמוקעגסױרַא זיא יז ךעלכעלפרעביוא יװ ,זָאלטסײג יװ
 -נערבסױרַא וצ .גונעג סיורג ןעוועג טינ ךיוא זיא רעכלעוו ,ןשַא
 רענעי ףױא ןהרש ןופ סולפנייא ןרַאבצייר-שילוויט סעד ןעג
 ,טפַאשנדייל ריא זייוולייט טכַארבעגסױרַא שטָאכ רע טָאה ,עכָאּפע
 -רעד גנורעדליש רעשיטָארע רעד ןיא רע טָאה זיױוורעטרע ןוא
 דָאלַאס, ןייז ןיא דלייו רַאקסָא ןַא ןופ עפוטש רעד וצ טכיירג
 טינ זיא הרש סנײטשנרַא .גנַאגצ ןשירעטכיד ןייז ןיא יָאעמ
 רעבָא ,ןייש ןענייז עריא רעטרעוו יד .שיטָארע טינ ןוא שיטעָאּפ
 .גנוצוּפַאב ַא רָאנ זיא סע .דיילק ערעסיוא ןַא רָאנ זיא סע

 -עניב ַא ,טרעלקרעד רעירפ ןבָאה רימ יוװ ,זיא ןײטשנרַא
 ,טנעלַאט ןשיטַאמַארד ןופ שטנעמ ַא םעדרעסיױא ןוא רעטסיימ

  סםיױרַא ןטסכעלטײדמַא ןעמ טעז סָאד .רעטכיד ןייק טינ רעבָא

 ןפַאש וצ ןעגנולעג טינ זיא םיא שטָאכ .יחישמ ןטצעלי סעד ןיא -

 ן?יפַא רָאנ ,עידעגַארט עלַאנָאיצַאנ ןייק רָאנ טינ עמַארד ןייז ןיא

 טינ דלעה ַא סלַא זיא אפוג יבצ יתבשש .עלעודיווידניא ןייק טינ

 -נולעג ךאד םיא זיא ,גונעג טנַאסערעטניא-ששיגָאלָאכיספ ןוא ףיט

 טליּפשעג ןָאק סָאוװו ,עסעיפ ַא ,קרעוו עניב עטוג ַא ןכַאמ וצ ןעג

 ןזיב עמַארד רעד ןופ בייהנָא ןופ .ןרעוו ןעזעג ףרַאד ןוא ןרעוו

 זיא סע .גנוגעווַאב טימ ןוא קידעבעל סױא עסעיפ יד טעז ףוס

 טנכייצעגסיוא יז זיא טקנוּפדנַאטש-רעטַאעט ןופ ןוא ,גנולדנַאה ַאד

 טינ זיא עמַארד רעד ןיא ןענָאזרעּפ יד ןופ ענייק שטָאכ .טיובעג

 רַאפ טינ ךיז יז ןרעטנָאלּפ ךָאד ,טרעדלישעג שיגָאלָאכיסּפ ףיט

 ַאלובַאפ יד ךיז טלקיװטנַא סע .טַאלג וצ טײג ץלַא ןוא סיפ יד
 .גורעגייטש עשיטַאמַארד ָאד זיא סע ןוא

 ןופ גנולקיוװטנַא יד זיא רעײג-רעטַאעט ןטושּפ םעד רַאפ

 ַא ףיױא ךיז קידנלעטשש טינ .עכעלריטַאנ ץנַאג צ עסעיפ רעד

 .קרעוו טוג ַא יחישמ רעטצעל רעדי זיא טקנופדנַאטש-טסנוק

 ,עקרַאטש ןבָאה ןגָאלַאיד יד .ןייש וצ וליפַא ,ןייש זיא ךַארּפש יד

 יז ששטָאכ ,קיטפערק ןענייז סענעצס עקינייא .רעטרעוו עפרַאש

 טיי
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 רנַָאב םי שוד ס -

 יבצ יתבש ןופ חכ םעד ןזיױװַאב וצ .שיטַאמַארדָאלעמ ןענייז

 .דיסח ַא סחישמ םעד ןופ טױט ףיוא ןכָאטשעג ןהכ הימחנ טרעוו

 טכַאװרע רע ןוא ןבעל סעיינ ַא ןירַא םיא ןיא טזָאלב יבצ יתבש

 רעבָא ,רעשירעלטסניק ןייק טינ זיא לטימ רעד .רעקיביײלג ַא

 טפ גנולקיוטנַא ײד רעכעלדנעטשרַאפ ןכַאמ וצ רע טקריוו ךָאד

 ערעטקַארַאכ ערענעלק עקינייא .רעיושעוצ םעד רַאפ עסעיפ רעד

 -טפיוה יד .יוו ןרעדליש וצ רעסעב .ןעגנולעג ןענײטשנרַא זיא

 -תא עכלעוו ,לדיימ יד ,הסדה זיא שילידיא ,ןייש .ערעטקַארַאכ

 ןוא םיא ןיא ןבױלג ריא בילוצ חישמ וצ עביל ריא טקירדרעט

 רעד ןרָאװעג טרעדלישעג ךיױא זיא טנַאסערעטניא ץנַאג .ןהרש

 | | | .ןַאטלוס

 רַאפ רעטַאעט ןופ טנעמשזדענעמ יד טמוק בױל סױרג ַא

 -עד) סירעניס יד .עסעיפ רעד ןופ גתריפפיוא רעקיטכערּפ רעד

 -עג זיא ןעמ יו טינרָאג ןענייז גנוטַאטשעסיױא ןוא (סעיצַארָאק

 ןוא רעבַארַא עתמא .עניב רעשידיי רעד ףױא ןעז וצ טנױװ

 טליּפעעג .עניב רעד ףױא ןעמ טעז למעק קידעבעל ַא וליפַא

 טינ רעבָא .םוג ץנַאג קיסעמסינטלעהרַאפ ןרָאװעג עסעיפ יד זיא

 גוננעג טוג טכַארבעגסױרַא טַינ וליפַא טָאה רעלסעק (דוד) .רעמ

 ןעוועג זיא ןליפש ןייז ,ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא סָאװ ,עלָאר יד

 -ּפָא ןַא וא שטיוואשּפַאש לקנַאי ,דימשש לקנַאי ןופ שַאמ-שימ ַא

 ןעוועג סָאד זיא טפיוהרעביא .ןַאטַאלרַאש עקהמלש ןופ גנַאלק

 טנָאקעג טינ ךַאפנייא טָאה רעלסעק .ןטקַא יירד עטשרע יד ןיא

 -עד ,עלָאר ענעבאהרע ןוא עדמערפ םיא רַאפ ַאזַא ןעמענפיוא
 .קורדסיוא ןקיטכיר םעד ןבעגעג טינ ריא וצ רע טָאה רעביר

 ןעוועג ןיוש רע זיא ,ץַאלַאּפ ןיא ןַאטלוס םייב ,טקַא ןטרעפ ןיא

 םיא ןיא ךיז טָאה ,סעקיליײה ,סעטסעפ סָאוטע .רעסעב ליפ

 -עג ןוא ןעגנוגעווַאב ענייז ןיא ,עמיטש ןייז ןיא ױזַא .טליפעג

 ,המשנ ַא ןופ טַײקנסירעצ יד טליפעג ךיז טָאה קורדסיוא-סטכיז

 ייַבַא שטָאכ ,םערַאװ ןוא קידעבעל .ןביולג ןופ טייקנכָארבעצ יד

 רעיינש (םעס) טליּפשעג טָאה שיטַאמַארדָאלעמ ליפוצ עלעס

 סימ טליּפעעג טָאה םענעגנָא רעײז ןוא דלימ .ןהכ הימחנ)

 עשיטעָאּפ ןוא עזָאּפ ןעוועג סנטסרעמ זיא עלָאר ריא .ןעטסרעג

 טרָאוװ טוג ַא .טריפעגכרוד טוג ץנַאג סע טָאה יז ןוא ,סעקנעצס

 ,ךיױװע קרַאמ רָאיטקַא ןגנוי םעד רַאפ ןרעוו טגָאזעג ךיוא ףרַאד

 טליפעג קרַאטש ךָאנ ךיז טָאה ןַאטלוס םעד ןליּפש ןייז ןיא

 יד ןבעגעגרעביא השקשינ רע טָאה ךָאד רעבָא ,ירצואי סיקסניפ

 ןוא טייקזייב יד םעדכָאנ זלַאב וא טייקידעקערש ,טעטיזעוורענ

 ןַאטלוס םענעגושמ-בלַאה ,ןשינַאריט םעד ןופ טייקרעכיז

 ץנַאג טריפעגכרוד הרש סלַא לָאר ריא טָאה רעיינש סַאדַאמ
 ."טוג

 :טביירש ןַאהַאק .בא

 יז ןוא רעטַאעט סרעלסעק ןיא טריפעגפיוא זיא עסעיפ ידָא

 רעשידיי ַא ןעוו ןטלעז .ךייר ךעלנייועגרעסיוא טריפעגפיוא זיא

 ףיא ןוא סעיצַארָאקעד ףיוא ליפױזַא ןטסָאק ךיז טזָאל רעטַאעט

 .רעדליב יד וצ (טסיטַאטסנ ןענָאזרעּפ עלעיצעּפט ןעגנידוצוצ

 ןעמענ סע .ַארטסקע עמוס עשפיה ַא טסָאק גנולעטשרָאפ עדעי

 רעבַארַא ןופ ןלָאר יד ןיא סרעגינ עכעלטע לײטנָא ,ליפשייב םוצ

 יד טימ יירעניסי רעכיײר רעד טימ ןעמַאזװצ סָאד .ןקרעט ןוא

 ןוא ברַאפ ליפ סענעצס עסיוועג וצ טיג ,ןעמויטסָאק עכייר

 -קריוו ןענייז ןעמויטסָאק יד ןופ עקינייא .גיוא ןרַאפ סערעטניא

 -עגסיוא דנצנעלג עסעיפ יד זיא טפיוהרעביא .ןייש רעייז ךעל

 ךױה ַא זיא עטכישעג רעד ןופ טלַאהניא רעד ןוא ,טעטַאטש
 עסעיּפ ײד זַא ,טיירגעגוצ ץלַא ,ָאזלַא ,זיא סע .רעשיטַאמַארד
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 קיניױו רעייז ךיז טרעדָאפ סע .טלוע םעד ןויסערעטניארַאפ לָאז |

 עשידיי יד .טייז סרעביירש םעד ןופ טייקטינעג עלעיצעפס-

 -ירש-עמַארד עלופטנעלַאט ַא ןעוועג ָאד זיא ןיילַא עירָאטסיה

 רעסַאפרַאּפ רעד ןעוו גונעג ץנַאג ןעוועג טלָאװ סע ןוא ןירעב
 ןופ עמרָאפ יד ןבעגעגוצ ץלַא וצ זיולב טלָאװ עמַארד רעד ןופ
 ַא .סענעצס ןוא ןטקַא ןיא טלעטשעגסיוא סָאד ןוא ןכערּפשעג
 -וצ טנַאקעג טלָאװ ליפעג-עניב עטסנעלק םעד טימ שטנעמ
 ןזעירָאטטיה םענייר םעד ןופ עמַארד עקיטפערק רעייז ַא ןקיטרעפ
 .ןילַא טקַאפ

 יא קורדנייא רעזדנוא טייו יו ,ןײטשנרַא רעטסימ רעבָא
 -סיה ןקידריװקרעמ ןזיד ןצונסיוא טלָאוװעג ךעלכַאזטּפיוה טָאה
 -ער רעד .ןייש ןביירשש וצ טייהנגעלעג ַא סלַא טקַאפ ןשירָאט
 טינ ךעלכַאזטּפיוה ןטקַא ריפ ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,זיא טַאטלוז
 רעבָא ,רעטרעוו ענייש ןופ רָאנ ,סענעצס עשיטַאמַארד-ךיוה ןופ
 ַאזַא ךיז רַאפ ןוא ןָא זיא יבצ יתבש ןגעוו טקַא רעשירָאטסיה רעד

 רעטרעװו ענייש סנײטשנרַא רעה וליּפַא זַא ,עמַארד עקרַאטש
 ןעיטַאמַארד םעד ןקעדוצוצ ןצנַאגניא דנַאטשמוא טינ ןענייז
 יז .טינ סיועג רעטרעוװ יד ןפלעה רעבָא ןפלעה .סערעטניא
 עלעניגירָא עלעיצעּפס ןײק .ןפלעה יי יװ רעמ ךס ַא ןרעטש
 .טרעהעג ליפ טינ ךיוא דיר ענייש יד ןיא רימ ןבָאה עקירדסיוא
 -עג ריא ןיא ןעמ טעװ ,עסעיפ יד זעל ןלָאז רימ ןעוו טכייליפ
 ,ךַארּפש עלעניגירָא ןַא זייוונטייצ ךיוא רשפא ןוא עכייר ַא ןעניפ
 עטנַאסערעטניא ןַא ןטלעז ךיז טגָארטרעד עניב רעד ןופ רעבָא
 ,עזַארפ

 ןופ ןסערעטניא יד ןיא טעברַאעג רעסַאפרַאפ רעד טָאה
 -רַאפ ךיז טָאה רע זַא ,ןבײלג רימ ?ררוטַארעטיל ןוא טסנוק
 ןביירש ןופ טעברַא יד .עבַאגפיוא ןייז וצ טסנרע רעייז ןטלַאה
 רעזעירעס ַא סָאו ליפעג םעד טימ ןָאטעג רע טָאה ,עמַארד עזיד
 םיא טמוק טכיזניה רעזיד ןיא ,פַאש ןייז וצ טָאה רעסַאפרַאּפ
 טָאה רע עכלעוו וצ ןליצ יד רעבָא ,טקעפסער ןופ קורדסיוא ןַא
 טסנוק בא ,ןרָאװעג טכייררע טינ ,רעדייל ,ןענייז ,טבערטשעג
 -ליש ,ןברַאפ טָאטשנָא רעטרעוו טימ ןלָאמ ,רעדליב ןפַאש טסייה
 ןשיווצ ןשינטלעהרַאפ יד ,ערעטקַארַאכ ערעייז טימ ןשטנעמ ןרעד
 ,רעייז ךיז ןיא עסעיפ עזיד טָאה ןַאד -- ןליפעג ערעייז ,ןשטנעמ
 .טטנוק ןעמָאנ םעד ףיוא טכער ַא טָאה סָאװ קיניײװ רעייז

 רעדָא סצערג ןיא יבצ יתבש ןופ עטכישעג יד טזעל ריא ןעוו
 רוגיפ-טּפיוה רעד ןיא ךיז רַאפ ריא טעז ,עירָאטסיה סווָאנבוד
 טלָאמ קנַאדעג רעיא .טערטרָאּפ ןשירָאטסיה ןטנַאסערעטניא ןַא
 ַא ןוא ןקיניזכַאווש ַא ,ןַאמרעגנוי ןעיירפ ןשיטַאנַאפ ַא ףיוא ךייא
 "עלק ןייק טינ ןוא רעמיווט ןסיױרג ַא ,ןקידרעטקַארַאכ-ךָאווש

 עקידהרצ ענעי ןופ רענייא זיא סָאד .רענגיל ןוא גנילגייפ ןרענ'
 רעבָא ,ןרָאיטקַא עטכעלש יו ןלָאר עשלַאפ ןליּפש סָאװ ,תושפנ
 זיולב ןרָאנ ייז יצ ןגָאז וצ טכייל רעמיא טינ זיא סע ןעמעוו ףיוא

 ָאד זיא לכה ךס ןיא .ךיוא ןילַא ךיז עקַאט ןרַאנ יז יצ ,ערעדנַא

 גונעג ,זדנוא יז טיג עירָאטסיה יד יו ,עטכישעג רעד ןיא

 לָאז רעלעטשטפירש ַא טלעװ ןופ לַאירעטַאמ רעקידריווקרעמ

 רענעגייא ןייז ןופ ףליה רעד טימ יצ ,ןלעטשנעמַאװצ ןענָאק

 רעטסימ .דליב ןטנַאסערעטניא-תמא ןַא ,טעד ןָא יצ ,עיזַאטנַאפ

 .טלעטשעגנעמַאזצ טינ דליב ןייק רָאג רעדייל טָאה ןײטשנרַא !

 ןיק ןוא יבצ יתבש ןשירָאטסיה םעד םיא ייב טינ טעז ריא
 .טינ ךיוא טפַארקיסגנודליבנייא רענעגייא ןייז ןופ רעטקַארַאכ

 זַא ,טביילג סָאו ,שטנעמ רעטרעטסײגַאב ַא ךייא רַאפ טייטש סע -

 -ןיא יד .ןוָארפ טימ טנגער ןוא טנגער רע -- ןוא חישמ זיא רע
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 -עג יד קידנרעל ,טקרעמַאב ריא עכלעוו ,ןכירטש עטנַאסערעט

 ןייק ָאטינ .ָאטינ ןענייז ,עירָאטסיה ןיא יבצ יאתבש ןופ עטכיש

 עשיטַאמַארד עטסעב יד ןופ עליפ ןלעפ ךיוא .דליב-רעטקַארַאכ

 זיא סָאװ .ענעצס ַא ןַארַאפ זיא רַאפרעד רעבָא ,ןטייהלצנייא

 יתבש ןגעוו ָאד ןגָאז רימ סָאװ .השעמ-ארבב ַא ףױא טיבעג

 ןַאזרעּפ ןייא .ענָאזרעּפ עקירביא יד ףיא ךיוא טייג ןיילַא יבצ

 רָאנ עקַאט רעבָא ,טריזירעטקַארַאכ טשרמולכ טרעוו (הימחנ)

 אפוג השעמ יד זיא ,טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ יו ךָאד .טשרמולכ

 ץָארט ןוא ,עמרָאפ רעקיטציא רעד ןיא ןליּפַא זַא ,שיטַאמַארד יױזַא

 טנַאסערעטניא יז זיא ,ןעיירזעעג ןוא ןזַארפ ןופ ןעמָארטש עלַא יד

 ןוא ןרעלעפ ערעדנַא ןוא עשירָאטסיה יד ץָארט. .ןעז וצ

 םערָאװ ,ןבָאה וצ עסעיּפ ַאזַא קיטכיוו ךָאד זיא ,ןטייקכעלטיידמוא

 טעז ,טקַאפ ןכעלטכישעג םעד טימ טנַאקַאב טינ זיא סָאװ ,רעד

 עקידריווקרעמ יד ןגעוו סָאװטע שטָאכ עסעיּפ רעד ןופ טרעה ןוא

 עכלעוו ןופ ןסעיּפ ענעי ןופ ענייא סָאד זיא סלַאפנדעי .גנוריסַאּפ
 .סעּפע טנרעל רעעזוצ רעד

 ןרעווש רעייז ַא טָאה יבצ יאתבש ןופ עלָאר רעד ןיא רעלסעק
 רעכלעוו ,רעטקַארַאכ ַא ןליּפש וצ רעווש רעייז זיא סע .ײבַאשזד ,
 -רעוו עליוה ןופ טײטשַאב סָאװ ,עלָאר ַא ,ןלָאמעגפיוא טינ זיא
 ןבעגניירַא ןפרַאד טלָאװ רע זַא ,גָאז זיולב ןענָאק רימ .רעט
 קיניױו וצ ךיז טליפ סע .עלָאר רעזיד ןיא גנורעטסײגַאב רעמ
 רעזיד עכלעוו ,טיײיקכעלטעג (ענעפורעג-וזַא) עטנַאנעגָאז יד
 ױזַא .ךיז ןיא טָאה רע זַא ,טעדליבעגנייא ךיז טָאה .יבצ יאתבש
 (רעד) יד ןגעוו .עסעיפ רעד טל ךיז טרעדָאּפ סנטסקינייו
 ,טײקשירַאנ יד -- רעטקַארַאכ סיאתבש ןופ טייז (רנערעדנַא
 סָאװ ָאטינ זיא םעד ןגעוו -- טייקיטייזייווצ ,טייהגייפ ,טײקכַאווש
 טינ ןָאק ןעמ ןוא עסעיּפ רעד ןיא ָאטינ זיא סָאד ןדייר וצ
 -ךס ןיא רעבָא .ןזיױװסױרַא סָאד לָאז רעליּפשיוש ַא זַא ,ןטרַאוורע
 -ַאער ןייז ןיא יו טוג ױזַא טינ ,טוג ןזעוועג רעלסעק זיא לכה
 -סימ ... .ליּפשייב םוצ ,ײדימש רעד לקנַאי, עלָאר רעשיטסיל
 ליפ טימ טליּפשעג טָאה הימחנ ןופ לָאר רעד ןיא רעיינש רעט
 ,ןלעטשרָאפ ןהימחנ ליוו רעסַאפרַאפ רעד יו טױל ןוא ,רעייפ
 -רַאטש (עקידהשק-טיננ ךעלמיצ ַא טכַאמעג רעיינש רעטסימ טָאה
 זיא רעליּפשיוש ערעדנַא יד ןגעוו .לַאירעטַאמ ןייז ןופ עלָאר עק
 ןענָאק ייז ןוא ןרימַאלקעד ייז ןדייר וצ סָאװ ָאטינ ךעלטנגייא
 יו ןדייר עכלעוו ןיא הרוחס ענעי ןופ זיא סע ןפלעה טינ ךיז
 .טינ ךיז טזָאל שטנעמ ַא

 טנַאקעג טלָאו ןעמ סָאװו ,עטסעב סָאד זַא ,ןביילג רימ

 -םיה, ַא ריא ןופ ןכַאמ וצ ךעלקריוו זיא עסעיפ רעזיד טימ ןָאט
 ןַא רַאפ זעירעס וצ סָאד זיא טצעי . .. .ײערעּפָא עשירָאט

 ."עסעיּפ עקיטכיוו ַא רַאפ ענשזַאוו טינ וצ ןוא עקטערעּפָא

 | | :טקרעמַאב רעטומלרעּפ םולש

 רעד ףיױא ןעגנוריפפיוא סנײטשנרַא קרַאמ ןעזעג בָאה ךיא;

 עטסששרע סָאד קרָאירינ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו עניב רעשידיי

 םוצ דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ... .1914 ןיא ,לָאמ

 -ער רעד ןעוועג זיא רע ןעוו םיא קנעדעג ךיא .. .לָאמ ןטיױוצ

 1921 ןיא טָאה רע ואוו ,ירעטַאעט-טסנוקי סרעצינש ןיא רעסישז

 עלַא ןיא ןסעיפ עכעלטע רעצינש ַאטעירנעה טימ טריפעגפיוא

 עטינעג ןוא טייקיטכיצ ַא טליפעג ךיז טָאה ןעגנוריפפיוא ענייז
 .עניב עשידיי יד טנײשַאב טָאה סָאוו ,גנוריפנָא

 -ךיז ןיא גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג ןײטשנרַא טָאה 1922 ןיא

 סָאוו ,יתעגושמ סבייױו ןיימי סרעטקַאניײיא ענייז טימ עינרָאפילַאק
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 רע ט ַאע מט ןשידיי ןופ ןַָאסיססעל

 ידַאבָאני ןעמָאנ ןרעטנוא שילגנע ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא

 רעכלעוו ןיא ,(שילגנע ףיוא) יטכַאל לווייט רעד ןעווי ןוא ,יסוַאה

 -עלעשזדנַא סָאל רעטסואווַאב ַא .טקילײטַאב ךיז טָאה ןײלַא רע

 -ךָא וצ ןגָאלשעגרָאפ םיא וליפַא טָאה רָאטקעריד-רעטַאעט רעס

 טרעטקַאנײא יד ןופ ןעגולעטשרָאפ ייד ַא םיא רַאפ ןריזינַאג

 לסילש רעדי ןוא יטכַאל לווייט רעד ןעווי ,יתעגושמ סבייוו ןיימי

 -עשזדנַא סָאל ןיא רָאטקעריד-רעטַאעט רערעדנַא ןַא .יקילג ןופ

 ףױא עסעיפ עקיטקַא-יירד ַא םיא ײב טלעטשַאב טָאה סעל
 ,"זעילגנע

 רָאטקעריד טרעװ רע ואוו ,דנַאלסור ןיא קירוצ .ַא טמוק 6

 יב חמצ םוחנ טימ טעברַא ,קסבעטיוו ןיא רעטַאעט ןשיסור ןופ

 רעטשרע ריא ךיוא זיא ןוא ,,המיבה' רעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד

 ןריזינַאגרָא .ַא טוואורּפ עיצולָאװער:-רעבָאטקָא רעד ךָאנ .רעסישזער

 טשינ םיא ךיז טיג וואורּפ רעד רעבָא ,רעטַאעט-הכולמ שידיי ַא

 3 םעד ואוו ,עקירעמַא ןייק קירוצ רע טרָאפ 1919 ףוס ןוא ,ןייא

 -נעזָאר סקַאמ ןופ ר'א "רעטַאעט סלּפיּפ , ןיא טרעװו 1920 לירּפַא

 טריפעגפיוא .,לָארטּפױה רעד ןיא יקסװעשַאמָאט יסעב טימ- ,לַאט

 טימ ןטקַא 3 ןיא עמַארד-עידעמָאק .קיזומ ,"הנותח רעד רַאפ ,, .ןייז

 גניווריוא , ןיא טרעוו 1920 ץרעמ 11 םעד .גָאליּפע ןןוא גָאלָארּפ ַא

 ישזער רעד רעטנוא ןוא ץרַאװש סירָאמ ןופ ד'א "רעטַאעט-סיעלּפ

 ,"ןענָאיצַאנ ייווצ ןופ ןוז ַא, עידעמָאק ןייז טריפעגפיוא רבחמ ןופ

 -עירנעה טימ ,"רעטַאעט עיינ סָאד , ןיא טרעוו 1920 יימ 6 םעד ןוא

 עשידיסח יד , עסעיּפ ןייז טליּפשעג ,לָארטּפױה רעד ןיא רעצינש ַאט

 סליבעג , ןיא טרעװו 1920 יני 10 םעד .ן"ימענ ,,} ?רעטכָאט

 -ַאביצרַא ןופ "עדליוו יד ןופ ץעזעג סָאד , טריפעגפיוא "רעטַאעט

 . ןײטשנרַא קרַאמ ןופ טעבִרַאַאב ,וועש
 -קעריד) רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא רעסישזער .ַא טרעוו 1

 ףיוא טריפ ןוא יינספיוא טעברַאַאב רע ןְכְלעוו רַאפ (רעצינש -- עיצ

 ַא ןָא ךיוא טביירש רע .'לתיבה-לעב רענליוו סָאד' עסעיּפ ןייז

 עביל ןופ דיל סָאד' עמַארד ַא ,'וינערעב 'ר' עמַארד עשילַאקיזומ

 ,ג"דא סעמעָאּפ ,ןעגנולייצרעד ,סרעטקַאניײא ייר ַא ךיוא ,!טיוט ןוא

 רעכעלגעט רעד ןיא ןוא 'טפנוקוצ יד' ןיא טכעלטנפערַאפ רע עכלעוו
 | .עסערּפ רעשידיי

 עּפורט ַא טריזינַאגרָא רע ואוו ,עניטנעגרַא ןַיײק .א טרָאפ 3

 רעד רעביא רוט ַא ףיוא סױרַא טרָאפ ןוא רעטַאעט שידיי רעסעב רַאפ

 ,ןַאמרעבַאה ףסוי ןוא ַארַאלק רעליּפשיוש יד טימ ןעמַאזוצ ,ץניוװָארּפ

 "טבַאל לווייט רעד ןעוו , רעטקַאניײא ןייז ןיא ךיוא קידנטערטפיוא

 רוט רעד טרעוו תובס עשינכעט בילוצ ,רעבָא ,טַארעפער ַא ןיא ןוא

 ,ןטַארעּפער טימ םורַא ןיילַא טרָאפ .א ןוא ,ןבעגעגפיוא דלַאב

 -ער טלַאה רע ואוו ,עלישט .א טכוזַאב 1924 ןיא ךָאנרעד .דלַאב

 ןיא ףיוא רע טריפ ךָאנרעד ,טסנוק עשידיי ןוא שידיי ןגעוו .ןטַארעפ

 ןיא ןבעל ןשיסור ןופ עמַארד ןייז (ליזַארב) .ָארײנַאשז עד ָאיר
 | ,"דנַאל ןטיור

 -עג רעדיוו ךיז ןוא ןלוּפ ןיא .ןעמוקעגקירוצ .ַא זיא 1924 ןיא

 םוצ ,ףיױא טריפ רע .רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדניברַאפ טוואורּפ

 ,'רוכזיי סרעלקעס .ה ,ןלױּפ ןיא לָאמ ןטשרע

 טביירש ,'רוכזי' עסעיּפ סדָעלקעס ןופ גנוריפפיוא ס'.ַא ןגעוו

 :טרעכַיוו ר"ד

 -ויִמַאק ןיא ןרָאוװעג טעשזדנַאלברַאפ זיא .1924 רעבמעצעד;

 עסעיפ יד טלעטשעג .ירוכזיי סרעלקעס ירעה רעטַאעט סיקס

 רעטוג ַא סָאװ עז טנַאקעג ןעמ טָאה .ןײטשנרַא קרַאמ טָאה

 עשידיי טימ וליפַא ןָאטפױא ןָאק הכאלמ-לעב רעשירעסישזער

 זַא ,ןהנעט ןעמ ןָאק ישזער רעד וצ ... .ןרָאיטקַא עשיטערעּפָא
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 דנַאב -םישודדצ

 סָאד ,שינרעטצניפ עגנַאל יד :יגנומיטש טכַאמעגי טלוב וצ טָאה יז

 -ָארּפ ןיא רעטרעוו יד ןפיו סָאד ,להוא םוצ ןיג עקידכעלעמַאּפ

 םינפ-תלבק םייב טקַא ןטשרע ןיא סענעצס-לבמַאסנַא יד זַא .גָאל

 טקעטש סָאוװ ,סזילַאער רעד זַא .טקניהעגרעטנוא ןבָאה טשריפ ןופ

 קרַאטש וצ ןעוועג לָאמ שרעדנַא ןַא זיא ,ןטקַא ריפ יד ןיא אליממ

 רעקידנשטיווק ןוא רעקידלּפַאצ שיעוורענ רעז) ןצלַאזעגרעביא

 ןיא רוכזי רעשינזח רעטסעפ רעגנַאל רעד זַא (שמש רעד ,שפנ

 וצ ןעמוק ,עדנעגעל יד ןעגנילקסיוא טזָאלעג טשינ טָאה גָאלָארּפ

 | .ור ריא

 טָאה ןלױו רעטסעפ ַא :טײרטשרעטנוא ןעמ זומ ךיילג ןוא

 ,ןקנַאדרַאפ וצ ייז ןבָאה סיא .רָאיטקַא יד רעביא טשרעהעג

 יטערעּפָאי עלַאיוירט יד ןופ רצוא רערעייט רעצנַאג רעד סָאװ

 -עג יד וליפַא סָאװ ,ןסעגרַאפ יו ןעוועג זיא רענעטיליּפש יעש

 טקַאט טימ ךרוד ַא ןענייז סענעצס-עביל יד ,רעטרע עטסכעלרעפ

 ירַא יד ייב טעברַא ךס ַא טרעדַאפעג טָאה סָאד .סָאמ טימ ןוא

 עטיױוצ סָאד זיא ,עודיכ .טייקנבעגרעביא רעמ ךָאנ ןוא ,ןטסיט

 -ירטקַא ןוא ןרָאיטקַא ןבָאה לָאמסָאד .עטשרע טָאד יו רענעטלעז

 ןָאטעג ץלַא ןבָאה ייז .ןכַאז עדייב טימ טגרַאקעג טשינ סעס

 טשינ ןעמ ןָאק ןרעדָאּפ רעמ ןוא ,תוחוכ ערעייז ןיא רָאנ סָאװ

 טלַא ןוא רעדנוזַאב ןדעי ,חוכ רששיי ַא רַאפרעד עקַאט יז טמוק

 ."םענייאניא

 קידנריפפיוא ,עניב רעשיליוּפ רעד וצ קירוצ ךָאנרעד טייג -.ַא

 סָאד .עֶמַארד רעד ןופ טנורגרעטניה רעד זיא ,רָאלקלָאּפ רעד
 .ןילַא עמַארד יד ןייז חמ ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא .ןטייהלצנייא ןענייז

 ןופ גלָאפרעד רעקיטלַאװג רעד ןעוו ןטייצ ענעי ןיא ...
 -ַאנימלוק ןייז טכיירגרעד טָאה עניב רעשידיי רעד ףיוא יקובדי
 יד -רעטַאעט רעשיליוּפ ַא ןענופעג טַאװעג ךיז טָאה ,טקנופ-עיצ
 זיא ןוא 'קובדי םעד ןריפפיוא טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקער
 ךיז רע טָאה דלַאב רעבָא ,ןבָארּפ יד וצ ןטָארטעגוצ וליֿפַא ןיוש
 רעיושוצ ןשיליופ םעד רַאפ זיא יקובדי רעד ליײװ ,ןקַארשרעז
 וצ ... .השעמ עכעלדנעטשרַאפ-טשינ ,עטלקיוורַאפ ערעווש ַא
 -עּפע ךיז בָאה ךיא ןרָאטקעריד-רעטַאעט עשיליופ יד ןופ ןעמעוו
 בָאה ,יקובדי םעד ןריפוצפיוא גַאלשרָאפ ןטימ טדנעוועג רעט
 ט:עינ' :ץורית ןבלעז םעד רעקינײװ רעזָא רעמ ןעמוקַאב ךיא
 סָאד טשינ ןוא רעסישזער רעד טשינ ,רָאיטקַא רעשיליופ רעד
 -עּפס ,הלבק ,דומלת זיאיס .ןייטשרַאפ 'קובדי םעד ןלעוו סוקילבופ
 -ערעטניא סע .גתמיטש עשידיי עזעיגילער ,קיטסימ עשיפיצ
 -רעטַאעט עשיליופ יד ןופ קיניױו רעייז .יטשינ זדנוא טריס
 ןלעטש טעינ ןליוו ייז זַא ,טרעלקרעד ןפָא רימ ןבָאה ןרָאטקעריד
 יז ןופ עטפרעמ יד .םימעט עשיטילָאּפ בילוצ יקובדי םעד
 -ַאמ ,עשינכעט ,עשירעלטסניק :םיצורית ערעזנַא ןענופעג ןבָאה
 .גלָאפרעד ןלעירעטַאמ ןיא גונעג טביילגעג טשינ ,עלעירעט
 טששרע טליפרעד ךיא בָאה ײקיטילָאּפג רעד ןופ טכַאמ יד...
 -ָאנא רעטַאעט סָאד ןעגנודעגּפָא ןיילַא בָאה ךיא ןעוו טלָאמעד
 .ש ישזער ןוא גנוצעזרעביא רעשיליוּפ רענעגייא ןייז ןיא רעטעּפש ןצנַאג ןרַאפ סגָאטימכָאנ קיטנוז ןוא תבש עלַא ףיוא יישטשָאוװ

 עּפורט עשיליוּפ ַא ןריזינַאגרָא ןײלַא ןעמונעג בָאה ןוא ,ןָאזעס | ."קוביד , סיקסינַא
 ךיז טָאה לטלעוו רעטַאעט ןשיליפ ןיא .קיזיר רענעגייא ףיוא טכעלטנפערַאפ "ט'לבטיל , טָאה גנוריפפיוא רעד טימ תוכייש ןיא

 -לַאהַאב ןוא ענעפָא ,סעגירטניא .לסעק ַא ןיא יו ןכָאק ןעמונעג -רעד ַא"צ טָאה רעכלעוו ,רעסישזער ןטימ ךערּפשעג ןרעגנעל ַא

 טַאהעג ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד וצ ןעגנוָארד ענעט :טרעלק
 "רַאּפ וצ ידכ זיא ךעלגעמ סָאװ ,ץלַא ןָאט רעדעי לָאז ..,

 ערעזדנוא ךָאד ןבָאה .עגנויצַאב עשיליופ-עידיי יד ןרעסעב
 טדנעוועגנָא ןוואורּפ עלַא טעמכ רשפא רעוט-ללכ ןוא רעקיטילָאּפ
 סעד סע טעוװ רשפא .גלָאפרעד סעניילק ַא טימ טציא זיב ןוא
 טשרע טעוו טייקכעלטנפע עשיליופ יד ןעגנילעג רעמ רעלטסניק
 ןופ גנולגיּפשּפָא יד טעװ יז ןעוו ןייטשרַאפ זיי סעד טלָאמעד
 -רעד טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא המשנ סדיי סעד
 ףיא יקובדי רעד (ןרעוו ןבעגעג) ןטשרע םעלַא וצ לָאז ןענעק
 .טירש רעטשרע רעד ןייז סָאד לָאז .עניב רעשילױפ רעד
 ןופ ענייא טימ ךיז ןצונַאב טלָאװעג ךיא בָאה בײהנָא ןופ ..
 ,'קובדי ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיליופ עדנריטסיזקע-ןיושש יד
 ,ןעטנעמ ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנוצעזרעביא יד רעבָא
 ךיז בָאה ךיא ... רעטַאעט טימ טשינ תוכייש ןייק ןבָאה סָאװ
 רַאפ ךעלדנעטשרַאפ יקובידי םעד ןכַאמ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג
 -ביל ַא ןיא רע יצ ,טסירק ןוא דיי ןרַאּפ ,סלוע ןטסטיירב םעד
 ןייז רימ רַאפרעד לָאז... .םזילַאער רעדָא קיטסימ ןופ רעבָאה
 ."קובז, ןיא טכַאמעג בָאהיכ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןבעגרַאפ
 ןוא טעטעיפ רעטסערג רעד טימ טעברַא ןיימ ןָאטעג בָאה ךיא
 בָאה ךיא זַא ,זיא גנוגייצרעביא עטספיט ןיימ .טייקיטכיזרָאּפ
 ןיקסינַא רָאה ךיא .ןָאטעג טשינ סטכעלע ןייק הלילח עסעיפ רעד

 גרוטַאמַארד סלַא רָאנ ,טכיררַאפ טשינ ןוא טרעסעברַאּפ טשינ
 טימ ןיקס-נַא ןלַארטַאעטיטשינ םעד ךיא בָאה רעסישזער ןוא
 זיא גנוסַאפפיוא ןיימ טל .טנידעג ךעלטרע גנורַאפרעד ןיימ
 עדנביל ףיט ייווצ ןופ עמַארד ַא ןטשרע םעלַא וצ יקובידי רעד
 -רַאפ טשינ ךיז ןענָאק עכלעוו ,תומששנ ענעביוהרעד ןוא רעצרעה
 ,םזיציטסימ רעד .טױט ןכָאנ הנונוח ייז ןבָאה ,ןבעל טייב ןקינייא
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 ןסירעגּפָא ןעמ טָאה יקסניואשטש רָאטקעריד םעד .טרישזַאגנַא

 רעטַאעט סָאד רימ טָאה רע סָאװרַאפ טלדיזעג ,ָאפעלעט םעד

 טָאה דנַאברַאּפטסיטרַא ןשילױפ ןופ גנוטלַאוורַאּפ יד ,ןבעגעג

 חלילח טסייה סָאד .עיסעצנָאק ַא ןבעג וצ רימ טגָאזעגּפָא ךיז

 ןעועג טשינ זיא ףירעד .יטשינ ןליו רימ, ןפָא טגָאזעג טשינ

 סעַּפע ךָאד ןיב ךיא .טנורג רעשיטקַאט רעדָא רעכעלצעזעג ַא

 ,טּפעלשעג טָאה ןעמ רָאנ .גרוטַאמַארד רעשיליוּפ ַא ךיוא ןיילַא

 וצ ךָאוו ןופ ,גָאט וצ גָאט ןופ סולשַאב סעד טגײלעגּפָא ,טלדנַאהעג

 רעטַאעט ןטימ ךַאמּפָא ןיימ זיב ,גנוציז וצ גנוציז ןופ ,ךָאװ

 טדנעוועג ךיז ךיא בָאה טלָאמעד .ןרָאוװעג לטב זיא "ישטשָאווָאנָג

 -ןוָאלסוגָאב , ןעמָאנ ןפיוא רעטַאעטיטָאטש ןופ רָאטקעריד סוצ

 6 וצ ןעמוקעג לענש רימ ןעניי םיא טימ .רעליש יה ,ייקס

 ןופ ףיולרַאפ ןיא .טבילרַאפ יקובדי ןיא זיא רע .שינדנעטשרַאפ

 ןופ טקַארטנַאק ַא ןבירשעגרעטנוא טַאהעג ךיא בָאה געט רָאּפ ַא

 ,רעדייל ,רעבָא .. .רעטַאעט ןיא םיא ייב יקובדי םעד ןלעטש

 בָאה ,רעליש רָאטקעריד ןטימ שינגעגַאב עקידרעטעפש ןיימ יב

 לָאמ ַא סָאװ טרעוו סזַאיזוטנע ןייז זַא ,טקרעזנַאב ךעלטייד ךיא

 םעד ןלעטש וצ סולשַאב רעקרַאטש ןייז ןֹוא טליקעגּפָא רעמ

 "יזע רָאטקעריד ... .רעכַאוװע ןוא רעכַאװש ץלַא טרעוו יקובדי

 עגעלָאק ןיימ ןגייצרעביא ןפלָאהעג רימ טָאה טקַארטנָאק סרעל

 ןזעיליוּפ רעזעזדָאל ןופ רָאטקעריד ,יקסנישטיָאוו גרוטַאמַארד םעד

 זיא סע... 'קובדי םעד ןלעטש געמימ זַא ,רעטַאעט-טָאטש

 -םיא ןרעוו טעוו יקובדי רעד זַא ,ןסָאלשַאב גנַאפנָא ןופ ןעוועג

 ןיטנַאטסנָאק רעטַאעט-טָאטש ןופ רעסישזער-טּפיוה ןופ טריפעג

 ןגיזַאב ןפלעה זױלב םיא טלָאזעג בָאה ךיא .שטיוװעקרַאטַאט

 רעטשרע רעד ףױא דלַאב רעבָא ןטייקירעווש עשיפיצעפס יד
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופ ןָאסיססעל |

 טשינ וא רע טשינ זַא ,טרעלקרעד שטיװעקרַאטַאט טָאה עבָארּפ
 עדמערפ ַאזַא ןיא ןבעלוצניירַא ךיז דנַאטשמיא ןענייז ןטסיטרַא יד
 ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה שטיוועקרַאטַאט ... ,הביבס יײז רַאפ
 ךיז טָאה דלַאב רעבָא ןעמונעגרעביא יז בָאה ךיא .ישזער רעד
 ןשילוּפ ןופ דילגטימ ןייק קידנעייז טשינ זַא ,ןץיוועגסיֹורַא
 ...ןריסישזער ֹוצ טכער סָאד טשינ ךיא בָאה ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא
 ןוא ןרָאיטקַא יד רימ רָאּפ טלעטשעגנייא ןיוש ךיז ןבָאה טלָאמעד
 ַא ,געווסיוא ןַא ןענופעג טָאה ןעמ ,ןיילַא שטיװעקוַאטַאט עקַאט
 קידנעייז טשינ עמַארד רעד ןופ רעטַאפרַאפ רעו לו ,הרשפ'

 וצ טנער ַא ךָאד טָאה ,דנַאברַאפ ןרָאיטקַא ןוט ךילגטימ ןייק
 -עט םוש ןייק ןיא ... .ךיא רעצעזרעביא ןַא געמ ,ןריסישזער
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע ואוו ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיא רעטַא
 ליפיוזַא ןרָאיטקַא ייב טנגעגַאב טשינ ךיא בָאה ,ןטעברַא וצ
 םייב יו טעטעיפ ןוא עביל ,טײקמַאזכרָאהעג ,טייקנבעגרעביא
 .רעטַאעט-טָאטש ןשיליױּפ רעשזדָאל ןיא יקובדי םעד ןריפפיוא
 ןלעוו יקובזי ןופ גלָאפרעד םעד ךָאנ זַא ,ךעלגעמ סע זיא יצ ..!
 ,טגייצרעביא ןיב ךיא ?ןסעיפ עשידיי ערעדנַא ןרעוו טריפעגפיוא

 יד ןרָאװעג ןכָארבעגכרוז זיא יקובדי םעד ןריפפיוא ןטימ זַא |
 סעדעי טעוו ,יקובדי ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד ךָאנ... .טנַאװ
 ךיז רָאטרעּפער םעד ןלעטשנעמַאזצ םייב רעטַאעט עשיליוּפ
 רעשידיי רעד רַאפ .םוקילבוּפ ןשידיי ןטימ ןענעכער סױװעג
 ַא טנפעעג טציא ךיז טָאה עניב רעשיליפ רעד ףױא עמַארד
 ."ריט עטיירב
 גנוטעברַאַאב ,גנוצעזרעביא רעשילױוּפ רעד ןיא "קובד רעד,

 ערעדנַא טימ ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנרעד זיא .ַא ןופ ישוער ןוא
 גנוריפפיוא רעד ןגעװ .סרעטַאעט עשיליוּפ ערעדנַא ןיא ,סעּפורט
 ןמחנ טביירש '"ַאקסַאמ ַאנטַאלרַאקש , רעטַאעט רעװעשרַאװ ןיא

 :ליזיימ

 ַא ץא שיליוּפ ןיא יקובדי סיקסינַא .ש ןופ גנוריפפיוא ידי
 ןוא טשודיזורַאפ ןטסיטרַא עשיליוּפ ךרודז ןֹוא רעטַאעט ןשיליוּפ
 -יױטניא רעשירעלטסניק ןופ חוכ רעד זיא סיורג .טשַארעביא
 ַא ןעמענ לָאזימ ,תולגתה עשיטסיטרַא יד זיא קיטכעמ .עיצ
 סע דנצנעלג ױזַא א קרעוװ ךעלשידיי-שיפיצעּפס סיוכרוד
 -נטלַאהעגסיוא ןוא טייקיטכירפיוא ַאזַא טימ ןוא ןרעפרעקרַאפ
 עצנַאג יד ןוא סענעצס ערעסערג ,ןלָאר ענלצנייא ןריפכרודַא טייק
 .ןצנַאגניא ךַאז

 םעד ןיא ןטקנוּפ ערַאבטיײרטש ןוא תונובשח עטסנרע ןַארַאפ
 ןוא דשח ןַארַאפ .רוטלוק "רעשיליופ-שידייי ןופ טקַאפ םצע
 "םזידנָאלגעשּפ שַאנא ןימ םעיינ ַא ןופ סקואוונַא םעד רַאפ ארומ
 יד טיירּפשרַאפ טָאה סָאװ ,שילױּפ ףױא גנוטייצ עשידיי ידו
 רעד ןיא רוטלוק עשידיי ַא ןעלקיווטנַא ןָאק ןעמ זַא ,עירָאעט
 סָאד .ןעיצַאלימיסַא ןפורנָא טינ סע ןוא ,שיליוּפ -- ךַארפש-דנַאל

 -וצ ןשידיי םעד ןטײלגַאב סָאװ ,ןעמעלבָארּפ-ןגַארפ ץלַא ןענייז
 טלקיוו סע רָאנ יװ רעבָא .דײשַאב ,רעפטנע ןענָאמ ןוא רעױש
 ,ןליּפש סָאד ןָא ךיז טבייהיס ןוא ,גנַאהריױפ רעד רעדנַאנַאפ ךיז

 -ַאב ןוא טדימשעגוצ טרעווימ ןוא םעלַא סעד ןָא ןעמ טסעגרַאפ
 ןופ ךיילג ךיז טבייה סָאװ ,הדובע רעשיטסיטרַא רעד וצ טפעה
 .עסעיפ רעד ןופ ףוס ןזיב ױזַא ךיז טיצ ןוא ןָא בײהנָא

 ןלָאר ענלצנייא ?זדנוא ףיוא קרַאטש ױזַא ָאד טקריוװ סָאװ

 "רענליוו, יד יב ןשנייז ןלָאר יד ןיא ןטנעמָאמ ענלצנייא ןוא |
 ןעמונעג ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי ערעזדנוא .ןעוועג רעסעב רשפא
 -תורוד רעטסואווַאבמוא טימ ,ײסָארטונ ןטימ .,עיציױטניא טימ
 עשיטסיטרַא טימ ןעמענ ןרָאיטקַא עשיליוּפ יד ןוא ,עיצידַארט

243 
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 ךיז ןבעלנייא ןופ סעצָארּפ ןטימ ,עניטור רעשינעצס טימ ,קינכעט
 -נריר ,רעקיצרַאה ןעוועג זיא ןנח סלַא ןייטש .ןלָאר יד ןיא טשרע
 לָאר ןיא יקסווערָאמ ,רעשיגַארט ןוא רעשיריל ,רעכעלבייוו ,רעד
 ,תולדג ,םענרַאפ ,הבחרה ןזיועג טָאה קידצ רעלאּפָארימ ןופ
 ןופ טייק ענעדלָאג עקיטכַארּפ יד ,תורוד ןופ השתרי עצלָאטש
 "טקלָאפ ,רעכייוו ןעוועג זיא ָאזַאלעשז ןופ ןלטב רעד ךיוא ,סוחי-

 :עג ןצנַאגניא רעבָא ,רעקידתומימת ,רעשירעדניק ,רעכעלמיט

 יז ,גתטַאטשסױא ענײמעגלַא יד ,ןעמַאװצ עלַא ןוא ץלַא ,ןעמונ

 -ַאעט ןשיליוּפ ןיא ןענייז ןלָאד ערעקיטייז ערענעלק ענעדיישרַאפ

 ילַאהעגסיױא שינעצס ןוא רעטנַאסערעטניא ,רענעבעגעגנייא רעט

 רעטסדנימ רעד זיב לָאר רעטסערג רעד ןופ ןבױהעגנָא ,רענעט

 "נִא ןשינַאמרַאה ןוא ןקיסעמכיילג ַא עלַא ןעמענ ,עלַא ןליפש --

 -עגרעטנוא ןענייז סָאװ ,רעליּפש טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ .לייט

 -רעביוצ סָאד .רעסיששזער ןופ טנַאה רעטסעפ רעד רעטנוא ןפרָאװ

 -ןטסיטרַא ןופ ןלײט עלַא טסעפ טלַאה טנעגיריד ןופ עלעקעטש

 ןכעלטייהנייא טימ ןוא שינָאמרַאה ,קיטאלג טייג סע ןוא רעטסעקרָא

 רעמענליײטנָא עלַא ןופ ןבעלנעמַאזװצ סָאד ןוא .ּפמעט ןוא ןָאט

 סָאד ןוא ,ןליפשנעמַאװצ עמַאזניימעג סָאד ,עסעיפ רעד ןיא

 ןליפ ךיז טזָאל ןפַאשטימ עשינָאמרַאה-ךעלטייהנייא ,עוויטקעלָאק

 ענלצנייא עלַא יא ןוא סענעצס-ןסַאמ עלַא ןיא ,ןטקַא 3 עלַא ןיא

 ָאד ןבָאה רימ .סעקיסעמ-לָארטסַאג קיניו ָאד ןבָאה רימ .ןלָאר

 טײרּפשרַאפ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,ןרעינַאמ ײרַאטס  קיניײװ

 רעבירעד זיאיס... .רעטַאעט רעזדנוא טכַארבעג ןדָאש ליפיוזַא ןוא

 ןריטסעטַא ײז ןוא ןטסיטרַא ענלצנייא ןענעכערוצסיוא קירביא

 רעשעבָאב ריא ןיא רעדנואוו ןפַאשעג ַאנינוק ַאװע טָאה םיוועג

 קידצ רעָאלַאּפָארימ רעד לאירזע יר סלַא יקסניזדורב ,לָאר-עדַארפ

 סע טייג םעד ןיא טשינ רעבָא .ערעדנַא ןוא ערעדנַא ךיוא ןוא

 ןכלעוו ןיא ,עקיסעמ-טרעצנָאק סָאד ,לבמַאסנַא זיא רקיע רעד .ָאד

 .טקריוועגטימ ןוא טקריוועג ןבָאה עלַא

 טיול סעיצַארָאקעד עקיטכערּפ יד ןענָאמרעד ךָאנ ףרַאד ןעמ..

 -עד, ערעזדנוא .יקסנידָאוװ .י ןוא קיבַארד .וװ ןופ ןטקעיַארּפ יד

 "ױּפ יד לָאז יאולה .ייז יב ןענרעל ךיוא ךיז ןגעמ יײסעיצַארָאק

 עששידיי ערעזדנוא רַאפ "םירפוס תאנק; ַא ןייז גנוריפפיוא עשיל

 ."ןעגנוריפפיוא

 טָאה עשרַאװ ןיא שילױּפ ףיוא "קוביד , ןופ גנוריפפיוא ס'.א

 םעד טלדנַאהַאב טרעכייוו לאכימ .רד .למוט ןסיורג ַא ןפורעגסיורַא

 :גנוריפפיוא רעד ןגעוו קיטירק רעד טימ ןעמַאזוצ ןינע

 .ריא םורַא למוט םעד ןופ גנוריפפיוא יד ןליײטּפָא זומ ןעמ,
 .עזער ,ןטסיטרַא ןופ וטפיוא רעכעלרע ןַא זיא גנוריפפיוא יד
 עיצקעריד יד טריזינַאגרָא טָאה למוט סעד .גנוריפ עשירַארעטיל
 ,טלוע ןשידי םעד ןעיױצוצ הנוכ רעכעלרעפניישַאב רעד טימ
 ייד רעד טָאה טסיזמוא טשינ .טייקטינעג רענעטלעז ַא טימ ןוא
 רַאפ ןרָאי עגנַאל טנידעג יַאקסַאמ ַאנטַאלרַאקשי ןופ רָאטקער
 -ַאעט ןשיליוּפ ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןטסערג סעד ייב רַאטערקעס ַא
 ןעמ טָאה .רדח טוג ַא ןיא טנרעלעג טָאה רע .ַאמפיש :רעט
 ףיוא יקובידי ןופ גנוריפפיוא יד זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג הליחתכל
 ַא ופ יטקַא רעשיטילָאּפי ַא ןרעוו ףרַאד עניב רעשיליופ רעד
 רעד וצ ערוטרעווָא ןימ ַא) גנוקידנעטשרַאפ רעשידיי-שיליופ

 יד טנקיײלעגּפָא ןעמ טָאה ןַאד .('גנוקידנעטשרַאפי רעלעיציפָא

 עקַאט זיא ץימ רעשיטילָאֿפ ַא ןצנַאגניא טשינ טסייה סָאד .הזעעמ

 סא רעשידיי-שיליוּפ רעד זױולב םיא טָאה טָאהעג רעבָא ,עוועג

 ןסיוא זיא יז .רשכ זיא עיצקעריד יד .רעסישזער ןוא רעצעזרעב |

 טזָאלעג ןעמ טָאה רעטעפש .יױליצ עשירעלטסניקי טשינ רעמ
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 דנַאב סישודד

 נָא ןָא וצ ךיז ןעמ טיירג טייז רעשיליופ |רעד} ןופ זַא ,סיװ

 -ַאנ לקיטש ַא ןריזינַאגרָא ןלָאז ןדיי זַא ,רשוי ַא ןייז טלָאװ ,ףירג

 ןוא ןציטָאנ ,סויורעטניא ןבָאה ףוס םוצ .ץושטסבלעז ןלַאנָאיצ

 ןקיטייזַאב טפרַאדעג עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןסנַאנַא עסיורג

 רעד ..ןשיוצ גנוקידנעטשרַאפ רעד רַאפ תועינמ עטצעל יד

 רעד ןיא .םוקילבופ ןשידיי םעד ןוא עסַאק-רעטַאעט רעשיליופ

 ןופ .םידדצ עדייב ןופ ןקָארשעג ךעלסיבוצ ךיז ןעמ טָאה ןתמא

 -ָארפ-100 רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה טייז רעשיליוּפ רעד

 :רעביא וצרעד ךָאנ זיא סָאװ ,טסנוק ירעקסווָאדישזי רעקיטנעצ

 ַא זַא ,רעשידיי רעד ןופ ןלצל אנמחר ,ָאגרַאשז ןופ טצעזעג

 ןָאק עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא יקובידי ןופ גלָאפרעד רעקרַאטש
 .ךעטַאעט ןשידיי ױקידססוגי םעד ּפַאלק-טיט ַא ןבעג

 טצַאשעגרעביא קרַאטש טָאה ןעמ זַא ,ךיז טָאה ןזיועגסױרַא

 זיא טסנוק עשילױּפ יד .ןטייז עדייב ןופ יקוביד ןופ חוכי םעד

 טּפַאכעג טשינ טָאה םלוע רעשידיי רעד ןוא ,ןרָאװעג אמט טשינ

 ןייז טנוזעג יוו ןזיוװַאב לָאמ קירביא ןַא טָאה רע .תולעפתה ןייק

 עטסטרעטסײגַאב יד ןרַא םיא קינייו יו ןוא זיא שוח-רעטָאעט

 ןפיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה יאקסַאמ ַאנטַאלרַאקשי .סעיזנעצער

 זיא יז .לרעטַאעט גנוי ַא רָאג ךָאנ זיא יז .לַאפוצ יּפ לע 'קובידי

 זיב טָאה ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג קירוצ םישדח עכעלטע טימ

 יו טגעלפ לַאנָאסרעּפ סעד .טנווָא ןיא ףלע ןופ טליּפעעג טציא

 -שַאב זיא רַאוטרעּפער ריא ,ןרעטַאעט ערעדנַא ןופ רקיעב ןעמענ

 עשימָאק רעדָא עשיגַארט עקרַאטש טימ סרעטקַאניײא ןופ ןענַאט

 .ןטקעפע

 .טָאה יקובידי ןופ רָאטַאזינעצסניא ןוא רעצעזרעביא רעד

 .םנחב .רעטַאעט עשיליוּפ רעוועשרַאו עלַא ןיא טּפַאלקעגנָא

 םיא טָאה .לבמַאסנַא ןַא ןלעטשפיונוצ טלָאוװעג ןייֵלַא טָאה רע

 טלָאװעג טָאה רע .טרעטשעג ןיירַאפ-טסיטרַא רעשיליוּפ רעד

 ,רעטַאעט ןשיטָאטש רעשזדָאל םנופ ליּפשטסַאג ַא ןענדרָאנײא

 ףיא יקובידי םעד טריפעגפיוא לָאמ עטשרע סָאד טָאה רע ואװו

 -רַאקשי -- גנילצולפ זיב .ןבעגעגנייא טשינ ךיז סע טָאה ,שיליוּפ

 -יִפנָא רעשירַארעטיל ריא .טמיטשעגנייא טָאה יַאקסַאמ ַאנטַאל

 -עק-רעטַאעט עטסעב יד ןופ רענייא זיא ,יקסרוגַאז סַאדַא ,רער

 ןענייז םיא .עטסשיטקַארּפ יד ןופ רענייא ןוא ,ןלױּפ ןיא רענ

 -קע רעד ןוא יקובידי ןופ תולעמ עשינעצס יד ןרָאוװעג ןלעפעג

 .רעײג-רעטַאעט ןשיליופ ןרַאפ הביבס רעשידיי רעד ןופ םזיטָאז

 גלָאפרעד רעלעירעמַאמ רעד ןרָאוװעג ןלעפעג זיא רָאטקעריד םעד

 -כס םעד טצונעגסיוא ןעמ טָאה .ןעגנוריפפיוא רעשזדָאל יד ןופ

 ,רעטַאעט-יקסווַאלסוגָאב ןיא עיצקעריד ןוא ןטסיטרַא ןשיווצ ךוס

 -קַא עטוג עכעלטע טימ לבמַאסנַא םעד ךיג ףיוא טקרַאטשרַאפ

 .יקובידי םוצ ןעגנַאגעגוצ ןוא ןטרָאד ןופ ןרָאיט

 רַאפ טלעטשרַאפ טשינ ןטסיטרַא עשיליּפ יד ךיז ןבָאה.

 .עקידבוט-םוי-תבש רַאפ טשינ ןוא עקידעכָאװ רַאפ טשינ ןדיי

 סָאד ןעוועג ןטייקכעלגעמ ערעייז ייב זיא ,ָאטעג ןבָאה יז סָאװ

 .עטסכיילג סָאד רעבירעד ןוא ,עטסכעלרע סָאד ,עטסכעלריטַאנ

 םיא ןבָאה ןוא ,טסייג רעייז ןופ ,ךיז ןופ געוו ַא טכוזעג ןבָאה יז

 עיצידַארט רעכייר רעד ןיא ,סזיטנַאמָאר ןשיליוּפ ןיא ןענופעג

 ַא םזיציטסימ ןשידיי םנופ .יקסנַאיפסיוו ןוא שטיוועקצימ ןופ

 :גייא רעד רָאיטקַא ןשיליוּפ ןקיטנייה ןרַאפ רעבָא .ךלהמ רעטייוו

 | .גנַאגוצ רעקיצ

 -ָאד םעד ןשיוצ הרשּפ ַא ןפַאש טוואורּפעג טַאה ישזער יד

 -רעטנוא טיירב טָאה יז .רעגײטש ןשינעצס ןזא סזיטנַאמָאר ןקיז

 ןטכָאלפעגניײרַא ןוא טקַא ןטייוצ ןיא יטיבי ןשידיי םעד ןלָאמעג
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 הריח יא ליארודראישי

 -שרע ןיא .סעקילַאק ןופ ץנַאטילָאכָאכ ןשיקסנַאיפסיוו ַא םיא ןיא

 -ןייא ,ןגָאזםילהת) ךעלדליב-רנַאשז ןבָאה טקַא ןטירד ןוא ןט-

 .םענעצס ענערָאלרַאפ-שיטנַאמָאר ןטיבעגּפָא (ןכערּפשּפַא ,ןסייר

 ןעוו ןטייקוויאַאנ עסיוועג ןָא ןעגנַאגעגּפָא טשינ ייברעד זיא סע

 ןרַאפ הציחמ יד ןיד-תיב ןופ ענעצס רעד ןיא ףױא טגנעה ןעמ

 ילַארטש ַא ךעלייל ןפיוא טלַאפ ןַאד .טניוו ַא טזָאלב ,רוהט תמ
 .רָאטקעלפער ַא ןופ סַאּפ רעק

 רעייז טימ גנוריפפיוא עקיטכיצ ,ערעביוז ַא :לכה-ךס רעד.

 ןעמ יו רעמ ךס ַא זיא סָאד .ךַאז רעד וצ גנויצַאב רעטסנרע ןָא

 יבגל רעטַאעט שיליופ קיטנייה ַא ןופ ןטרַאורעד טנָאקעג טָאה

 ."טסנוק עשידיי

 .-טָאטש רענילבול ןיא ףיוא .א טריפ 1928 רַאונַאי ןט5 םעד

 ."םלוג , סקיווייל .ה ןופ גנוצעזרעביא עשילױּפ ןייז רעטַאעט

 רעד ןגעו טכירַאב רערעסערג ַא ןבעגעג טרעוו "ט'לבטיל , ןיא

 :ןילבול ןיא שילוּפ ףיוא "םלוג , ןופ גנוריפפייא

 טָאה שילױפ ףיױא "םלוג; סקיווייל .ה ןופ גנוריפפיוא ידי

 .לַאדנַאקס ַא עסערפ רעשיליופ רענילבול רעד ןיא ןפורעגסיורַא

 ערעימערפ רעד רַאפ טײיצ ַא ךָאנ טָאה "יקסלעבול סָאלג; רעד

 ?קיטרַא-עצעה ַא טימ ןטָארטעגסױרַא ןוא ןדנעל יד טרוגעגנָא
 קיזהפצוח יֹוזַא זיא גנוטייצ יד .יירעסערפ-ןדיי רעתמא טימ ןוא
 -"ם?וג, םקיווייל ןפורוצנָא ךיז טביױלרעד יז זַא ,לָאטורב ןוא
 רעד טלַאה ,"םלוג; רעד .ירעמינּפ ענירגי סגנירעמ ןופ טַאיגַאלפ
 ןריצָאווָארּפ וצ ץנעדנעט יד , טָאה ,גנוטייצ רעד ןופ ײרעקיטירק,
 ןופ ןטנעמָאמ טלדנַאהַאב טרָאד ןרעװ סע .((םוטנטסירק סָאד
 | ."גנוטכינרַאפ ןוא טולב ,רעייפ ,(!)דרָאמ ןלעוטיר

 עקיטולב, סעּפע ןגעוו טלייצרעד איצ טרעוװ לקיטרַא םניא
 רעד .ײטלעוו עצנַאג יד ןּפַאכרַאפ ןליוו ןדיי יד עכלעוו טימ ןגעוו
 ןעוועג ןסיוא ןזיא קיוויל זַא ,ןלעטשוצטסעפ ךיוא סייו רבחמ
 ."םוטנטסירק ןטימ םזידומלת ןופ ףמַאק םעד, ןלעטשוצרָאפ
 ַא רַאפ "יקסלעבול סָאלג, רעד טלַאה "סלוג; ןופ גנוריפפיוא יד
 יד .רעטַאעט ןופ רָאטקעריד םעד דצמ טַאט עשירָאטַאקָאװָארּפ
 רעד ןגעוו טּפַאשלעזעג יד טרימרַאלַא ךעלגעט-גָאט טָאה גנוטייצ
 םעד ןגעוו ,"גנורעטסעל-טָאג; ןוא יעיצַאקָאווָארּפי רעקיזָאד
 -יופ ןופ טייקנלַאפעג רעד ןגעוו ,עסעיפ רעד ןופ טרעוו ןקיטשינ
 ןַא טריפעג טָאה יז ;טרָאוװ ןייא טימ -- .גדא .רעטַאעט ןשיל
 .טעברַא "עשירערעלקפיוא ג עתמא

 צימע'עז, גנוטייצ יד "םלוג, ןגעוו טָאה גנוניימ ערעדנַא ןַא
 ןלופטכַארפ-תמא ןַא רַאּפ קרעוװ סָאד טלַאה סָאװ ,ײַאקסלעבול

 טנמע "םלוג, רעד זַא ,טניימ גנוטייצ יד .עניב רעד רַאפ ףָאטש
 רעשידי רעד ןופ ןשינעפיט יד רעקוקוצ ןשיליופ ןרַאפ ףױא
 .המענ

 "ףשזער ןוא טריזינעצסניא ,טצעזעגרעביא ןיא "םלוג, רעד
 ןײטשנרַא קרַאמ גרוטַאמַארד ןטנַאקַאב ןכרוד ןרָאװעג טריס
 קרַאמ טָאה ,יטַאלבגָאט רענילבול ןיא םיובנעסינ .י טיל.
 .ןעוועג רבוג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןטייקירעווש עסיורג ןײטשנרַא
 -טניא סנײטשנרַא קרַאמ ןיא זַא ,רעבָא טלַאה טנעזנעצער רעד
 -טיוא טָאה קיווייל סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןטילעג ןבָאה עיצַאזינעצ
 -יױו םעג וצ ףוסל טיג םיובנעסינ .י .קרעוו ןייז ןיא טקירדעג
 ,ךעלגעמ טשינ טכַאמ סָאװ ,תולד רעזדנוא בילוצ ץרַאה סָאד טקיט
 טועינ ,(עידיי ןיא לכ םדוק ןרעוו טריפעגפיוא לָאז "םלוג, רעד זַא
 ןַארַאפ ןענייז סע ואוו ,קרָאי וינ ןיא וליפַא רָאנ ,ןליופ ןיא רָאנ
 ןטסָאמרַאפ טשינ טציא זיב ךיז ןעמ טָאה ,סרעטַאעט עשידיי 5
 ".'םלוגי םעד ןריפוצפיוא
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 ןופ ןָאקיס?סעל

 .גנוריפפיוא רעד טימ ןדירפוצ זיא אפוג ןיטשנרַא קרַאמ

 ,נװעינמ עסיורג יד טיט תונורסח עקינייא יד טרעלקרעד רע

 עבָארּפ-לַארענעג רעד ךָאנ ,לשמל ,טָא :ןּפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ

 ןריפפיורַא טשינ לָאז'מ ןטעבעג ןוא חלג ַא םיא וצ ןעמוקעג זיא

 ...םישובלמ עשיחלג ןיא ןשואעדַאט עני ב רעד ףיוא

 יַאעט ןשידייו םייב ןענָאמ גנוריפפיוא עעילי יוּפ יד טעוו רשְפאי

 ."ןעידיי ןיא "טְלוגָא סקי ןקיִל יֵבִגְל בוח סעד רעט

 סקיווייל ,שילױּפ ןיא ,טריפעגפיוא .א .טָאה 1928 יֵיֵמ 26 םעד

 עקידנגלָאפ םעד ןגעוו ןעניפעג רימ ..קריצ| ןיא .עשרַאװ ןיא "םלוג ,

 :"ט'לבטיל, ןיא ץיטָאנ

 סערעטניא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה :גנוריפפיוא .עקיזָאד ידי

 ןרעסישזער עשיליופ יד יו טייצ ַא ןיוש .סלוע רעוועשרַאוװ סייב

 . -ַארד ,עעיסַאלק רַאפ ענערַא-קרי צ יד ןצונסיוא טלָאוװעג ןבָאה

 "ןרַא קרַאמ .ןסַאמ-ןשטנעמ עסיורג טימ ןעגנוריפפיוא עשיטַאמ
 ןכלעוו ,ײםלוג; סקיווייל רַאפ קריצ םעד סױא טציא טצונ ןייטש
 -נָא ןעמענ "סלוג, ןיא .בַאטשסָאמ ןטיירב ןיא ףיוא טריפ רע
 עזעילױּפ עטסערג יד ןופ ןטסיטרַא עקיסַאלקטשרע 46 לייט
 ןיווַאקרַא ַאנעלעה ןוא שטיוָאטנעװדַא לָארַאק טימ סרעטַאעט
 -טָאטש ןופ ןטסיטַאטס 150 ,שארב (רעטַאעט-טָאטש רענזיוּפ ןופ)
 -ווא עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ רָאכ ,ײינדָארַאנג רעטַאעט
 -יל עשילַאקיזמ יד ,טַאטשנעזיא דוד ןופ גנוריפ רעד רעט
 רעד ןופ טנעגיריד סענעזעוועג ןופ גנוריפ רעד רעטנוא זיא גנוט
 -סָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד .דלעפשריה .י ערעּפָא רעוועשרַאוו
 יד ןופ רענייא ,ָאקשַאנָארפ יעשזדנַא ןופ ןלָאמעג ןענייז ןעמויט
 ןופ טעברַא עשינָאטקעטיכרַא יד .רעלָאמ עשילױוּפ עטסערג
 .סוקריס .ש טקעטיכרַא ןופ טכַאמעג זיא ענערַא יד ןעיוברעביא
 .ײןײטשנרַא קרַאמ -- ישזער-טפיוה יד
 טסיטרַא ןשילױוּפ ןטימ ךערּפשעג ַא ןיא ןַאמרעדיײנש .ל .ש

 "ל"רהמ , ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָאטנעװדַא לָארַאק
 רעביא טיג ,"םלוג, סקיווייל ןופ גנוריפפיוא רעשיליוּפ ס'.א ןיא

 :ןעגנורעלקרעד סשטיווָאטנעװדַא

 ךיא ןכלעוו ןיא טלַאהניא ןשידיי ַא טימ עסעיפ עטשערע ידי
 ."יבצ יאתבׂש, סיקסווַאלושז ןעוועג זיא ,ןטָארטעגפיוא בָאה
 רעטנוא טליפשעג לָאֹמ עטשרע סָאד ךיא בָאה 1900 רָאי ןיא
 +ףיוא לדנטרעג םניא ישזער (סנײטשנרַא) סקערָאמ יעשזדנַא

 -ָאנ ןטימ עסעיפ ַא סנייז טריפעגפיוא טרָאד טָאהימ .ענלעימכ

 -דלעפ םאיליוו ןיא טליּפשעג ךיא בָאה רעטעּפש ."סידיסח ןעמ

 טליּפשעג ךיא בָאה עסעיּפ רעד ןיא .יםיטפשמ סטָאג סנַאמ

 ןכלעוו ןטימ |רָאיטקַא רעשידיי ַא| רַאקסָא ןקשטיטלַא ןטימ

 םעד ןליפוע םייב ןפָארטעגפיווצ רעדיו רעטציא ךיז בָאהיכ

 -ַאעט סיקסווַאלסוגָאב ןיא טליּפשעג ךיא בָאה רעטעּפש... ."םלוג;

 . ירישט ןיא טליששעג ךיא בָאה טרָאד ךיוא .גרעבמעל ןיא רעט

 טָאה יז .עסעיפ עקרַאטש רעיײיז ַא ןעוועג זיא סָאד .יןדייג םווָאק

 יד .עניַארקוא ןיא טָאטש עשידיי עטרימָארגָאּפ ַא טרעדלישעג
= 

 .בָאה ךָאנרעד.. .גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג טַאהעג ןַאד טָאה עסעיּפ

 ."המקנ ןופ טָאג, ןייז טריפעגפיוא טכיזפיוא סשַא רעטנוא ךיא
 -סױרַא ןוא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ןַאד טָאה גנולעטשרָאּפ יד
 טשעינ בָאה ךיא בוא .גנוריסערעטניארָאפ עלַאסָאלַאק ַא ןפורעג
 טכַאמעג (לנ ןיילַא שַא טָאה -- שטיווָאטנעװדַא טגָאז -- תועט ןייק
 קידנעמוקקירוצ .. .עסעיפ ןייז ןופ גנוצעזרעביא עשיליופ יד
 ."טכַאנ ןוא גָאט, סיקסנַא ןיא ןטָארטעגפיוא ךיא ןיב ,עשרַאוו ןייק
 .ןרָאװעג טצעזעגרעביא לעיצעּפס רימ רַאפ זיא עסעיפ יד
 ךָאנ רעטציא ךיז רָאהיכ ."םלוג, םעד ךָאז רימ ןליּפש רעטציא
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 רעטַאעט ןשיריי

 טעברַא ןקערַאמ טימ .קערַאמ יעשזדנַא טימ ןפָארטעגפיונוצ לָאמַא

 ,וא ,טכעלש טשינ טלָאצ רע לייוו ,רַאפרעד ,תישאר .ןרעג ךיא
 .רעסישזער רעטריטנעלַאט ַא עקַאט זיא רע לייוו ,תינשהו

 ,גוטעברַאַאב סקערַאמ ןיא טציא זיא רע יוװ ,ײסלוגג רעד
 -עגלַא סָאד ןַארַאפ זיא םיא ןיא סָאװ ,טימרעד ךימ טריסערעטניא
 עז ללכב .עמעָאפ רעקיטכעמ סקױוװיל ןופ עכעלשטנעמ-ןיימ
 ַא יו ךיז טיצ סָאװ ,עשיטסימ-ףיט סָאד קרעװ סםעד ןיא ךיא
 רעזעידיי רעקיטרַאנגײא רעד ךרוד טייק ענעסירעגרעביא-טשינ
 ליפשש ךיא .ריֵל ץנַאג רימ זיא לר"המ ןופ לָאר יד .רוטַארעטיל
 ןופ וטפיוא רעכעלקילג ַא .טייקיטכירפױא ןוא טסנרע טימ יז
 טקרַאטשרַאּפ סָאד .קיזומ יד ןוא ןעגנַאזעג יד ןענייז ישזער רעד
 רעכעלרעדנואוו ַא ןיא ןירַא ךימ טריפ סָאד .סעיצַאמע ענימ
 ."ךיוא סָאד טלעפעג םוקילבוּפ סעד זַא ,ןכעריכ .טלעוו רעשיטסימ
 -ָארּפ סָאד טנָארפ ןיא טקורעגסױרַא רעדיוװ טָאה גנוריפפיוא יד

 ןכַארּפש עדמערפ ןיא רעדָא שידיי ףיוא רוטלוק עשידיי םעלב
 :טביירש טרעכייוו לאכימ .רד

 רעשיליופ רעד ןופ טייז רעשירעלטסניק רעד עו טשינא
 קרַאמ וצ תונעט טימ ָאד ךיא םוק קריצ ןיא גנוריפפיוא- ײםלוג,
 םיא וצ טנָאקעג ךיא טלָאװ הנעט ןייא טשינ םגה ,ןיטשנרַא
 יד טכַארבעגסױרַא רע טָאה יאמל :טרּפ םעד ןיא ךיוא ןבָאה
 ןרָאלרַאפ ןחמ ללח ןליוה ןוא ןטייוו ןיא ואוו ,קריצ ןיא עמַארד
 ,טפַאשגנע ףױא טנכערעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוקריוו יד ןיג
 גנוריפפיוא עשילױּפ יד טעבעגנייא רע טָאה יאמל .גנוקירדרעד
 דמערפ ױזַא זיא סָאװ ,גנַאזעג-רָאכ ןלַאגָאגַאניס שיערבעה ןיא
 טּפַאזעגכרודַא זיא עכלעוו ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשיליופ רעד
 .טסייג ןשילױטַאק-שימיור טימ

 א ,ןטייז עוויטַאגענ יד טנָאמרעד ַאי ןיוש בָאה ךיא בוא ןוא
 ַא ןעועג זיא סע .עוויטיזַאּפ יד ןגייוושרַאפ וצ טשינ רשי ַא
 ןַא ךרוד ענעדנוברַאפ-טשינ סגה -- ענייש טימ לקַאטקעּפס
 טרפב ,רעיוא ןוא גיוא ןרָאפ ןעגנוקריוו -- יידיא עכעלטייהנייא
 יד ,ערעביוז ַא ןעועג זיא גנוריפפיוא יד .סענעצס-ןסָאמ יד ןיא
 ביא טסוידרַאפ טלּפָאט ַא זיא סָאד .עכעלטנירג ןעגנוטיירגוצ
 טַאהעג טשינ טָאה רעסישזער רעד זַא ,טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ
 רעלַארטַאעט רעטעוועדנופעגנייא ןוא רעקידנעטש ַא טימ ןָאט וצ
 ןבילקעגפיונוצ ןוא טכַארבעגפיונוצ זיא ץלַא זַא ,עיצוטיטסניא
 ךיז טָאה ,לקַאטקעפס ןקיצנייא םעד בילוצ לעיצעּפס ןרָאװעג
 ןצנַאג סעד ןשרעהַאב וצ עיגרענע ןוא ימ רועש ַא ןָא טרעדָאּפעג
 ןוא שינעצסנַאזימ .גנוריפפיוא ןַא וצ םיא ןריפרעד ןוא טַארַאּפַא
 יד ןרָאװעג טצונעגסיוא ןוא טרעדילגעג טוג זיא וויטַארָאקעד
 -"םלוג רעד רַאפ קיסַאּפ קינייװ םצע ןיא זיא סָאװ ,ענערַא-קריצ
 עשיליוּפ יד סָאװ ,טסנידרַאפ ַא ךיוא סיוועג זיא סע .גנוריפפיוא
 ןציפע עריא תוחּפל זיא ,טּפַאשלעזעג יד טשינ ןעוו -- טלעװו
 ַא יו סנױזַא סעפע טריטסיזקע סע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה --
 .רוטַארעטיל עשידיי

 רַאפ :עגַארּפ ערעדנַא ןַא רעבָא טריסערעטניא ךימ.
 -עוו ףיוא ?ןעוועג טמיטשַאב קריצ ןיא "םלוג, רעד זיא ןעמעוו
 -וצקעװוַא טניולעג טָאה ןעמעוו רַאפ ?טנכערעגסיוא רע זיא ןעמ
 -וּפ עכיה ןעזעג לקַאטקעפס םעד ןבַאה סע .?ימ ליפיוזַא ןבעג
 םיוועג .תוכולמ עדמערפ ןופ רעייטשרַאפ ןוא רענעמ-הכולמ עשיל
 יֵל רעדעי רָאפ ןינע רעקיטכיוו ַא ץוח יבגל עדנַאגַאּפָארּפ זיא
 ףירגַאב ןקיטכיר ַא ןעמוקַאב רענעמ ענעי ןבָאה רעבָא .רוטַארעט
 -עלגנַאר ערעזדנוא טדערעג ייז וצ ןבָאה ?גנוּפַאש רעשידיי ןגעוו
 טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ?דייל ןוא דיירפ רעזדנוא ,ןקיטייוו ןוא ןשינ
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 רעטָטעט ןשידיי ןופ וָטקיסלעל

 רעשידיי רעקיטנייה ןוא טלַאהניא רעשידיי רעקיטנייה ייז רַאפ

 יד רָאנ ,רקיע רעד ןעוועג טשינ ייז ןענייז רשפא ןוא .?םרָאפ

 לָאמנײא טשינ ?עריא ןסָאמ עטיירב יד ,?טּפַאשלעזעג עשיליופ

 סעסעיּפ עשידיי קידנריפפיוא זַא ,ןײטשנרַא טגָאזעג סע טָאה

 -יליופ רעד ןשעיווצ קירב ַא ןעיוב וצ ןסיוא רע זיא ,שיליוּפ ףיוא

 "עדָאװאא ןימ ַא ןפַאש וצ ,טפַאשלעזעג רעשידי ןוא רעש

 .ןדָאב ןלַארטַאעט ןפיוא לייוורעד ןייז לָאז -- {|גנוקידנעטשרַאפו

 ןיא ןרָאוװעג ןגיוצרעד םוטרעגריב עשיליופ סָאד רעבָא זיא.

 זױלב טשינ ,ףיירט םיא רַאפ זיא ,שידיי סָאװ ,ץלַא זַא ,טסייג ַאזַא

 רימ ןָאק ךיא ןוא .קידשוּפיע ןוא קידלקע ךיוא ,טייוו ןוא דמערפ

 עטלייצעג טימ -- רעגריבניילק רעשיליופ ַא זַא ,קָאמ טשינ

 יעקסווָאדיעז ַאא ןכוזַאב וצ ךיז ייב ןלעוּפ לָאז -- ןעמענסיוא

 עסעיּפ יד ןעוו ,ןריסַאּפ טנָאקעג רָאנ טלָאװ סָאד .גנולעטשרָאפ

 .רעטַאעט קידנעטש יןייז ךרוד ןרָאװעג טגנַאלרעד םיא טלָאװ

 ַא ףיױוא טייצ ערעגנעל ַא טריטסיזקע סָאװ ,רעטַאעט סעדעי

 -ןַאב עקידנעטש לָאצ עסיוועג ַא ךיז טפַאש ,טרָא טמיטשַאב

 טזיױו ןעמ סָאװ ,ץלַא ןָא ןקוק ןטָאירטַאּפ עכלעזַא טָא.. .רעכ

 ןעמוק יי רעבָא ןלעפעג טשינ השעמה רחאל יז ןָאק סע .יז

 ןופ םוקילבוּפ-סַאטש סָאד סָאוװ ,קילגמוא סָאד רעבָא זיא .ןעז סע

 ןוא ,לָאצ רעסיורג ַא ןיא ךיז טריטורקער רעטַאעט ןשיליּפ

 / דיי ןופ ,טייהרעמ רעד ןיא -- ןגָאז רשפא ןָאקימ

 .טשינ תועט ןייק ךיא לע ןלַאפ עדייב ןיא זַא ,ןיימ ריאו
 עשיליוּפ ןופ לָאצ יד זַא ,ןגָאז לע ךיא בוא ,סנטשרע :ןבָאה

 -יױרג קירביא ןייק ןעוװעג טשינ "םלוג; ןפיוא זיא רעכזַאב
 זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זַא ןטלַאה לעוו ךיא ביוא ,סנטייווצ .עס
 ןיא .רעכוזַאב ןשידיי ןפיוא טנכערעגסיוא ןעוועג ײםלוג רעד
 -ַאלקער עטיירב יד ךיוא ךימ טקרַאטשרַאפ גנוניימ עטייווצ ןיימ
 רעשידיי רעד ןיא גנומענרעטנוא רעד דצמ עדנַאגַאּפָארּפ ןוא עמ
 .םרּפ םעד ןיא טָא וא .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןוא עסערּפ

 -יפפיוא ײםלוגג רעד ןופ רענדרָאנייא יד ןבָאה -- ךיא ןיימ --

 סא ןענעכער ייז .תועט-חקמ ַא סעזערּפמיא עכעלנע ןוא גנור

 סע .טשױטנַא ןַאד ןרעוװ ייז ןוא רעכוזַאב-ןסַאמ ןשידיי ןפיוא

 .ךיז טײרּפשרַאפ עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש יד זַא ,תמא זיא

 ןוא טדער םוטרעגריב רעזדנוא ןופ לייט ַא זַא ,תמא זיא סע

 -סיזקע ןלָאז סע זַא טייקכעלגעמ ַא טּפַאש סָאד .שיליוּפ טנעייל

 טקנוּפ רעבָא ןדיי רַאפ ןעגנוטייצ עשיליוּפ יירד דנַאל ןיא ןריט

 ןָאק ןדיי רַאפ רעטַאעט שיליוּפ ןייא טשינ זַא ,זיא תמא יזזַא

 .טשעינ גָאט ןקיטנייה .ןריטסיזקע

 -טניא-ןסַאמ ערעייז ןיא ,ןייזטסואווַאב-רעטנוא רעייז ןיא.

 -ַאלימיסַא רעכעלכַארּפוע טימ עלַא יד ןריגַאער ןוא ןליפ ןטקניט

 -ַאעט שידיי טָאה רעבירעד .שידיי -- עטעוועקניטעגרעביא עיצ

 -רעד טרָאו עשידיי סָאד עכלעוו וצ יד ףיױא ךיוא חכ ַאזַא רעט

 רעד ךיז טמענ ןופרעד .ןטלעז זיולב רעדָא ,טשינ ןצנַאגניא טייג

 ןיא לָאמַא ןעגנוריפפיוא עשידיי ןופ גלָאפרעד רעזעידנַארג

 ,דנַאלשטייד ,עינעמור ןיא |1928} טנייה ,םוחת ןרעסיוא דנַאלסור

 רעדָא ןבָאה שינעמור ,שטייד ,שיסור ףיוא עסעיּפ עבלעז יד תעב

 -ּפָא ןכַאוװע ַא רעייז סױרַא ןפור רעדָא לָאפכרוד ַא ןצנַאגניא

 | .ךליה

 -ןרַא .מ ןופ גנולדנַאה רעד ןיא ןַארַאפ זיא ןויטָאמ ַא ךָאנ
 :טגָאלקעג ךיז רע טָאה בולק-ןעּפ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא .ןייטש
 טעברַא ןייק ,םנחב .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןלעווש יד ןגָאלשעגּפָא;
 ךיא .עטכערעג ַא רַאפ ךיא טלַאה הנעט ענעי .ײענופעג טשינ
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 ןַא ;עניב רעשידיי רעד ףיױוא טעֿברַא סנײטשנרַא ןעזעג בָאה

 יד יב י"לתיבה-לעב רענליווא םענעגייא ןייז ןופ גנוריפפיוא
 סרעלקעס .ה ןופ עטיױוצ ַא ןוא קירוצ רָאי ןיינ טימ רענליוו
 "יז םָאד .קירוצ רָאי ירד טימ רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא ײרוכזי,
 -ביצ ,טייקרעביוז רעבָא ,ןעוועג טשינ ײןעגנוקעלּפטנַא, ןייק ןענ
 -עג ךיז טָאה גנוריפ עטינעג ,גנוטיירגוצ עכעלטנורג ,טייקיט
 זיא רעטַאעט-יקסנימַאק ןופ לבמַאסנַא רעד.. .עדייב ןיא טליפ
 -ערעּפָא, ןַא זדנוא ייב ךיז טפור סָאװ ,רענױזַא ןעוועג טלָאמעד
 זיא רעטעּפש ןוא רעירפ רַאוטרעּפער רעצנַאג רעד ןוא "רעשיט

 -פיוא .סעקיײרעכַאמ רענַאקירעמַא עטסואווַאב יד ןופ ןענַאטשַאב
 ,ױזַא עדנעגעל עשיטַאמַארד ַא ןעגוגנידַאב עכלעזַא ייב ןריפ
 יד ןיא ןסייר טשינ ןוא ןרעױא יד ןיא ןצלירג טשינ לָאז יז זַא
 עזשידיי סָאד .גנלענק לסיב שביה ַא טרעדָאפעג טָאה -- ןגױא
 -ורַא רַאפ ריט יד ןכַאמרַאּפ טפרַאדַאב טשינ םיוועג טָאה רעטַאעט
 ןופ קעװַא טפרָאדַאב טשינ ךיוא טָאה ןײטשנרַא רעבָא ,ןעניײטש
 -ַאב רעד ךָאנ זיא רעטַאעט ןשידיי םעד ,תמא .רעטַאעט ןשידיי
 -רַאּפ טשינ ךָאנ ןָאק סע .גְנַאְלק רעדמערפ ַא ײרעסישזער, ףירג
 -עג ַא ,רָאיטקַא ןַא ןייז טשינ לָאז סָאוװ ,ײרעסישזער} ַא ןגָארט

 רעסיוא) רעלפוס ַא תוחּפל רעדָא טנעיציּפסעיא ,רעריפ-סטפעש
 טפרַאדעג ןײטשנרַא טָאה םעד ףיוא ךיוא רעבָא ,(ײרענליוו; יד
 עשרַאוװ ןיא טָאה רע ןעוו ןָאטעג רע טָאה סָאװ .לטימ ַא ןעניפעג
 ןריפפיוא ןלעוו לָאז סָאװ ,רעטַאעט שיליופ ןייק ןענופעג טשינ
 טָאה רע .גנוריפפיוא יד טריזינַאגרָא ןיילַא טָאּה רע ?ײסלוג, םעד
 ךיז טָאה רע ןוא עיגרענע ןוא ימ רועש ַא ןָא טגײלעגקעוװַא
 לבמַאסנַא .רָאטַאזינַאגרָא ןטנכייצעגסיוא ןַא רַאּפ ןזװעגסױרַא
 ַאּפָארפ וא עמַאלקער ,שמויטסָאק ןוא עיצַארָאקעד ,עסַאמ ןוא

 -רָא דנצנעלג ןעוועג ןענייז עסערפ ןוא ךוזַאב-רעטַאעט ,עדנַאג
 ייּפַאק -- םעניילק טשינ -- ןקיטיינ םעד וליּפַא ןוא טריזינַאג
 טָאה .סָאװרַאפ ,אישק ַא טביילב .טכַארבעגפיוא ךיוא רע טָאה לַאט
 -יפפיוא עשידיי ַא ןעגנערבוצסױרַא ץלַא סָאד ןָאטעג טשינ רע
 טרָא ןליוּפ ןיא ָאד זיא סע ?עפורט עשידיי ַא ןריזינַאגרָא וצ ,גנור
 רימ ןבָאה לייורעד .סעפורט עשירעלטסניק ףניפ זיב ריפ רַאּפ
 שארב טשינ ןײטשנרַא .מ ךיז טלעטש סָאוװרַאפ .ענייא זיולב
 -ַאטש ַא ןעוועג ךליהּפָא רעד טלָאװ ?רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא ןופ
 ןשידיי ןרַאפ וטפיוא רעד ,רערעקיצניוו ַא גלָאּפרעד רעד ,רערעכ
 ?רערענעלק ַא רעטַאעט

 .ףײטשנרַא קרַאמ וצ הנעט רעזדנוא זיא סָאד

 ןכלעוו ןיא רעפטנע ןרענגנעל ַא טקורדענּפָא .א טָאה ףיורעד

 :טביירש רע

 -"םלוג; ןיימ ןופ טייז רעשירעלטסניק רעד ןגעוו ,אלימ...,)
 ,רימ טביילג ןרעּפמַא טשינ ךייא טימ ךיז ךיא לעװ גנוריפפיוא
 .בָאה ,טעברַא ןיימ ןיא ןעניפעג טשינ טלָאז ריא תומיגפ לפיוו
 -ררסח רעמ ךס ַא ןענופעגסיוא גנַאל ןיוסש ריא ןיא ןיײלַא ךיא
 ץלַא ,קרעוו סָאד זיאיס רעטגַאועג סָאװ ,רעסערג סָאװ .תונ
 ,טפערט לָאמנייא טשינ ,תמא... ...םיתועט ענייז ןייז ןזומ רעסערג
 סָאוו ,סָאד טקנופ ןורסח ַא רַאפ ןָא טמענ רעקיטירק ןייא זַא
 ןַא רַאפ ,הלעמ עסיורג ַא רַאפ אקוד טלַאה רעקיטירק רעטייױוצ ַא

 ןפיא סע טריסַאפ טפָא ןצ .טנעמירעפסקע ןטנַאסערעטנויא

 רעד ןפ רבחמ רעד זַא ,קיטירק-רעטַאעט רעד ןופ טיבעג

 -ַאב זיא סע סָאוװ ,דניז יד רַאפ ץימשש עקידרעייפ טּפַאכ עסעיפ

 רעלָאמ רעד ןליפַא רעדָא רָאיטקַא רעד ,רעסישזער רעד ןעגנַאג

 יד זַא ,טעשעג ,טרעקרַאפ ,רעדיו ןוא ,סעיצַארָאקעד יד ןופ
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 דנַאב -םישורס
 טריי זרע ריר ירא לערע יי ריי לי יריד רענט += טעאלאגיע הא ילד אלא זייי ריי ויי איר

 רָאיטקַא םעד ,רעסישזער םעד גנערטש טּפָארטשַאב קיטירק

 ..רבחמ ןופ דניז יד רַאפ רעלָאמ םעד רעדָא

 ערעיי) רענעמ ענעי ןבָאה יצ קפוסמ זיא טרעכייוו יח.

 (.א.מ--.גנולעטשרָאפ -יםלוגי רעד ףיוא ןעוועג ךיוא ןענייז ןעיורפ

 וצ ןבָאה יצ ,גנוּפַאשש עועידיי ןגעוו ףירגַאב ןקיטכיר ַא ןעמוקַאב

 דיירפ רעזדנוא ,ןקיטיױו ןוא ןשינעלגנַאר ערעזדנוא טדערעג ייז

 -ניא רעשידיי רעקיטנייה ייז רַאפ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ? דייל ןוא

 זיא יםלוגי סקיווייל .  ?םרָאפ רעשידיי רעקיטנייה ןוא טלַאה

 "מיא ָאי ןענייז עכלעוו ,קרעוו עטלייצעג יד ןופ סנייא קפס םוש ןָא

 ןגעוו ףירגַאב ןטסנייפ םעד ןוא ןטסקיטכיר סעד ןבעג וצ דנַאטש

 עטסקיטכערפ יד ןופ ענייא ךָאד זיא סָאד .גנופַאש רעשידיי רעד

 סקיוויל ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןרעטסומ

 ,ןעינלגנַאר עטסערג ערעזדנוא ןענייו ןוא ןעיירש ,ןדייר יסלוגי

 ןצימע ךיז ןָאק גולפ ןיא שטָאכ וא .ןקיטיױו עטספיט ערעזדנוא

 יםלוגי ןופ טלַאהניא רעד זַא ,ןטכַאדסיױא (רעקיטירק ןייק טשינ

 רעפיט לסיבַא רעבָא ךיז ןעמ טקוק ,רענרעדָאמ ןייק טשינ זיא

 זַא ןקרעמַאב וצ טשינ ךעלגעממוא זיא ,ךָאז רעד ןיא ןיירַא

 -שיגַארט ,קיטנייה שיגַארט זיא יסלוגי ןופ ךות רעצנַאג רעד

 ןַא ןיא רָאג רָאנ ,טרעכייו יח ,טרָאּפ ריא טנעז טכערעג !שידיי

 -ַארעטיל ןטסערג ןופ ןייז געמ -- קרעוו ןייא טימ :טרּפ ןרעדנַא

 ןבעג טשינ ךָאד ןעמ ןָאק -- סענרַאפ שירעלטסניק ןוא ןשיר

 -נוא ןגעוו ףירגַאב סענעמוקלופ ַא טלעוו רעכעלרעסיוא רעד

 ןקיטייו ,ןשינעלגנַאר עלַא ערעזדנוא ןגעוו ,גנופַאש רעצנַאג רעזד

 ףיױא ןסעיּפ עשידיי ןריפפיוא סָאד זַא ,עקַאט ךיא ןיימ .ווײזַאא

 זיא סָאד בא .טצעזעגטרָאּפ שיטַאמעטסיס ןרעוו ףרַאד שיליוּפ

 ןסירעגרעביא ןרעװ טשינ יז רָאט .טעברַא ץנַאטנעזערּפעד ַא

 -עג רעשידיי ןוא רעשיליופ רעד ןשיווצ קירב ַא זיא סָאד בא

 רָאּפ ַא טשרע :טיױבעגפיוא מ(עינ טייו ךָאנ יז זיא ,טפַאשלעז

 סָאד .ןָא טשרע ךיז טבייה טעברַא יד .טלעטשעגקעווַא סעפולס

 .ךַאז עקיליב ןייק טשינ ,ןינע רעטכייל ןייק טשינ זיא

 םעד טריפעגפיוא טשינ בָאה ךיא ,ןסיוו ריא טליוו ,סָאורַאפ..

 עששידיי יד ןעוו -- ריא טניימ -- סָאוװרַאפ ? שידיי ףיױא יסלוגי

 ףרירָאנגיא טייקיפמעט עכעלדנעטשרַאפמוא ןַא טימ ןבָאה סעּפורט

 -רַאפ ןבָאה סרעטַאעט עשידיי יד ןוא ,ןטָאבנָא רעקילדנעצ עניימ

 ,טכערמוא ןַא רַאפ טלַאה ריא סָאװ ,ןריט יד רימ רַאפ טכַאמ

 טזעינ ןײלַא ךיא בָאה -- ןסיו ריא טליו -- עשז סָאוורַאפ

 -ירַאפ זיא רָאי 23 ...? עפורט עשידיי ענעגייא ןָא טריזינַאגרָא

 .עניב רעששידיי רעד טסניד וצ טלעטשעג ךיז בָאה ךיא טניז רעב

 ַארטַאעט רעשידיי סלַא -- ךָאד סע טפרַאד ,טרעכייו יח ,ריא

 ןבעל םוצ יינספיוא 1905 ןיא ךיא בָאה סָאד זַא ןסיוו -- גָאל

 ןופ ָאד זיא סעכלעוו ,ןלױפ ןיא רעטַאעט עשידיי סָאד ןפוררעד

 ,ןסיוו ךױא סע טפרַאד ריא .טיוט ןעוועג ןָא ןטייצ סנעדַאפדלָאג

 רעטַאעט סָאד בָאה ךיא עכלעוו טימ עּפרט עטשרע ןיימ זַא

 ןענַאטשַאב זיא (1905 יימ 19) טנפעעג עשרַאוו ןיא יַאלעטַאגַאבי

 -צנַאל ,ַאנילָאמרעי ,גנילירט םירמ ,ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ
 .רעָלְדַא םעס ,יקסנימַאק קחצי םהרבַא ,ַאקסווָאלַאסָארענ ,ןַאז

 ,עזיורק ,לעּפַאר .ל ,ןַאמלעטיט .מ ,גרעבדנַאז קחצי ,טרעביל בקעי

 סָאוו ,עּפורט ַא ,טסייה סָאד .ַאיא יקסווָאקַאוויּפס ,ןַאמרעב ,ןַאמסייוו

 טזעינ זדנוא ייב רעטַאעט שידיי ןייק רעמ ןיוש טָאה ןכיילג ריא

 ןּפָאנק ןקיזָאד ןופ טייצ רעד ןיא ךיא בָאה סָאו ןוא .טַאהעג

 ?טיבעג טבילַאב ןיימ ףױא ןָאטעג טשינ טרעדנוהרָאי לטרעפ

 ,עדמערפ טריטּפָאדַא וא טצעזרעביא ,ןסעיפ עלעניגירַא ןבירשעג

 ןיא ןעגנומענרעטנוא-רעטַאעט עששידיי עסירג עקינייא ןפַאשעג
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 טימ -- וליפַא טיױבעגפיוא .סעדָא ןוא עגיר ,שזדָאל ,עשרַאװ

 שידיי ַא רַאּפ לעיצעּפס עדייבעג עיינ ַא -- תופתושב ןזייַא ךָאנ

 -פיונוצ ,(ירעטַאעט רעווָאנַארומי) עשרַאוו ןיא רעטַאעט-סקלָאפ

 -עטילי רעשידיי רעטשרע רעד טימ טריפעגנָא ןוא טלעטשעג

 ץנַאג טעמכ טזײרַאב בָאה ךיא רעכלעוו טימ יעפורט רעשירַאר

 םויק ןייק טָאה יעפורט עשירַארעטילי ןיימ ןעוו ןוא ,דנַאלסור

 ןיימ ןופ תונברק עטסערג יד ףױא קידנקוק טשינ ,טָאהעג טשינ

 עטסעב עקיטלָאמעד יד ,רעטעברַאטימ עניימ דצמ ךיוא ןוא טייז

 ןַאד ךיז ךיא בָאה ,שארב סיקסנימַאק יד טימ ןרָאיטקָא ןשידיי

 בָאה תובהלתה עיינ טימ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ןעוועג שאימ טשינ

 ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ ןיא ןריזינַאגרָא ןעמוועג ךיז ךיא

 .טלענקעג ,טנרעלעג ,יז טימ טריסישזער ,ןזיירק-רעבָאהביל

 ןופ ןערדַאק עיינ ןפַאש וצ טבערטשעג ךיא בָאה טרַא ַאזַא ףיוא

 עכלעוו ,עכלעזַא ,ןרָאיטקַא עטרעטסײגַאב ,עגנוי ,עטנעגילעטניא

 -יברַאפ סעיינ ַא וצ ,תונברק עיינ וצ טיירג ןוא קיעפ ןייז ןלָאז

 ,רעטַאעט שידיי רעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןטרעט

 טָאה ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןופ טרוטש רעד ןעמוקעג זיא

 .ןזָאלבעגקעוװַא לזייה-ןטרָאק ַא יו םעניימ ןינב ןצנַאג ןקיזָאד םעד

 ,עקירעמַא ןייק ךיא רָאפ .. . ...ןבילבעג טשינ רכז ןייק טעמכ

 עטקינייארַאּפ יד טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא סױא טסעמ

 ךיז גייצרעביא ןוא ... עקירעמַא םורד ץנַאג רעטעפש ,ןטטַאטש

 טסעינ ןעמ ףרַאד טלעוװ רערָאג רעד ףױא -- זַא ,ףוס לכ ףוס

 טנגונגַאב רעטַאעט עשידיי סָאד ןגרוטַאמַארד עשידיי ןייק ןבָאה

 רעוו . ..ןטנַאקירבַאפ-זנוש טימ ,רעכַאמ ןסעיפ טימ זיולב ךיז

 ןַא רָאג ןױוש ךָאד ןיא סָאד ,טַארעטיל ַא ,רעסישזער ַא ,טסעומש

 ןופ טָאטש יד .עשרַאוו ןייק קירוצ ךיא סוק ... .ךַאז עקירביא

 ןרעביא ךַאד א ןָא עניב עשידיי יד ךיא ןיפעג ָאד .ןריובעג ןיימ

 טָאה ןעמ סעכלעוו ,וליּפַא םוקילבוּפ ַא ןָא ,ןרָאיטקַא ןָא ,ּפָאק

 טָאה סע זיב טצַאשעגגנירג ןוא טפָאלבעג ןוא טרַאנעג גנַאל ױזַא

 רעדיוװ ףברוח רעתמא ןַא .ןקור ןטימ טרעקעגּפָא ריא ןופ ךיז

 רעד םורַא זַא ,עז ןוא ךיא רעה ליױורעד !יינספיוא ןבײהנַא

 ןשטנעמ ענעדיישרַאפ ךיז ןרָאּפ רעטַאעט ןשידיי ןופ הבּרוח

 .םיריױטקַאד ,ןטסיצילבופ ,רעקיטילָאּפ ,רעריפ-ייטרַאּפ ,רעוט-ללכ

 ...!ַאטשינ רעדיוו ןיוש רע זיא טָא ןוא ,טעטימָאק ַא ָאד ןיוש

 טָא וא יובפיוא -רעטַאעט רַאפ טפַאשלעזעג עצנַאג ַא ַאד ןױוש

 -ןפייז ַא יװ רעמ טשינ ןעוועג זיאיס זַא ,סױרַא רָאג ךיז טזייוו

 ןפור ךימ לָאזימ ץרא-ךרד טימ טרַאװ ןוא ץיז ךיא ןוא ...זָאלב

 ...ןיײא טשינ וליפַא סע טלַאפ סענייק רעבָא ,טעברַא רעד וצ

 ארומ דלַאב רע טמוקַאב ,ייא ןצימע ַאי ןיוש טלַאפ סע בױא ןוא

 -ךרעטששמוא קלח ןייז ןּפַאכסױא טשינ הלילח םיא ייב לָאז ךיא

 .ךָאפ רימ ןיא ךיז טכַאמ רע ןוא ,שרעדנַא סעּפע רעדָא ,טייקכעל

 יד םױא יצ ןוא לטיה םעש סָאד סױא ןיױש ךיא וט ..סעג

 ןעמ ףרַאד ...ןלַאפרַאפ ...ןעז טשינ ךיז ןעמ טכַאמ ,טנַאה

 -רַא ערעדנַא ןַא ליױורעד ךיא וט .ךיא בָאה הרירב ַא ..טשינ

 רעקיניױו טסששינ ,גנוגייצרעביא ןיימ טל ,זיא עכלעוו ,טעב

 זומ עכלעוו ,טעברַא ןַא ,רעטַאעט שידיי יו קיטיינ ןוא קיטכיוו !

 -רעד טוט רימ רעסיוא רערעדנַא ןייק עכלעוו ןוא ןרעוו ןָאטעג
 יד (עטָאכ ןוא ..ָאט טשינ רשפא ןעק .ןוא ,טשינ לייו
 -רַאפ ךָאד ,עיסימ ענעביוהרעד ןיימ ןרָאװעג זיא טעברַא עקיזָאד
 "עט ןשידיי םעד ןבעגעגקעווַא ןבעל בלַאה ַא ... .ךיא רעכיז
 ךיא לע ,בילבעג ךָאנ רימ ןיא ןבעל בלָאה ַא בױא .רעטָא
 ןץעידי סעד ןיב ךיא ןכלעוו ,בוח םעד ןלָאצ קיליײה רעכיז
 ."קידלוש רעטַאעט
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 שידיי ףיוא טריפעגפיוא ןײטשנרַא .מ טָאה 1929 רַאורבעפ ביײהנָא

 ,שידָאק ,המחנ) עּפורט-ןטערעּפָא רענליוו ג'ַא רעד טימ "םלוג , םעד

 :טביירש טרעכייו ר"ד .עקָארק ןיא ןליּפשטסַאג עריא תעב (שאכ

 עסערּפ רעוועקָארק יד .ןעזעג טשינ גנולעטשרָאפ יד בָאה ךיא,|

 גנוטייציגָאט רעשיטסינויצ רעד ןיא .טבױלעג קרַאטש יז טָאה

 רעד רַאפ ןָאטעילעּפ ַא ןיא רעפנַאק .מ ר"ד טָאה 'קיננעשזד יווװָאנ'

 טדערעגמורַא ערעימערּפ רעד ךָאנ עיזנעצער ַא ןיא ןוא ערעימערּפ

 יד תוכיראב טלדנַאהַאב לקיטרַא ןטירד ַא ןיא ןוא קרעוו סָאד

 -וק יננַאװָארטסוליא רעשיטימעסיטנַא רעד ךיוא ... .גנוריפפיוא

 -עטשרָאפ יד טביולעג ץיטָאנ ןצרוק ַא ןיא טָאה 'יננעשזדָאצ רעיר

 ,בגַא קידנענָאמרעד טשינ ,/סַאג-יקסנעכָאב ףיוא רעטַאעט/' ןיא גנול

 ,"(12 רַאורבעפ) שידיי ףיוא טליּפשעג טרעו יז זַא

 -גרַא קרַאמ זַא ,טלַאה ("ט"לבטיל , טיול) "קיננעשזד יוװָאנ,

 -ַאזינעצסניא-המיבה רעד ןופ רעכעה טייטש עיצַאזינעצסניא סנייטש

 -טּפיױה יד טלּפירקרַאפ טָאה יז זַא ,ןפרַאוװרָאפ ןָאק'מ עכלעוו ,עיצ

 טגָאז -- רעטרעוו גונעג טשינ בָאה ךיא ,... .'םלוג' ןופ ןוויטָאמ

 -רענָא עפיט ןיימ רעסישזער םעד ןקירדוצסיוא -- רעפנַאק .מ ר"ד

 רעד ףיוא טלָאװ'ס ןעוו .טיײקילופגרָאז ןוא טעברַא ןייז רַאפ גנונעק

 רעקיזָאד רעד ןופ םור רעד טלָאװ ,טייקיטכערעג טשרעהעג טלעוו

 רעד ףיוא ןגָארטעצ ןרעוו טפרַאדַאב טַאט רעשירעלטסניק רעסיורג

 -רָאפ יד ןעמוק טפרַאדַאב ןטלָאװ עקָארק ןייק ןוא ,טלעוו רעצנַאג

 ןעז וצ ידכ ,טעטש-טּפױה ערעזדנוא ןופ עסערּפ רעד ןופ רעייטש

 עירעטסימ רעשידיי רעטסנעש רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ עטשרע יד

 | ."שניב רעשידיי רעד ףיוא

 טכַאמעג זיא סָאװ ,גנוריפפיוא יד , :טקרעמַאב ווָאקרוט סַאנָאי

 ,"גלָאפרעד ןטגידרַאפ ַא טַאהעג טָאה ,םענדַאפ סיורג טימ ןרָאװעג

 :עקָארק ןופ רעכעלב השמ טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו |

 טפ חוכ ןצנַאג םעד ןזיועגסױרַא ָאד טָאה ןײטשנרַא ....

 -רַאפ רע טָאה עמעָאפ סקיױװיל .טנעלַאט ןשירעסישזער ןייז

 טימ טשַארעביא סָאװ ,עמַארד רעלַאטנעמונָאמ ַא ןיא טלדנַאו

 ןוא ,ןעגנַאגרעביא עשינעצס ןוא ןטקילפנָאק עקידריווקרעמ עריא

 ןטבַאגַאב םנופ גנוקריוו רעד רעטנוא זַא ,טנַאסערעטניא זיא סע

 -נָאק שממ ןעוועג ןרָאיטקַא יד ןופ ליפשש יד זיא ,רעסיששזער

 -טירד ןיא טליפשעג ןטכענ טשרע ןבָאה סָאװ ,ןטסיטרַא .טרעצ

 -ווא יו ,טציא ןבָאה ,ןלָאר עקיגנַארטייוצ ןטערעּפָא עקיגנַאר

 -ילש עזעירָאיטקַא עקיטכיוו טריפעגסיוא זָאנּפיה ןקיטכעמ ַא רעט

 .טעטיזָאוטריװ רענעטלעז טימ ןתוח

 ןעיפיצעפס ַא ןבעגעג ןבָאה םוירעטסימ ןזעידנַארג םעד ...

 -עד יד ןה רעבױצ ןשיגַאמ ןוא טײקשירַאדנעגעל ןופ טירָאלָאק

 -עטקַארַאכ יד ךיוא ןה רעבוהדלאגרַאשט רעלָאמ ןופ סעיצַארָאק

 ןטסואווַאב ןופ טריטקעיַארּפ ןוא ןלָאמעג ,ןעמויטסָאק עשיטסיר

 | ,יָאקשַאנָארפ יה רעלטסניק ןשיליוּפ

 ףיוא גנוטעברַאַאב ןוא גנוצעזרעביא ןייז ןיא .ַא טָאה 1929 ינוי ןיא

 בקעי שזדָאל ןיא עּפורט רעשילוּפ רעד טימ טריפעגפיוא שיליוּפ

 יָאד רעד טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד ,"תרפא עלערימ , סנידרָאג

 סעּפֹורט עשילוּפ ערעדנַא טימ ךיוא רעטעּפש ןוא עּפורט רעקיז

 ,ןליוּפ רעביא

 םעד ןוא שילוּפ ףיוא 'תרפא עלערימ , ןופ גנוריפפיוא ס'.ַא
 ַא רַאפ רוסי רעד טגיילעג טימרעד טרעוװ סע זַא ,םעד םורַא למוט

 רַאוטרעּפער ןשידיי ַא ןבעג לָאז סָאװ ,רעטַאעט-"שילוּפ-שידיי,

 .עסערּפ רעד ןיא עיסוקסיד עפרַאש ַא ןפורעגסױרַא טָאה ,שיליױוּפ ןיא

 :ןֿפורעגּפָא ױזַא ףיורעד ךיז טָאה ווָאקרוט סַאנָאי
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 "יוצ עצנַאג ,ענייא טשינ ,העושי יד ןעגנערב קי ײז ..

 ַא ןבעג ,תישאר .ןזָאה יירוצ ןגײלקעװַא סָאש ןייא טימ ליוו ןעמ

 ןעידיי ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ טלעוו רעדמערפ רעד טייקכעלגעמ

 ןפ ןרעדירברַאפ וצ קירב ַא ןפַאש -- תינשהו ,רַאוטרעּפער

 ,טיצ רעד ןיא . ?ךָאנ סָאװ ..וא ןסָאלק ,סעיצַאנ ,רעקלעפ

 ,הדירי-רעטַאעט רעלַאּפָארטסַאטַאק ַא רַאּפ ָאד ןעיטש רימ סָאװ

 עשרַאו רעשידיי רעקידטנזיוט-350 רעד ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא

 -טייצ יד קידנענכער טשינ) רעטַאעט שידיי ןייא ןייק ָאטשינ זיא

 ןליפַא התע-תעל זיאיס ןוא (עפורט עקידנרילָארטסַאג קיליװ

 טמוק ,ןרעוו ןפַאשעג לָאז רעטַאעט ַאזַא זַא ,גנונפָאה ןייק ָאטשינ

 ןליפוע לָאז סָאוװ ,רעטַאעט ַא ןפַאש .יטקעיָארּפי רעייא טימ ריא

 -רַאפ -- טײטַאב סָאד .. .ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא סעסעיפ

 טלעפ סע) גנַאגרעטנוא םוצ ןעגנערב ,עיצַאלימיסַא יד ןקרַאטש

 ערעייא טכוזַאב רע .רעטַאעט ןשידיי םנופ (ךס ןייק טשינ

 טשינ ןעוו ,שיליופ ןיא ןעגנוריפפיוא-יטלוגי ןוא יתרפא עלערימי

 :טפיוה םעד יו ייס ןוליב סָאװ דיי עקיבלעז יד ?ןדיי

 ףרַאד .סרעטַאעט עדמערפ ןיא רעכוזַאב-רעטַאעט סנופ טנעגיטנָאק

 ןריפפיוא רעכוזַאב-רעטַאעט 9972 יד רַאפ ,סע טסייה ,ךָאנ ןעמ

 סָאװ ךָאנ יז ידכ ,ןכַארּפש ערעדנַא עלָא ןיא טעסעיפ עשידיי

 ןשידיי ןיא ךַארּפש רעשידיי ירענעפיירטי רעד ןופ ןעיצוצּפָא רעמ

 ? רעטַאעט

 יו ןוא ?עיצַאלימיסַא עקיניזטסואווַאב :טשינ סָאד ןעד טסייה
 ! רעטַאעט ןשידיי םנופ םלוע םעד ןסיײרּפָא סָאד ןפורנָא ריא טעוו
 ,רעטַאעט רעזדנוא טשינ ךָאד טָאה םלוע ןשידיי-טשינ ןייק לייוו
 ןופ גנורעדירברַאפ רעד טימ ,ןײטשנרַא יה ,ריא טליוו רשפא ןוא
 ןשידיי ןיא סלוע ןשיליופ םעד ןעיצניירַא ךיוא ,סעיצַאנ יד
 טועינ ךיוא רָאנ ,םעד ןיא טשינ בילג ךיא ?ןיײרַא רעטַאעט
 | .ןטשרע םניא

 -וצרעטנוא תלוכיב רָאנ ריא טנעז טקעיַארּפ רעייא טימ .,)
 ףױא םעד ןופ ץנעטסיזקע יד ,טייקידנעטשטסבלעז יד ןקַאה
 -רעד ןפַאש ןוא רעטַאעט ןשידיי ןקידנעייטש ךעלסיפ עשירעניה

 ,םיא רַאפ ןעמָאנ ןדנסַאּפ ןייק טשינ בָאה ךיא -- םעיינ ַא טימ
 ירעטַאעט שידיי-שילױפ טשינ ,שיליופ-שידייטשיני ַא ןדייס
 ."!טשינ רעכיז --- רעטַאעט שידיי :סלַאפנדעי

 :טרעפטנעעג .ַא טָאה ףיורעד

 -עט-טָאטש רעשזדַאל ןיא קירוצ רָאי 4 טימ בָאה ךיא ןעוו
 ,שיליוּפ ףיוא 'קובדי םעד לָאמ ןטשרע םוצ טריפעגפיוא רעטַא
 סלַא טסירגַאב ןטייז עלַא ןופ ןרָאװעג ערעימערפ עקיזָאד יד זיא
 יטילָאּפ ןוא עלערוטלוק רעסיורג ַא ןופ שינעעשעג קידיירפ ַא
 -רעביא טרעוװ סָאװ ,ךוב עשידיי סעדעי. .גנוטײטַאב רעש
 סעדעי יו טקנופ ,ךַארּפש רעדמערפ ַא ןיא טנעיילעג ןוא טצעז
 -עטשסיוא ענײמעגלַא ןַא ףיוא ץַאלּפ ַא טניפעג סָאװ ,דליב שידיי
 טריפעגפיוא טרעוװ סָאװ ,עמַארד עשיריי עדעי יװ טקנופ ,גנול
 ענענואוועג ַא זדנוא רַאפ זיא ,עניב עקיכַארפשי-דמערפ ַא ףיוא
 עזעידיי ןופ גנונעקרענָא רעד רַאפ ףמַאק רעזדנוא ןיא עיציזָאּפ
 ױזַא .. .רוטלוק עשידיי ללכב ןוא טסנוק עשידיי ,רוטַארעטיל
 עושידיי עצנַאג יד ןענַאטשרַאפ טלָאמעד ןינע םעד עקַאט סע טָאה
 יד טגָאזעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה ןעניז םעד ןיא ןוא ,טייקכעלטנפע
 רעדָא סענייא ןופ טַאנסױא ןַא טימ רשפא ,עסערפ עשידיי עצנַאג
 ; {;  ױוצ

 'םלוגי םקיווייל ןופ גנוריפפיוא ןיימ ןעמוקעג זיא ךָאנרעד
 עריא עלַא ייב טָאה סָאװ ,גנוריפפיוא ןַא ,קריצ רעוועשרַאוװ ןיא
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 ךָאד (עגנוגנידַאב יד ייב עכעלדיימרַאפמוא סנטסרעמ) ןרעלעפ

 רעלערוטלוק רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג

 עשידנעלסיוא ןוא עשיליופ .ופ ןיא עכלעוו ןּוא טלעוװו-רעטַאעט

 -טרעטניא יד ןופ ענייא רַאפ טנכייצרַאפ ןרָאװעג ןטעטירַאטיוא

 רַאפ .טסנוק-רעטַאעט רעשיליופ רעד ןיא ןשינעעשעג עטסטנַאס

 ,םעד בילוצ ךיוא קיטכיוו ןעוועג גנוריפפיוא-ימםלּוגי יד זיא זדנוא
 -ניא טימ ןדייר וצ עסערפ רעשילױּפ רעד טיונעג טָאה יז לייוו

 רעקיטרַאנגיא .רעד ןגעו גנרעטסײגַאב טימ טפָא ןוא סערעט'

 טעטילַאניגירָא רעד ןגעוו ,עדנעגעל רעששידיי רעד ןופ טייקנייש

 רעד ןגעוו -- ףוס םוצ -- ןוא רוטַארעטיל .רעשידיי רעד ןופ

 -יםלוגי רעד ךָאנ אקוד ... .קלָאפ ןשידיי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ

 טרעמרַאפ רענגעק ןוא רעקיטירק עניימ ךיז ןבָאה גנוריפפיוא

 :עוועג זיא רימ ןגעק הנעט-טּפיוה יד ןוא ...טקרַאטשרַאפ ןוא

 ךיז גנריפפיוא-יםסלוגי עשיליופ יד טָאה סָאורַאפ !שטייטיס

 ? גנוריפפיוא רעשידיי רעד רַאפ ןפָאלעגסיורָאפ זיא ןוא טרעדעפעג

 ךיירפ טימ טנכייצרַאפ שינעעשעג ַאזַא טרעוו רעקלעפ ערעדנַא ייב

 ןָאט וצ טזייוַאב סָאװ ;םעד רַאפ טײקרַאבקנַאד ןוא ץלָאטש ןוא

 -ַאד ןיא ױקידלושי םעד ןעמ טָאה זדנוא ייב ?זדנוא ייב .ךַאז ַאזַא

 ןופ ןוא ,ןבעל סָאד טקנעשעג םיוק .טייז ןייא ןופ ידערברַאפי ןקיז

 -השקטשינ רַאּפ ַא ןפרָאװעגוצ םיא ןעמ טָאה טייז רעטייױוצ רעד

 ."הרהזה עטשרע יד סלַא רענייטש עקיד

 עלערימ , רעד ןגעוו תונעט יד וצ טקעריד רעביא .ַא טייג ָאד ןוא

 :שיליוּפ ףיוא גנוריפפיוא-"תרפא

 טירש רעסיוועג ַא ךיוא געוו םעד ףיוא זיא יתרפא עלערימי,
 -שידיי ַא ןגעוו ווָאקרוט סַאנָאי ופ תונעט יד קידנריטיצ ןואנ
 רעטַאעט רעזדנואי זַא ,ששינ ליוו רע רעבָא ...עטַאעט שיליוּפ
 ָאי סָאד ןָאק רעװ .ידַארּפש רעדמערפ ַא ןיא ןפַאשעג ןרעוו לָאז
 ַאזַא ללכב סע זיא סע יו -- םעלַא רעסױא -- ןוא ?ןלעװ

 -געשזרפ שאני ןופ טנעזנעצער רעד רשאב ? ךעלגעמ רָאג ךַאז
 -עט ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשיליוּפ עקילייווטייצ עניימ טָאה ידנָאל
 -(טידייי ןעמָאנ ןטרעּפמולעגמוא ןטימ טניױרקַאב יםועזילעי רעטַא
 עקַאט בָאה ךיא זַא ,ט .י 'ה טינ ןעד טסייו ,ונ .יעניב עשיליופ

 ןיא וײרב ַא טקורדעגּפָא ידנָאלגעשזרּפ שַאני ןבלעז ןיא דלַאב
 זַא ,תועט רעסיורג ַא ןעשעג זיא ָאד זַא ,טסעפ לעטש ךיא ןכלעוו
 -עט ּפיט ַאזַא ןגעוו ןעמולח וצ ןָא טשינ ןליפַא רימ טבייה סע
 רעשיליױּפ רעד ןיא רעטַאעט שידיי ַא טלַאה ךיא זַא ;רעטַא
 רעד ןיא רעטַאעט שיליוּפ ַא יו דרוסבַא ַאזַא רַאפ טקנופ ךַארּפש
 לָאמַא טעװ רע בױא זַא ,ָא טזייוװ .ַא ןוא) ךַארּפש רעשידיי
 רעד טימ ןסעיּפ ןליּפש טרָאד ןוא רעטַאעט שיליופ ַא ןבָאה
 -עד ,רעקלעפ ןשיווצ טייקכעלרעדירב ןטיירּפשרַאפ וצ הנוכ
 טיונעג ןייז ךעלכַאזטַאט טעוו ןלױּפ ןיא רעטַאעט ַאזַא ...(טלָאמ
 ןלעוו סָאװ ,טלַאהניא ןשידיי ןופ ןסעיּפ יײר ַא ןריפוצפיוא ךיוא
 טימ ,טרַאסנבעל רעזדנוא טימ םינכש ערעזדנוא ןענעקַאב ןפרַאד
 עטסעב יד ךָאד זיא סָאד ...ןלַאעדיא ןוא ןעגנובערטש ערעזדנוא
 םעד ףיוא ןעד ןעמ ףרַאד יצ .םיאנוש ערעזדנוא ןגעק רעוועג
 -רצ טעוו רעטַאעט ןימ ַאזַא וליפַא בױא זַא ,ןזיױוַאב ךָאנ טרָא
 ַאזַא טשינרָאג ךָאנ סע זיא ,םלוע ןשידיי ןסירג ַא ךיוא ןעיצ
 -ימיסַא ...רַאפ ןבָאה ארומ ןפרַאד שזַא לָאז ןעמ זַא ,קילגמוא
 ידכ טרָאו ןייא ןרילרַאפ וצ טרעוו ךָאנ ןעד זיא יצ ןוא .עיצַאל
 ןרידנעטערּפ ןָא טשינ וליפַא טבייה עניב ַאזַא זַא ,ןגייצוצרעביא

 ןענייז סָאד ?עניב רעשידיי רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאפ וצ !
 ןוא ערעדנוזַאב .ץנַאג רַאפ ןטלַאטשנַא ערעדנוזַאב ץנַאג ייווצ ךָאד
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 ,הנעט רעד ןגעוו קידנדַײר ןוא} ףליצ ענעדיישרַאּפ ךעלטנורג
 עבלעז יד ביוא.. |ןדיי 9952 ןענייז רעטַאעט ןופ רעכוזַאב יד זַא
 יז טגנַאלרעדימ ואוו סרעטַאעט עדמערפ ןיא יװ ייס ןעייג ןדיי

 עּפַאנק ץנַאג -- ןדיי סלַא -- ייז ןעגנערב עכלעוו ,סעסעיפ טפָא !
 ןיוע ךָאד זיא ,ונ .ןדָאש ןסױרג ַא לָאמַא וליפַא רעדָא ןצונ
 טייצ ןופ שטָאכ ןלָאז עבלעז יד זַא ,רעכיילג ןוחטב רתיל עקַאט
 ףיא קיטכיצ ןוא ןייר טריפעגפיוא ,עסעיפ עשידיי עטוג ַא ןעז
 זַא ,ןעקנעד וצ שיגָאל ץנַאג ךאד זיאיס :רעמ ךָאנ ןוא .שיליוּפ
 ןבלעז ןיא ןקעוװצפיוא דנַאטשמוא ןעניז סעסעיפ עכלעזַא
 -עג סעסעיּפ עשידיי ןעז וצ טייקירעגיינ ןוא סערעטניא ןַא םלוע
 םענייא טשינ סָאד טעו רשפא... ?שידיי ףיוא אקוד טליּפש
 ?ללכב טייקשידיי וצ ןעגנערבקירוצ טנעצָארּפ 99 יד ןופ
 רעצנַאג רעד ףיױא טעמכ רעביא טציא טבעל רעטָאעט שידיי . .,
 -- ןימ ךיא ?קידלוש ןירעד זיא רע .סיזירק ןרעווש ַא טלעוו
 ,ןײלַא ןטסיטרַא עשידיי יד קידלוזע ןירעד ןענייז ןטשרע םעלַא וצ
 עצנַאג רעַײז ללכב ןוא ןליּפש טרַא רעייז .רַאוטרעּפער רעייז
 טימ סָאװ עבלעז יד טעמכ ןבילבעג זיא הגשה עשירעלטסניק
 טָאה רעכוזַאב-רעטַאעט רעזשידיי רעד ...קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ
 -עניב ענייז ,ירעכַאמ ןסעיפי ענייז ןסקַאוװעגרעביא גנַאל ןױש
 ..רעריפ-רעטַאעט ענייז ןופ עטסרעמ יד ךיוא ןוא רעלטסניק
 עכלעוו ,עסערּפ רעזדנוא --- טגָאזעג ןפָא -- ךיוא זיא קידלוש ...
 -פיוא ןצנַאגניא -- ןוויטָאמ עכלעוו רַאפ טסייו רע --- טָאה
 ןוא דנוש יילרעלכ ןגעק ףמַאק ןקידובכב ןקילָאמַא ריא ןבעגעג
 ,עניב עשידיי יד ןציילפרַאפ סָאו ,סעקײרעכַאמ עזָאלטנעלַאט
 ןביירטרַאפ ןוא רָאיטקַא ןרעסעב םעד ןעמסרַאפ ןוא ןבערגרַאפ
 ...רעטַאעט ץעידיי ןופ םוקילבופ ערעסעב סָאד שיטַאמעטסיס
 ,'קובדי ןופ ןעגנוריפפיוא עשיליופ עניימ טינ לָאמנייק רעבָא
 ײ.יתרפא עלערימי ןוא יםלוגי

 ןופ גנוקרעמַאב ערעסערג ַא טימ טײלגַאב זיא לקיטרַא ס'.ַא

 :םיא ןגעק גנולעטש ַא טמענ עכלעוו .עיצקַאדער רעד

 י+

 -רקיש ,יד סיוא ןויכב ךָאד טדיימ ןוא ,רעטַאעט ןשידיי רעזדנוא

 -עט עשידיי ןיא ,ןרעסישזער עשידיי -- רימ ןפרַאד יצ :עגַארפ

 ,עסערפ רעשידיי רעד ךרוד רקיעב טריסנָאנַא ,סעדייבעג-רעטַא

 -שידיי ינימ עכלעזַא ןדליב -- םלוע ןשידיי טנעצָארּפ 99 ַא טימ

 רעדָא ןײט:שענרַא קרַאמ ןעוו זיא סנייא .עגנוריפפיוא עשיליוּפ

 ןגָאלשעגכרודַא טלָאוװ ,קערַאמ יעשזדנַא -- רעכיג ןוא רעקיטכיר

 יד ןיא שילױּפ ןיא סעסעיפ עשידיי ןופ ןעגנוריפפיוא עשיטייל

 רעטַאעט ,יווָאדָארַאנ רעטַאעט ,יקסלָאפ רעטַאעט רעוועשרַאװ

 ןרעטַאעט עשיליופ-טכע עקידנעטש עכעלנע ןיא רעדָא ,ינטעל

 טייגימ ןעוו זיא שרעדנַא רָאג ןוא ,טעטש עשיליופ ערעדנַא ןיא

 ןפַאש טמענימ ןוא דנַאטשרעדיוװ ןרעטכי"ל ןֹופ גטוו סעד ףיא

 םנופ תונברוח יד ףיוא ןוא ןובשח ןפיוא עניב עשיליוּפ-שידיי ַא

 םילוּפלּפ ענייק זַא ,רָאלק ױזַא זיא עגַאל יד .. . ,רעטַאעט ןשידיי

 קרַאמ עקַאט טסיג עיצַאוטיט ןימ ַאזַא יב .ןפלעה טשינ ָאד ןלעװו

 רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג רָאג טָאה סָאו ,ןײטשנרַא

 ןוא רָאלק זיא סָאד .רעייפ-עיצַאלימיסַא סעד ףיוא למיוב ,עניב

 ."ןשַאוונייר טשינ סע רָאט ןעמ ןוא טשינ סע ןָאק ןעמ

 רעדיוװ ןוא עיסוקסיד יד טזָאלעגּפָא טינ טָאה ווָאקרוט סַאנָאי

 ןופ ;עַארפ עקיטכיוו ר ַא ָאד טרירַאב ןיטשנרַא קרַאמ;

 :טרָאװ א ןעמונעג

 (רעטַאעט ןשידיי םנופ} הדירי רעד ןופ הביס-טפיוה יד ...,

 ןיא ןעגנוטלַאוורַאפ טָאטש יד טשינ ,גנוריגער יד טשינ סָאװ זיא

 ןיפ
= 
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 ןעט ַאעט ןשידייןוֿפ ןַאקיסקעל

 יד ךיא ... .רעטַאעט ןשידיי םעד טשינ ןציטשרעטנוא ןליױפ

 םעד יבגל ןכערברַאפ רעווװש ַא טײגַאב טפַאשלעזעג עשידיי

 ןיא ךיז רַאפ טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןקיבלעז םעד ,רעטַאעט ןשידיי

 ייב ןַארַאפ .גנולקיווטנַא רעקידנצנעלג רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןליּפ

 ,רעקיזומ ,סדעלָאמ ,ןרעסיששזער ,ןטסיטרַא עקיסַאלקטשרע זדנוא

 לָאז רעכלעוו ,טַאטשרַאו סטעברַא רעד זדנוא טלעפיס רעבָא

 ןַא רַאפ ךיז ןרעדָאפ סָאו ,ןרַאוסעסקַא עלַא טימ ןעזרַאפ ןייז

 ןגיל טעוו עויטַאיציניא יד יוװ גנַאל ױזַא .רעטַאעט ןשיעּפָארייא

 טועינ ןוירעּפָא עכלעוו ,ןרָאטקעריד ןרָאיטקָא ןופ טנעה יד ןיא

 סענעגנולעג טשינ ןדעי ךָאנ ןזומ ןוא לַאטיּפַאק ןקיטיײנ ןטימ-

 טעוו טפַאשלעזעג יד יוװ גנַאל יזַא ןבעגפיוא טעברַא יד ,ואורּפ

 טקנופ -- בוח ריא רעטַאעט ןשידיי םעד יבגל ןליפרעד טשינ

 טוטינ טעוו ןוא ,רעקלעפ עדמערפ יד ייב ןָאטעג טרעװ סע יװ

 ,רעקיור ןופ טייקכעלגעמ ַא טסיטרַא ןשידיי םעד ןרעכיזרַאפ

 ךייר ןייק ןייז טשינ ןָאק ,תוגאד-עסַאק ןָא טעברַא רעקידנפַאש

 .ךעטַאעט ןשידיי םנופ סיזירק סעד ןרעדניל ןגעוו

 ןַא ןיא רעטַאעט שידיי ַא ןפַאש ןופ עיצּפעצנָאק יד ...
 ןטימ ןעוו טייצ ַא ןיא סױרַא קידנעטש טמיווש ךַארּפש רעדנַא
 -קע ןייז .ןופ תוברוח יד ףױא .טכעלש זיא רעטַאעט ןשידיי
 עושידי עדמערפ יד טָא ןלעטשפיוא ןעמ טוואורפ ץנעטסיז
 -נָא ןעועג זיא ױזַא .ךעלמערק-רעטָאעט ןוא ךעלדייב-רעטַאעט
 טששינ עשרַאוו ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,המחלמ(-טלעוו עטוערע) בייה
 ןעעזעגנייא טָאה טפַאשלעזעג עשידיי יד .שידיי ןליפש טנָאקעג
 -עגסיוא ךיז טָאה ןינע רעד ןוא ,טקעיָארּפ רעד זיא סע ךעלדעש יו
 ייֵלָאקינ ימיב דנַאלסור ןיא ךיוא ױזַא ןוא .טשינרָאג טימ טזָאל
 הדירב-ןיאב טזומעג ןבָאה ןטסיטרַא עשידיי ןעוו ,שטיוועיילָאקינ
 -טימ רעטַאעט רעד טָא טָאה .שיסור ןיא רעטַאעט שידיי ןליּפש
 ? קלָאּפ ןשידיי ןוא ןשיסור םנופ גנורעדירברַאפ יד ןַאד ןפלָאהעג
 גנַאגרעטנוא םוצ רָאנ ןריפ ןגעװ ערעיײא עלַא ,רָאלק זיא סע
 טָאה תועט ַא .עיצַאלימיסַא וצ אלימב ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ
 -שידיי ַא ןופ ןײטשטנַא ןטימ זַא ,ןעניימ ןייז טימ ןײטזענרַא .מ
 יד ןגייצרעביא ןעמ טעװ ,רעטַאעט שידיי-שיליופ ַא יצ שיליופ
 -רעטנוא טנידרַאּפ רעטַאעט רעשידיי רעד זַא ,טלעוו עדמערפ
 טימרעד ןבעג ךָאנ ןלעװ רימ ,טרעקרַאפ ןרעװ וצ טציטש
 ןײק טשינ זיא שידיי :טנַאה ןיא רעוועג םיאנוש ערעזדנוא
 ןוא ,ןָאגרָאשזי סעד ןָא ןײגַאב ךיז ןענָאק ןליוּפ ןיא ןדיי ,ךַארּפע
 ןופ ןקַאילָאּפ) 'ָאגעוװעשיָאמ ַאינַאנזיוו ןקַאילָאּפי ןרעוו ןלעוו רימ
 ."(ןביולג סהשמ

 :רעפטנע ןייז טימ ןײטשנרַא קרַאמ ןסָאלשעג טָאה עיסוקסיד יד

 -פיוא עשיליוּפ עניימ ואוו טשינ ָאד ךיז טלדנַאה ללכב ...,
 יז ןענייז יצ רָאנ ,רָאפ ןעמוק סעסעיפ עשידיי ןופ ןעגנוריפ
 רעדָא ,קיטיינ ןענייז ייז ביוא .ךעלדעש רָאג יצ ,קירביא ,קיטיינ
 ,'םועזילעי רעטָאעט ןיא ןעמוקרָאפ ייז ןגעמ ,ךעלצונ רָאנ וליפַא
 סָאד שטָאכ ןוא ,עפורט עשידיי ַא לָאמַא טליפש טרָאד שטָאכ
 -- עיצקַאדער יד טניימיס יו -- ךיז טניפעג רעטַײעט עקיזָאד
 ךעלדעש ןענייז ייז רעבָא בוא .יעשרַאװ ןשידיי ןופ ץרַאהי ןיא
 ןיא ךעלדעש ןוא קירביא סנייא ץלַא ייז ןענייז ,קירביא רעדָא
 םעד טריפעגפיוא בָאה ןיא ואוו ,טרָאד וליפַא ,רעטַאעט ןדעי
 -רעביא טסעפ ןביולג ןיימ ןיא ןיביכ ןוא ביילג ךיא ... .יקובדי
 רָאי קיצפופ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה רעטַאעט שידיי זַא ,טגייצ
 -נעבעג סנעדַאפדלָאג ןופ טצנַאלפרַאפ ןרָאװעג זיא סע טניז
 -סקלָאּפ עטסטיירב יד ןיא טלצוָאוועגנייא ףיט ךיז ,טנַאה רעטשט
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 רעקיזָאד רעד ןופ .דרע רעטעפ רעצרַאוש רעד ןיא יו ןסַאמ

 ַא יו ךיז טסקַאוװעצ סע ןוא ןטפַאז עקידעבעל סע טיצ דרע

 יז ךָאנ טעוו ,רעטניוװ ןוא טסברַאה ַא טמוק .םיוב רעקרַאטש

 ןלעוו ,רעטעלב יד ןלַאפ .רעמוז ןוא גנילירפ ַא ןעמוק רעכיז

 ."טשינ םיב רעד טעוו ןענַאיורַאּפ .ןסקַאווּפָא ערעדנַא

 :ןצרַאה ןופ ּפָארַא סגעוונייא ןיא ןיוש ךיז טדער .ַא

 ןזיב ןוא ןעוועג ךיא ןיב רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טייז (א,

 -פיױא ,רעתמא רעד ןביילברַאפ ךיא לעוו ןבעל ןיימ ןופ ףוס

 .רָאיטקַא ןשידיי ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ דניירפ רעקיטכיר

 סָאו ,טימרעד אקוד ןזייווַאב גונעג ןבעגעג ךיא בָאה ףיורעד

 ערעסעב ייב ןטעברַא וצ טיײקכעלגעמ יד טפָא רעייז קידנבָאה

 רעד וצ קירוצ ךיא םוק ,סעניב עדמערפ ףיױא ןעגנוגנידַאב

 -רעד זַא ,ךיז טייטשערַאפיס .ףור ןטשרע ריא ףיוא עניב רעשידיי

 ףרואוורָאפ ןייק רעבָא ,חוכירשיי ןייק טשינ רימ טמוק רַאפ

 ףיױא טעברַא ןיימ ...טשינ סיוועג רַאפרעד ךָאד ךיא ןידרַאפ

 -יליױוטייצ ַא סלַא טכַארטַאב לָאמ עלַא ךיא בָאה סעניב עדמערפ

 ַא טעג רעדױוװ רימ טעוװ עניב עשידיי יד זיב ,טסייהיס ;עק

 בָאה טייקכעלגעמ עקיזַטד יד .ןטעברַא וצ ריא רַאפ טייקכעלגעמ

 -תריסמ טימ טעמכ ,רעדנעל עטסטיױו יד ןיא טכוזעג טפָא ךיא

 ןגעוו ףירגַאב זיאיס רעסָאװ ַא רָאנ טָאה סָאװ ,רעדעי .שפנ

 לָאמַא ןָאק רָאיטקַא רעד רָאנ זַא ,לױוװ ךָאד סייוו ,ןזעוו-רעטַאעט

 -ַאגנַא םיא לָאזימ ןטיינ עיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ ןייז ךרוד
 יז לָאזימ ןטרָאװ ןחמ רעסישזער ןוא רעסַאפרַאפ רעד ;רישז

 סָאד .טעברַא רעייז ןגָאלשרָאפ יי ןענָאק סנטסכעה ...ןפור

 ןיא ןליפַא ןָאט וצ טרעהעגפיוא טשינ לָאמנײק ךיא בָאה עטצעל

 ןימ טביולרעד ףירעד רימ טָאה סע יו סָאמ ערעסערג ךס ַא

 זיאיס ערעסָאוו ןבירטעג וצרעד ךימ טָאהיס יוװ רעדָא ,עיציבֹמַא

 ןלָאז ןפָא ןָאז וצ סָאד טשינ ךיז םעש ךיא ..טייקידנעווטיונ

 טנעה ענעגיוצעגסיױא עניימ ןבָאה עכלעוו ,יד ןעמעש ןדייס ךיז

 -ַאמַארד עשידיי סָאד רימ ןגָאמרַאפ לפיו ...ןסיוטשעגקירוצ

 -ַארּפ עקירָאי-ליפ טימ ,שינטנעק-ךַארּפש טימ ןרעסישזער-ןגרוט

 ,סעּפע ךָאנ טימ רשפא ןוא עיגרענע טימ ,גנורַאפרעד עלענָאיסעפ

 טָאה רעכלעוו ,ןכלעזַא םענייא ןכַאלסױא שיניצ ןגעמ לָאזימ זַא

 !?רעטַאעט ןשידיי ןיא יץַאזּפָאי ןייק ןענופעג טשינ

 רעדעי ייב ךיא ךוז ,עניב רעשילױּפ רעד ףיוא קידנטעברַא (ב

 ,רוטלוק רעשידיי רעד ןצונ עטסערג יד ןעגנערב וצ טייקכעלגעמ

 גנוטכַא ןעגנוריפפיוא ןוא ןעגנוצעזרעביא עניימ ךרוד קידנקעוו

 טרָאװ ןשעידיי ןרָאפ ,רֹוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןוא

 רָאנ ,ןילַא ךיא רָאנ טשינ ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןרַאפ -- ללכב ןוא

 -רעביא ךיא יװ טקנופ ןענייז ןדיי ענעבעגעגרעביא עטוג ךדס ַא

 ַאזַא ןופ ןענייז ןעגנוריפפיוא עשיליוּפ-שידיי עניימ זַא ,טגייצ

 ,טייקיטכיוו רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטילָאּפ ,לערוטלוק קידנטייטַאב

 ַא רשפא ןעגנערב יי -- ןעניימ ערעדנַא יו -- וליפַא ביוא זַא

 ,ןדָאש ןלעירעטַאמ ןקילייװטייצ ַא ןרָאיטקַא עשידיי עּפורג רעניילק

 ויטָאמ רעדנרידיצעד ַא סלַא ןעניד טשינ לַאפ ןייק ףיוא סָאד ןָאק

 "טעברַא ַאזַא ןגעק

 רעטַאעט עשידיי סָאד זַא ,ןביילג םעד סיוא .ַא טקירד ףוס םוצ

 רע יוו ,סיזירק םעד ןטלַאהרעביא טעוװ סע זַא ,קרַאטש גונעג זיא

 ,ןסקַאװּפָא ערעדנַא יד ןלעװ ,רעטעלב יד ןלַאפ , :סיוא ךיז טקירד

 "ט'לבטיל , ןופ עיצקַאדער יד ."טשינ םיוב רעד טעװ ןענַאיװרַאפ

 .ַא סָאװ טימרעד זַא ,גנוקרעמַאב ַא טימ לקיטרַא םעד ּפָא טסילש

 ךיז קידנציטש ,רעטַאעט-"םועזילע , ןופ לַאז םעד ןעמונעגוצ טָאה
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 דנַאב םישודס

 םעד ןדָאש ןטקעריד רע טגנערב ,םלוע ןשידיי ַא ףיוא רקיע רעד

 עשיליופ סָאד ןעוו ןעוועג ךיוא טלָאװ שרעדנַא .רעטַאעט ןשידיי

 רימ ןעוו זיא שרעדנַא ןוא ,ןסעיּפ עזטידיי ןריפפיוא טמענ רעטַאעט

 רעד רַאפ ענייא ןוא עשרַאװ רַאפ ענייא ,סעּפורט ייווצ ןריזינַאגרָא

 עשידיי ׂשילוּפ ףיוא ייז טימ ףיוא טריפ ןוא ,טוט .ַא יוװ ,ץניװָארּפ

 םענייק ןופ .ַא טרעו רעטַאעט ּפיט םעד טָא ןריזינַאגרָא וצ .ןסעיּפ

 רע לָאז .וויטַאיציניא רענעגייא ןייז ןופ סע טוט רָאנ ,ןפורעג טינ

 רעטַאעט שידיי עגונב וויטַאיציניא ענעגייא ןייז ןדנעוװנָא ךיוא
 .שידיי ףיוא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-טָאטש רעשזדָאל ןיא טרעוו 1930 יימ ןיא

 עקטָאמ , סשַא םולש ישזער ןוא גנוטעברַאַאב רעשילוּפ ס'.א ןיא

 אקסווָאלדישזקס ןוא "עקטָאמ, סלַא יקסווָאיק שזעמישזַאק טימ "בנג

 ."ירעמ , סלַא

 -עזרעביא רעשילוּפ ס'.ַא ןיא טריפעגפיוא טרעוו 1930 ינוי ןיא

 ."ריל גינעק רעשידיי רעד , סנידרָאג בקעי ישזער ןוא גנוצ

 -עגפיוא רעטַאעט-טָאטש רענדָארג ןיא זיא 1921 לירּפַא 17 םעד

 סמכילע-םולש גנוטעברַאַאב רעשיליוּפ ס'.ַא ןיא ןרָאװעג טריפ
 ."רעבערגדלָאג ,

 .ַא ןופ ר'א רעטַאעט-טָאטש רענליוו ןיא זיא 1921 לירּפַא 25 םעד

 ןייז ןופ עיסרעוו עיינ ץנַאג ַא שילוּפ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 עסעיּפ יד ."ָאטעג רעד ןופ רעגניז רעד , נ'א "לסעבעלַאב רענליוו,

 רעטַאעט , רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1931 ינוי ןיא זיא
 ,ןַאמפיש .א ןופ "ילַאמ

 -ַאמַארד ןשידיי, רעװעשרַאװ ןיא טריפעגפיוא .ַא טָאה 1921 ףוס

 יאטסלָאט .א טיול ,רעדליב 8 ןיא עסעיּפ ,"ףעזא , "רעטַאעט ןשיט

 .עניב רעשידיי רעד רַאפ טעברַאַאב ,וװָאלגעשטש .ּפ ןוא

 | / 'גגנוריפפיוא רעד ןגעוו טביירש ליזיימ ןמחנ

 ןוא קיטַאלג טריפעגפיוא עסעיפ יד טָאה ןײט:שנרַא קרַאמ,

 רע .סעיזנעטערפ עלעיצעּפס ןָא ןוא ,ןצנוק עקירביא ןָא ,ךעלרע

 טועינ ,געוו ןשיטסילַארוטַאנ ןוא ןלַאער םעד טימ ןעגנַאגעג זיא

 -עג-ענַארכָא יד יטציּפשעגרעביא טשינ ןוא ןבירטעגרעביא

 ײז ןופ טכַאמעג ןוא טרישזרַאש קרַאטש וצ רע טָאה ןטלַאטש

 טפרַאדַאב ייז טָאהימ סָאו טייצ רעד ןיא ,םיארּפ ןוא ןטָאידיא

 .ןפרואווסיוא-ןסעטנעמ יוו ,ןטסידַאס יוו ,ענעבירטעגכרוד יו ןבעג

 עילגניי וצ סיוא ןעעז (טכירעג םייב רקיעב) ןרענָאיצולָאוװער יד

 ווָאנרעשט ךיוא .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןטסיטַאטס יעכעלזעידייי

 ,רעלופ ,רעקיגָאוו ןעמוקסיורַא טפרַאדַאב ןבָאה ווָאקניוװַאס ןוא

 -רעד ;שילגניי ןוא שידניק ױזַא טשינ ,רעשיטסעיַאמ ,רעטיירב

 ןיא ףרָאדסנַאמ .י טפַאשרַאפ חור-תחנ ןקידתמא ןַא טָאה רַאפ

 יי ."טלַאטשעג דנצנעלג ַא זיא סע .ףעזַא ןייז

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ווָאקרוט טנומגיז ךרוד זיא 1922 יימ ןיא

 שזאטרָאּפער-עניב ,ןיטוּפסַאר , רעטַאעט-"םועזילע , רעװעשרַאװ ןיא

 רַאפ טעברַאַאב ,ווָאלגעשטש .ּפ ןוא יָאטסלָאט .א ןופ רעדליב 6 ןיא

 | ."ןײטשנרַא קרַאמ ןופ עניב רעשידיי רעד
 :טרעכייוו .מ ר"ד טביירש םעד ןגעוו

 ןזעידיי ןיא ןײטשנרַא קרַאמ זיא רָאי ןעצ עטצעל יד רַאפ,

 -עּפָא רעד ייב .קוספ םוצ ןעמוקעג טשינ עשרַאוו ןיא רעטַאעט

 ריא תעב ,טריפעגפיוא רע טָאה שַאח-שידַאק-המחנ עּפורט-ןטער

 ןופ יםלוגי ןטנַאמרעד .יוש םעד ץוח ַא ,ליּפשטסַאג רעוועקָארק

 יד ןוא ןיטוּפסַארי סווָאלגעשטש ןוא סיָאטסלָאט ךיוא ,ןקיווייל

 םעד ,טנַאמרעד יו ,שיליופ ףיוא ,טלעטשעג טָאה רע .יעצירַאצ

 -- ןעלבמַאסנַא עשיטַאמַארד יד .יתרפא עלערימי ןוא יסלוגי
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 -יפפיוא םוש ןייק ןבָאה -- יטינווי ,יטקיווי ,יעּפורט רענליווי

 ַא רַאפ ןטלַאהעג סע בָאה ךיא .טכַארבעג טשינ םיא ןופ גנור |
 -עגרעביא טשינ ןתלוכי סנײטשנרַא בָאהיכ .הֵלֹוע רעששוריפב/

 ףיט רעד ןיא טשינ טבָארג רע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .טצַאש
 ,תומלוע שיערמ טשינ ןענייז ןלַאפנייא עשירעסישזער ענייז ןוא

 סָאװ ,הכאלמ-לעב רעלַארטַאעט רעטוג ַא ןעוועג זיא רע רעבָא !
 עטסרעוװש יד ייב ,טנָאקעג ,סעקלומָאג יינש ןופ טכַאמעג טָאה

 ַא ןעגנערבסױרַא ,סעבָארּפ לָאצ רעניילק ַא ךָאנ ,ןעגנוגנידַאב !
 ןופ טנָאקעג ןבָאה ןרָאיטקַא .גתלעטשרָאפ עקידוועקריוו ענייש
 -ער ןשיטסילַארוטַאנ ןיא טרפב ,ךַאז ץיא טשינ ןעּנרעלּפָא םיא

 רעודנוא טימ ןריפוצפיוא ןטעברַאפ םיא ךיא בָאה ,רָאֹוטרעּפ |

 .יףעזַא' סווָאלגעשטש ןוא סיָאטסלָאט .ל .א לבמַאסנַא

 זיא ןוא טפיטרַאּפ טשינ שיגַאלָאכיסּפ זיא אפוג עסעיפ יד

 ןוא ןטקעפע עשילַאדטַאעט עקרַאטש ףיוא רעמ טנכערעגסיוא

 סָאװ ,לָאר-לטיט יד .ײטשנרַא טלעטשעג יז טָאה יױזַא עקַאט

 רעגנוי רעד טליפשעג טָאה ,רָאיטקַא ןטינעג ַא רַאפ ןבירשעג זיא

 טימ ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסױא טָאה ןוא ,ףרָאדסנַאמ בקעי

 רעד ןופ גנונכייצ ענייפ ַא ןבעגעג טָאה רעצלָאה לחר .דובכ

 עקיטכערפ ַא טרַאה שרעה ןוא ָאירַאו ןירענָאיצולָאװעד רעגנוי

 יד ןופ ייס גלָאפועד ןיא .עוועלפ רעטסינימ ןופ טלַאטשעג

 טַאהעג ןײטשנרַא .מ טָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא ןופ ייס עטנַאמרעד

 "עט סייב ןעמונעגסיוא טָאה גנוריפפיוא יד .קלח קידוועעזנָא ןָא

 טרַאנ ןורכז רעד בױא -- ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא םלועד רעטַא

 ."ןכָאװ סקעז ַא -- טשינ ךימ -

 גנוריפנָא עשירעלטסניק יד ןעמונעגרעביא .א טָאה 1032 ןיא =

 טימ .טריפעגפיוא טרָאד ןוא ,שזדָאל .ןיא רעטַאעט-?ַאלַאקס ,- ןופ

 ."דניק ַא ליוו ךיא , סמולב ,גנוטעברַאַאב ןייז ןיא ,ןעטסרעג ַאטרעב

 רעװעשרַאװ ןיא טריפעגפיוא .א טָאה 1922 רעבמעצעד 1 םעד

 ןטימ "רעדלָאג ר'ד , סיקסווָארימענ ענעריא .רעטַאעט-?ישטשָאוװָאנ ,

 .וָאטַארַאב לואּפ ר'ד ןקידנרילָארטסַאג

 ס'.ַא ןרָאװעג טריפעגפיוא עשרַאװ ןיא זיא 1932 טסוגיוא ןיא

 ."ןפיוהרעטייש ןפיוא דיי רעד , עסעיּפ

 ?רעטַאעט רעשידיי רעיינ , רענוװָאק ןיא טָאה 1924 רַאונַאי 4 םעד |

 טכַאמ יד , עסעיּפ עקיטקַא-2 ס'.א טריפעגפיוא ווָאקרוט טנומגיז

 - . "טלעג ןופ

 רענליוו , רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא טריפעגפיוא .א טָאה 1934 ףוס

 .ןופ רעדליב 4 ןיא עידעמָאק ,"!טלעג ,דלַאװעג' עסעיּפ יד "עּפורט

 .ןײטשנרַא קרַאמ --- ישזער ןוא עיסרעוו עשידיי ,יָאטסלָאט ײסקעלַא

 :ליזיימ ןמחנ טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 םערָא ױזַא טשינרָאג זיא עיגרוטַאמַארד עשידיי רעזדנוא;

 טַאלג טימ זדנוא ןזייּפש ןייא ןיא ןטלַאה לָאז ןעמ זַא ,קיט:עינ ןוא

 וא עשירעלטסניק ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,סעסעיּפ עשיטעיווָאס
 סָאװ ,ץלַא טשינ .גנוטײטַאב עשיטילָאּפ-טּפַאשלעזעג ןייק טשינ)

 -ינ ןוא טוג זדנוא רַאפ זיא ,ןרָאװעג ןפַאשעג לָאמַא טרָאד זיא

 -סלָאט .א ןופ גנוריפפיוא רעד תעב טכַארטעג ןעמ טָאה סָאד .קיט

 סיא טעז עסעיפ יד יו טשינ סיױו ךיא .ײטלעג ,דלַאוועג, סיָאט/

 זדנוא זיא סָאו ,"עיסרעוו עשידיי יד רעבָא .לַאניגירַא ןיא

 טנַאסערעטניא טשינ זיא ,ןײטשנרַא .מ ךרוד ןרָאוועג ןגָארטעגוצ
 ןריפפיוא יז לָאז ןעמ ןעוועג אר טשינ ןיא

 ןיא "רענלױו יד ןופ ןעגנולעטשרָאּפ יױוצ עטשרע יד. -
 רימ יו ךייה רעשירעלטסניק רעד ףיא טשינ ןעייטש עשרַאו
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 .עפורט רעד טָא ייב ןעז וצ לָאמעלַא ןופ ןעוועג טניווועג ןענייז

 ."גנועימעצ ַא ,טַייקנריולרַאפ ַא ללכב ךיז טליפ סע

 :וָאקרוט טנומגַיז טביירש .םליפ ןשידיי ןרַאפ טעברַא ס'.ַא ןגעוו

 טכַאמעג ,ךעלטנגיא ,ןענייז ןעמליפ עשידי עטשרע ידי

 םענייא ןיא .עשרַאװ ןיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ ןרָאועג
 רתסא ןעמונעגלײטנָא וליפַא טָאה ,יתרפא עלערימי ןיא ,ייז ןופ

 .ןײטשנרַא קרַאמ ןעוועג זיא רעסישזער רעד ןוא ַאקסנימַאק לחר

 ןוא דנַאלסור ןיא טייצ ענעי וצ עיצקודָארּפ-םליפ עניײמעגלַא יד

 טימ םליפ רעקיזָאד רעד ךיוא .לַאמינימ ןעוועג זיא העפשה ריא

 .טקרעמַאבמוא ךרודַא זיא עסירטקַא רעשידיי רעטסרעלוּפָאּפ רעד

 ןופ ןטנעצודָארּפ יד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ עקַאט זיא

 ןרַאפ טנכייצַאב םיא ןבָאה (עמַאלקער רעייז ןיא) יףכ תעיקתי

 1. : ײ.יסליפ ןזעידיי ןטשרעי

 -ייא סָאד , רעטקַאניײא ס'.ַא טרימליפ טָאה "סוטנימ , עמריפ יד

 ."רעטָאפ , סלַא ץירוס השמ רעליּפשיוש ןטימ "דיל עקיב

 -ַאעט-"אעמעק , רעקרָאי וינ ןיא ןעמ טָאה 1940 רַאורבעפ ןיא

 רענליו רעד , םליפ-גנַאלק םעד ןרירטסנַאמעד ןביוהעגנָא רעט

 -ַאב} ווָאמיד ּפיסָא ןופ | "לתיבה-לעב רענליוו סָאד ,| "ןזח-טָאטש

 רענליוו סָאד, עסעיּפ סניטשנרַא קרַאמ ןופ טלַאהניא םעד קידנצונ

 סקַאמ ןופ ישזער ,ןײטשטַאלג בקעי ןופ גָאלַאיד ,ן"לתיבה-לעב

 יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןופ קיזומ ןוא קעסָאנ

 עשרַאװ ןיא "עגַאל:רוטלוק , גַאלרַאפ רעד טָאה 1928 ןיא

 "ענ סָאװ ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , ט'.ַא ןופ דנעב 2 ןבעגעגסױרַא

 .סרעטקַאנייא ענייז רָאנ ,ןסעיּפ ענייז ןײרַא טשינ ןעמ

 רעד ןופ .ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא "המקנ יד , רעטקַאנייא ןייז

 ןליּפש וצ ןרָאװעג טביולרעד טשינ ןוא ,רוזנעצ רעשילױוּפ

 -רַאװ ןיא ןענופעג .ַא ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג ןביױטעגנײרַא זיא ןוא עש

 רעד ןיא גנורעייפ-ייליבוי ַא ס'ַא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי

 | :ָאטעג

 ןרעייפ וצ טַאנָארטַאּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טייצ רענעיוצג

 רעסישזער ןוא גרוטַאמַארד םנופ לבויירעביירש ןקירָאי 40 סעד

 ברה) סַאג עשזוק רעד ףיוא טניוװועג טָאה סָאװ ,ןײטשנרַא קרַאמ

 -- קישזחג דוד ,רעפיש קחצי רײד טימ ןעמַאזוצ (סַאגיסלזיימ

 וועג ןטימ ןוא ,טייז רעשירַא רעד ףיױא ןײגרעבירַא ןייז זיב

 ,טנווָא לבוי םעד ףױא .שטיווָארעזיײיל ,יטנייהי ןופ רעטעברַאטימ

 עשזק ףיוא ּפָאש יסוָאניעשי ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה סָאװ
 רָאּפ ַא טימ רעפישש קחצי רײד ןטערטפיוא טלָאזעג ןבָאה ,סַָאג

 -עניב רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ סניײטשנרַא טעוװ רעטרעוו

 טלָאזעג טָאה שטיווָארעזייל רָאטקַאדער ;רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל

 טפרַאדעג טָאה לבוי לעב רעד ןוא ,עקרעיסנַארעפנָאק יד ןריפ

 -רַא סניא .ןעגנופַאש-ָאטעג עטסעיינ ענייז ןופ עקינייא ןענעייל

 קיזייא ןטסיטרַא יד ןטערטסױרַא טלָאזעג ןבָאה לײט ןשיטסיט

 ַארָאד ,רענרעל הנח ,ןַאמרעדייז דוד ,לעטסָאפ החמש ,גרעבמַאס

 טרעטשעצ רעבָא זיא החמש יד .שטיווָאנימ דנומדע ןוא לקַאפ

 -סָאלק ןעוו גָאט-ץרעמ רעסייה ַא ןעוועג דָארג זיאיס .,ןרָאװעג

 ןָא ןסָאשרעד ָאטעג ןיא ןבָאה ןדַארעמַאק ענייז טימ רעיימ-רעטי

 -יעוע ןופ לַאז רעד .ןדיי רעקילדנעצ ןעוו רַאפ ןוא סָאװרַאפ ַא

 ןוא טסעג ךס ַא םגה ,טלופרעביא ןעוועג ךָאד זיא ּפָאש סוָאנ

 ,ןעלזדניא-ָאטעג ערעדנַא ףיוא טניווועג ןבָאה סָאװ ,רעמענלייטנָא

 ,טָאה לבוי-לעב סעד .סַאג ןיא ןײגוצסױרַא טָאהעג ארומ ןבָאה

 רעינישזניא ,ירעטסטסלענדויי רעד טסירגַאב ,ערעדנַא ןשיווצ
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 -עגפָא ץלַא ךָאנ קידנעיז ,רעפיש רײד .םיובנעטכיל קרַאמ-
 רַאּפ ַא טדערעג רָאנ טָאה ,טײקנַארק רעגנַאל ןייז ןופ טכַאוש -
 טימ טָאה שטיווָארעזײל .םיהַא ךיז וצ קעווַא זיא ןוא רעטרעוו

 םעד טריפעג ,ירָאמוה-ןגלַאג' טימ ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,רָאמוה
 טנַאקעג טשינ ןבָאה ,ןשטיווָאנימ רעסיוא ,ןטסיטרַא יד .טנווִא
 -יז ןעועג גָאט םענעי ןיא זיא סע .ןּפָאש ערעיײז ןופ ןעמוק
 'בוט-םוי-לבוי רעד עקַאט זיא ,םייה רעד ןיא ןציז וצ רערעכ-

 .ײקידבוט-םוי טשינ ךרוזד ַא

 םוצ ָאטעג רעד ןיא גנורעייפ ַא ךיוא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי
 -עג טנדרָאעגנייא זיא סָאי ,ןיועל הנח עסירטקַא רעד ןופ לבוי
 ,'לצזָאזַא יינ' רעטַאעט ןייז ןיא ,רעלדנַאס טייח ,ןַאמ ריא ןופ ןרָאװ
 ,םוידיזערּפ ַא ןרָאװעג ןטעבעגפיורַא עניב רעד ףיוא זיא סע ואוו
 -וי יד טביולעג טָאה  רעכלעוו ..ַא ןעוועג זיא סע עכלעוו ןשיוצ
 ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ ןטסנידרַאפ עריא ןזיוװעגנָא ,ןירַאליב
 ןענָאק רעטייו ןוא המחלמ יד ןבעלוצרעביא ןשטנואוועג ךיוא
 ."טסנוק רעשידיי רעד ןעניד

 סַאנָאי טביירש ..ַא ןופ ןבעל סָאד ןטלַאהוצנָא ןוואורּפ יד ןגעוו -
 :וָאקרוט

 לָאצ עסיוועג ַא תושר ןייז וצ ןעמוקַאב טָאה טַארנדיי רעדי
 ןפורעג רעלוּפָאפ סע טָאה ןעמ יו רעדָא ,ױטרַאק-טכער סנבעלי
 עלַא ףשיווצ) ןרָאװעג טלייטרַאפ ןענייז ןרעמוני יד .ירעמוני
 -עג ַא ךױא ןוא סעיצוטיטסניא ענייז ןוא טַארנדיי ןופ עטמַאַאב
 ערעדנַא ןייק טָאהעג טשינ ןבָאה סָאו ,ןשטנעמ לָאצ רעסיוו
 דוד ,רעפיש קחצי רײד :ליפשייב םוצ יו ,יױטרַאק-טכערסנבעלי
 ."ערעדנַא ןוא ןײטשנרַא קרַאמ ,קישזוג

 סרעטַאעט יד ןופ טייקיטעט יד ןוא גנוײטשטנַא יד קידנרעדליש
 ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא
 :"ןעוועג סָאד זיא ױזַא;

 טורעג טשינ ךױא (ײטשנרַא קרַאמ} קערַאמ יעשודנַא טָאה,
 ,יַאּפירקי ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,קַאביר ןסיוועג ַא ךרוד ןוא
 ?ָאישטשָאק םעד ןבענ ,רעטַאעט ַא ףיוא עיסעצנָאק ַא ןעֹמוקַאב
 רעד וצ טרעהעג טָאה עדייבעג יד ,52 יקפילָאװָאנ ףיוא (ךריקנ
 -רָאעגנייא קיטרַאפ ַא ןעוועג טרָאד זיאיס ןוא עיפַארַאּפ-ךריק
 טרעױודעג גנַאל טשינ טָאה'ס ןוא עניב ַא טימ רעטַאעט רעטנד
 -נוא רעטַאעט עטרעפ סָאד ָאטעג ןיא ןרָאװעג טנפעעג זיאיס יו
 -יא טָאה קערַאמ יעשזדנַא .ײנלַארעמַאק רעטַאעטי ןעמָאנ ןרעט
 ןקיזָאד טנופ ישזער ןוא גנוטייל עשירעלטסניק יד ןעמונעגרעב
 ןבָאה סָאװ ,רָאיטקַא עטוג ײד ַא טרישזַאגנַא טָאה ,רעטַאעט
 .,שטינז לאכימ טימ ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא טליפשעג רעירפ
 ,ָארגער טנומגיז ,ַאקסלעשזָאק ןךָאק איצילעפ ,שטיווָארָאב ןָאנעז
 יש ,אגעבעש .,יקסנעשז טנומגיז ,ַאקסנָארָאב .מ .ַאקסרעבָא .מ
 .ַאיא אראק .ז ,שטיוָאקשָאמ .י ,יקסנישטילג .מ ,שטיווָאנַאדגָאב
 ןיא יתרפא עלערימי ןרָאוװעג טלעטשעג זיא עסעיפ עטשרע סלַא
 .ַאנואוסינרעוו טליפשעג טָאה יעלערימי .ךַארּפש רעשיליופ רעד
 "הרובד הנח, וצ .(שזדָאל ןופ לעקניפשרעה רײד ןופ יורפ יד)
 עסירטקַא עשידיי עטנַאקַאב יד ןרָאװעג טרישזַאגנַא לעיצעּפס זיא
 ןופ) ששטיוָאקשָאמ יי טליפשעג טָאה ףומלשי ;בילטָאג ַאנעלעה
 .ָארגער -- רעטעּפש ,שטינז לאכימ -- 'עיצמוחני (שזדָאל

 -ַארד זילב טליּפשעג טָאה ײנלַארעמַאק רעטַאעטי רעד ..!
 יעעזדנַא ךרוד זיא 'תרפא עלערימ' ךָאנ .סעידעמָאק ןוא סעמ
 טמענ ףָאהגרעב רײדי ,יקיזומ-ןסָאגי ןרָאװעג טלעטשעג קערַאמ
 'ובי ,קעשטַאלָאּפ ןופ ילַאניפ סטָארייהי ןוא יפ זיב 4 ןופ ןָא
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 עטצעל יד .ילסעבעלַאב רענליוו ןייז ןוא 'תוגאד סנַאשַאר

 שוקי טרָאדָאפ .ל ןעוועג זיא ,ןעגנַאגעג טרָאד זיא סָאװ ,עסעיפ

 ,דלעפנעמולב ַאנַאיד טימ ,רימ ךרוד טריסישזער ,ילגיּפש ןרַאפ

 ןָאקרוט .י ןוא שטיווָאנַאדגָאב .ע ,ששטיווָארָאב ןָאנעז ,ַאקסלעשזָאק

 לייו ,גנוריפפיוא עטצעל יד ןעוועג זיא סָאד .ןלָארטּפיוה יד ןיא

 :טריסנָאנַא ןעוועג ןיױש זיא סָאװ ,ערעימערּפ עקידרעטייוו יד

 ןט22 ןפיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןוא יקילג םוצ געוו רעדי

 ךָארג ?ייװ ,עמוק דנַאטשוצ טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה ,1942 ילוי

 .ָאטעג םנופ עיצַאדיװקיל יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט םעד

 םוצ געוװ רעד ןעמוקעג זיא יקילג םוצ געווי סעד טָאטשנָא
 ..."טיוט

 :םיובלעטייט םהובַא טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.א ןגעוו

 ךרוד ָאטעג רעשידיי רעד ןיא ןרעוו ןבירטעגניײרַא ןייז ןגעוו

 .רד ךרוד תועידי ןעמוקַאב ךיא בָאה ,טרָאד ןבעל ןייז ןוא םיצַאנ יד

 |1947) טציא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,קע ןתנ .רד ןוא ןַאמדייז ללה

 טימ ןענײטשנרַא קרַאמ ןגעוו טדערעג ןבָאה עדייב .עקירעמַא ןיא

 -עג עדרעוו טימ ,רעביא ןביג ייז וו ,טָאה רע .עיטַאּפמיס םיורג

 יד ןֹוא ,קילגמוא ןשידיי ןופ טייקרעווש עצנַאג יד ךיז ףיוא ןגָארט

 ןעמונעגנָא ןרעג ןבָאה ָאטעג ןיא רעוט-רוטלוק עשידיי עקידנריפ

 .עגרָאפ טרָאד טָאה רע .ןטיבעג ענעדיישרַאּפ ףיוא טעברַאטימ ןייז

 רעד ףױא רעדיו שטָאכ ,טייקיטעט-רעטַאעט עשידיי ןייז טצעז

 שילד רעטַאעט; םעד טימ טריפעגנָא טָאה רע ;ךַארּפע רעשיליופ

 טָאה רע ואוו ,סַאג עיּפילָאװַאנ ףיוא (טנגוי רַאפ רעטַאעט) ײךידָאלמ

 טעברַאעגטימ טָאה ,ןסעיּפ ערעדנַא ןוא "תרפא עלערימ , טלעטשעג

 רַאפ טוטיטסניא ןשיטסיאַָאדוי ןופ רָאטקער ,ןייטש דנומדע .רד טימ

 -ערוטלוק רעשידיי רַאפ ןיירַאפ םעד ןיא ןוא ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ

 טָאה ןבעגעגרעביא רימ טָאה קע ןתנ .רד יוו .ײףליהטסבלעז רעל

 עקנַאלש עכיוה ןייז לייוו ,ָאטעג ןיא ןזייל קרַאטש טזומעג ןײטשנרַא

 ןופ רענייא ייב .טעברָאהנעמַאזצ ןיוש ןעוועג סנטצעל זיא רוגיפ

 -עג טקישעגּפָא רע זיא סעיצקַא -עיצַאדיוװקיל עשיצַאנ עסיורג יד

 ךָאנ טימ טױט םעד טנגעגַאב טָאה רע ואוו ,עקנילבערט ןיא ןרָאװ

 ."םישודק עשידיי רעטנזיוט

 ןע גנוצ ַאשּפ א
 :טביירש רעיימ סירָאמ

 -עפס רעד זיא רע זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ןײטשנרַא קרַאמ ףיוא;
 ןרעיודַאב םוצ .רעסישזער-גרוטַאמַארד רעשידיי רעטסשיפיצ
 -עט ןשידיי םעד ןעמדיוו ןצנַאגניא טנַאקעג טינ ךיז רע טָאה
 רע שטָאכ ,טלעוו רעיינ רעד ןיא טינ ןוא ןלױּפ ןיא טינ ,רעטַא
 -עג ךעלנעזרעפ רימ טָאה רע יװ ,טלָאװעג קרַאטש סָאד טָאה
 ןָאדנַָאל ןייק ןעמוק וצ ןטָאבעגנָא רַאגָאז ךיז טָאה רע .ןבירש
 ןייק ןעוועג טינ ןענייז רעדייל .רעטַאעט ןשידיי ַא ןריפנָא ָאד
 רעטיורג ַא ןעוועג רעכיז זיא סָאד .ןריפוצכרוד סָאד ןטכיזסיוא
 .ײדָאש
 :טביירש טרעכייוו .מ ר"ד

 ןוא טנַאה ןיא ןעפ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ,
 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןענייז ,ןרָאיטקַא טימ טעברַאעג טייצ ַא ןבָאה
 יז .ןייבשעריה ץרפ ןוא ןײטשנרַא קרַאמ :יױוצ זולב ןעוועג
 יז .רעטַאעט ןגעװ טשינ רעבָא ,רעטַאעט ןרַאפ ןבירשעג ןבָאה
 טשינ ןוא ןליפש ןעמ ףרַאד רעטַאעט :טכערעג ןעוועג ןעניזי

 ליּפש-רעטָאעט :סעגרַאּפ טשינ רָאט ןעמ רעבָא .םיא ןגעוו ןדייר
 -יױז רעטַאעט ןָא ןוא קיטסיצילבוּפ-רעטַאעט ןָא ןריטסיזקע ןָאק
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 רנגַאב -םישודכצק

 ףיט ַא ןָא ןיז טלָאמעג טשינ ןָאק רוטלוק-רעטַאעט .טפַאטנס

 ."ןעמעלבָארּפ-רעטַאעט רַאפ שינדנעטשרַאפ קיטײזלַא ןוא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא שטיװַאר ךלמ

 טריפ ןוא קערַאמ יעשזדנַא ךיוא טסייה ןײטשנרַא קרַאמ;

 ןוא ,שיליוּפ ןיא טייקשידיי ןוא שידיי ןיא טייקשיליוּפ ןיירַא
 הגרדמ ַא וא טסעמרַאפ ַא ןופ לַארטַאעט ַא זיא ןייטשנרַא קרַאמ

 ןײטשנרַא קרַאמ ָאטשינ זיא ךָאד ןוא ,טפַאשטינעג רעסיורג ןוא

 ןשידיי ןיא טשינ טעמכ ןליפַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 טעיגָאלָאטנַא טלעוו עשיטַאמַארד עכעלטע ןיא שטָאכ .רעטַאעט

 ,רַאפרעד זיא סָאד .עמַארד עשידיי יד רע רָאג טריטנעזערּפער
 וצ וטסדער טָא .םיא טימ רעכיז טשינ לָאמנייק זיא ןעמ לייוו
 .קערַאמ יעשזדנַא רָאג ךיד טרעה ןרעהסיוא ןוא ןײטשנרַא קרַאמ
 ,קערַאמ יעשזדנַא ריד וצ טדער סע זַא ןױש וטסביילג טָא ןוא
 טדער סע ןוא ,םיא וצ טלעטשעגנָא וטסָאה ןרעױא עכלעזַא ןוא
 .ןײטשנרַא קרַאמ ריד וצ רָאג

 לא יקסװששיכישפ ַאלסינַאטס ןוא ןײטשנרַא קרָאמ

 -רעטַאעט ַא יו ,טסנרע רעייז לָאמעלַא זיא ןײטשנרַא קרַאמ
 -רַא ,סעניױש סעד טימ הפוקת"עסביא רעד ןופ רָאטקעריד
 םעד ןוא טוה םעד ןוא ענירפושט רעד ןוא םינפ ןשיטסיט
 -קעווַא ץלַא ןיוש טָאה טייצ רעד ןופ טניוו רעד שטָאכ --- טַאווַארק
 רעד טימ ענירפושט יד ןוא טוה םעד ,טַאװַארק םעד ;ןזָאלבעג
 ןוא יקסוועשיבישפ ווַאלסינַאטס ןופ ןטייצ יד ןופ ענירעלעפ
 ךיז טָאה ןײטשנרַא קרַאמ עכלעוו טימ יקסנַאפסיוװ ווַאלסינַאטס
 .קערַאמ יעשזדנַא ןרָאװעג זיא ןוא טרבחעג

 ןובועח ןייז ףיוא ,טגַאוועג וליּפַא לָאמעלַא -- שיגרענע קיבײא
 סקיווייל ןופ עיצַאזינעצסניא עשיליוּפ יד ןביירשרַאּפ וצ זיא
 -יפפיוא-דרַאהנײר ַא טשינ ריש .קריצ רעוועשרַאוװ ןיא יםלוגי
 ןָאק ןצנַאט תונותח ייווצ ףיוא ןוא ןציז ןלוטש ייוצ ףיוא .גנור
 עשיגַארט סָאד רָאנ ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ָאי ךעלטנגיא ןעמ
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 רע ט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל
 טיי אטאאא

 טאטעס ז=/ הא ראוד *י הטאארא הא דא =ח 225 הרוח שלי ריי יע יי 66 } א 6 6 ז אי יד : 5 א א יא וה 5 טיי = ר אדצ*

 ןוא .תונותח עדייב ףיוא ךיג ןעמ טסעגרַאפ טסַאג ַאזַא זַא ,זיא
 רָאנ טנעקרענָא סע -- עשידיי סָאד -- קלָאפ ענדָאמ ַא זיא טע
 טסעמ סע .םיױג יד ייב גלָאפרעד ךיוא טָאה סָאװ ,רעביירש םעד
 רעביירש ַא טיג סע סָאװ ,גלָאטרעד םעד ןופ סָאמ יד ךעלטנגייט
 ןוא -- םיױג יד ןטסָאמעג םיא ןבָאה סע סָאװ ,סָאמ רעד טױל
 ןגרָאמ ןקיביײא ןיא ,ןגרָאמ ןסױרג ןיא !טנייה ץלַא זיא סָאד
 ןופ סָאמ יד טכַא ןיא טשינ ןיטולחל קלָאפ עשידיי טָאד טמענ
 ןוא .סָאמ רענעגייא ןַא טל ןצנַאגניא טסעמ סע ןוא םיױג יד
 ףױא טלעטשעגנייא ןטנעלַאט עניו עֶלַא טָאה ןײטשנרַא קרַאמ
 .טנייה

 -עטיל ןופ ןָאקלַאב ןופ ןקוקּפָארַא ןעזעג לָאמַא םיא בָאה ךיא
 ןטנוא תעשב גָאט-רעמוז רעוועשרַאװ םענייש ַא יא ןיירַאפ-ןטַאר
 -יםלוגי רעד ןופ ןגָאעמַאלקער רעסיורג ַא ןרָאפעגייברַאפ זיא
 ןוא ךיילג ןענַאטשעג זיא רע ,קריצ ןיא רענייז גנולעטשרַאפ
 עטכער יד טקעטשעגניירַא טָאה ,עדַאליפעד ַא יב יװ ץלָאטש
 -ּפָארַא טָאה לטניוו ַא ,ךעלּפענק-לטסעוו ייווצ ןשיווצ ךַאלפטנַאה
 דָאּפַאנ רעד רָאנ ,ףױרַא ןרעטש ןייז ףיוא ןקָאל ראּפ ַא ץָאלבעג
 ןופ טועמָאמ ףמוירט א .ּפָאק ןייז ףױא טלעפעג טָאה טוה ןעל
 .ןבעל ןייז

 רעד טימ רוטלוק רעשידיי רעד ןוֿפ ךודיש םעד ןוֿפ רעבָא
 טעד ןֿפ תומולח יד ןוֿפ וא קיטישפ ןרָאװעג זיא רעשיליופ
 טניוו-םרוטש ַא ןיא ןעמיוק ַא ןופ ךיור -- ןכדש ןקידנעניימ-טוג
 ....טכַאנ-רעבמעווָאנ רערעטסניפ ַא ןיא

 קיבײא טשינ ריש ןוא ןייש ןוא טסָארּפ ױזַא טרָאפ זיא ךָאד
 טע .ידיל עקיבייא סָאדי רעטקַאנײא -- רעטסנעש רשפא -- ןייז
 ."ךיוא (שידיי-ףיט ןליפַא ןיא

 :זַא םיא טריז;-עטקַאדַאכ רעטומלרעּפ םולש

 -יירש עשידיי ןופ ןזיירק יד ןיא ןעז טפרַאדַאב םיא טָאהימ..,
 ןעוועג זיא רע ןעוו ,1915 ןוא 1914 ןרָאי יד ןיא רעטכיד ןוא רעב
 -רַאפ שטנעמ רעד זַא ,טליפרעד דלַאב טָאהימ ןוא ,עקירעמַא ןיא
 | -נעטש זיא ,טייקכייוו ,טייקסטוג ענעטלעז ,גנויצַאב ךיז ןיא טגָאמ
 רעטייטצ) "םלוג רעד -טנַארַאפ זיא רע זַא ןוא ,ָאט וצ םענעי רַאפ סעפע טיירג קיד
 רלשיליופ רעד ףיוא .טוט ןוא טגָאז רע סָאוװ ,ץלַא רַאפ ךעלטרָאװ

 ץלהרובד ןוא ל"רהמ ,םלוג רעד) געוו ןגנַאל ַא טכַאמעגכרוד לָאמ עלַא ןבָאה ןסעיפ סניײטשנרַא
 .עניב רעד ןופ רעטערב יד ףיוא ןעמוק וצ טבעלרעד ןבָאה ייז זיב
 קיטכיזרָאפ ייז ,טיירגעגוצ טוג טשרעוצ ןסעיפ ענייז טָאה רע
 ,רעשיגרוטַאמַארד ןופ ןרעמַאק עלעקנוט יד ןיא טעברַאַאב רעירפ
 ןוא ,עירָאטַארָאבַאל-לבמַאסנַא רעשירָאיטקַא ןוא רעשירָאסישזער
 ןופ וויטיזָאּפ םעד ןפורעגסױרַא וויטַאגענ םעדיטָא ןופ טשרע
 רעד ףיוא טריפעגסיורַא זדנוא רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןדלעה ענייז
 ,עניב

 עסיורג טגָאמרַאפ טָאה ןײטשנרַא זַא ,ןזיוועגנָא ןיווע טָאה ןעמ
 ןזױועגסױרַא טלוב טָאה רע עכלעוו ,ןטייקיעפ עשירָאסישזער
 -ַאמַארד ערעדנַא ןופ ןסעיּפ יד ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןיא אקוד
 ןפיוא ןקריוו ןלָאז סָאװ ,ןעלקַאטקעּפס טַאהעג ביל טָאה רע .ןגרוט
 -ןסַאמ טימ ןבעגעגּפָא ךס ַא ךיז רע טָאה טרפב .רעױא ןוא גיוא
 ןוא עכעלטנירג ןעוועג דימת ןענייז ןעגנוטיירגוצ ענייז .סענעצס
 טָאה עיגרענע ןוא ימ ןייז טימ ןוא ,ערעביוז ןעגנוריפפיוא ענייז
 -מָא עשירעלטסניק ענייז ןופ טַארַאּפַא ןצנַאג םעד טשרעהַאב רע
 ירעה ןוא "םלוג, סקיווייל ןופ ןעגנוריפפיוא ענייז ךרוד .סעיציר
 -רעד טלעוו עשיליופ יד ךיז טָאה ,עשרַאוװ ןיא ײרוכזיג סרעלקעס
 -ַארעטיל עשידיי ַא יו סנױזַא סעפע טריטסיזקע סע זַא ,טסואוו
 טלָאמעד זיב קידתונשקע ןוא קיצנוק יױזַא ןבָאה ייז סָאװ ,רוט

 םירפס רכיופ קי יע ןדא = 2 א א 0 יי עה קי - ר לי א יי יי יי יי יי א

 (טק

 יש 25 אש ערש 3 הא 6 8 1 א 2 א עי יי 2 : טי 7 א עי דע לא ר א 1 לא

: 
4 

 שי 6 8

 140 8 ר ןאמרטבַאה ףסוי ןוא סנרפ בקעי עי יש 6 66 טאב א א
 228 רער

 .חָאניראמ סקַאמ
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 דנַאב -םישודדצ
 ניינטע יי עו ערע

 ףיוא ןסעיפ עשידיי קידנריפפיוא זַא ,טנָאטַאב טָאה רע .ןגיווערַאפ
 רעד ןשיווצ קירב ַא ןעױב וצ ןעוועג ןסױא רע זיא ,שיליוּפ
 -נַאגוא, ןימ ַא ןפַאש וצ ידכ טּפַאשלעזעג רעשידיי ןוא רעשילױוּפ
 ןפיוא ליױורעד ןייז לָאז ,{גנוקידנעטשרַאפ ,"ַאדָאגא,} "עד
 -רעגריב עשיליוּפ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןדָאב ןלַארטַאעט
 זױלב טשינ זיא סָאװ ,טסײג ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא םוט
 -טנייפ טושפ רָאנ ,"שידייג זיא סָאװ ,ץלַא וצ טייױו ןוא דמערפ
 ַא זַא ןלעטשרָאּפ טנָאקעג טשינ רַאפרעד ךיז רע טָאה ,ךעל
 ןענָאק לָאז ,ןעמַאנסיוא עטלייצעג טימ ,רעגריבניילק רעשיליוּפ
 רע טָאה ,גנולעטשרָאפ ײיקסווָאדישז, ַא ןכוזַאב וצ ךיז יב ןלעוּפ
 ןסעיּפ ענייז ןופ ןעגנולעטשרָאפ ךרוד ןכיירגרעד וצ יז טכוזעג
 -יופ ןיא רעכוזַאב עטסניימ יד רעבָא ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא
 ןײטשנרַא ךיז טָאה יז טימ ןוא ,ןדיי ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןעיל
 .מנכערעג ליפ רעייז

 ןײק טשינ זיא רעטָאעט זַא ,ענַאטשרַאפ טָאה ןײטשנרַא
 -- ןזיוועגנָא רע טָאה -- גנוטייצ ַא .ךוב ןייק טשינ ןוא גנוטייצ
 טרילעּפָא גנוטייצ ַא .ללכ םוצ טדער רעטַאעט ,דיחי םוצ טדער
 -ַאב טרָאו עטקורדעג ?ָאד .םישוח יד וצ -- רעטַאעט ,לכש םוצ
 ןעמ טמענַאב עניב רעד ןופ עטרעהעג סָאד ,חומ ןטימ ןעמ טמענ
 ןרעוו ןטקניטסניא עטמולחרַאפ ,ןעגנַארד ענעטלַאהַאב .טולב ןטימ
 ענייז טימ זַא ,טביילגעג רע טָאה ,רעטַאעט ןיא טציזימ ןעוו ךַאװ
 םעד ןבָאה רע טעװ עניב רעשיליופ רעד ףױא ןסעיפ עשידיי

 .(ןאלסָאר) ל"רהמ ,ןײטשנרַא קרַאמ
 (יקסוָארבמאד .ס) "םלוג רעד,

 עשידיי סָאד עכלעוו וצ ןדיי עטרילימיסַא יד ןכיירגרעד וצ חוכ
 טָאה סָאד .לָאמַא ןטלעז רעדָא ,טשינ ןצנַאגניא טייגרעד טרָאװ
 -פיוא עכיירגלָאפרעד יד טימ קיטכיר רַאפ ןזיוועגסױרַא ךיוא ךיז
 ףיא ךיוא יװ רעשיסור רעד ףיוא ןסעיפ סנידרָאג ןופ ןעגנוריפ
 | .עניב ןל|} רעשינעמור רעד

 -ַאגרָא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ןײטשנרַא קרַאמ
 רע ןעוו .טסייג-סגנומענרעטנוא ךס ַא טַאהעג טָאה רע .רָאטַאזינ
 -נוריפפיוא ענייז רַאפ רעטַאעט ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טשינ טָאה
 ַא ןעמונעג ןײלַא ,טריזינַאגרָא ןילַא לָאמ ךס ַא יז רע טָאה עג
 ןוא סעיצַארָאקעד ,ןעלבמַאסנַא עניז טלעטשעגנעמַאװצ ,לָאז
 ךיוא ,קיטיינ ןעוו ןוא ,עמַאלקער יד ןבירשעג ןיילַא ,ןעמויטסָאק

 ."ןסנָאניפ יד טגרָאזַאב ןיילַא
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 .-ז-אייד

 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , דנעב ייווצ ס'.ַא ןופ גנוניישרעד רעד וצ

 :ןילטייצ ןנחלא טביירש

 ןרעהעג וצ זדנוא ייב קילגמוא סָאד טָאה ןיטשנרַא קרַאמ-.;

 -לעוו ,יד וצ ,לַאפ ןטסעב ןיא .רעטנוא ןצַאש רימ עכלעוו ,יד וצ

 ףיא רערעדנַא ןַא זַא ,רעכיז ןיא סע .טשינ ןצַאשרעד רימ עכ

 ,םיא רַאפ ײלזמ;} רעמ עקשטיּפַאק ַא טימ ,טרָא סניײטשנרַא

 רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג עכלעזַא ייב ,טלָאװ

 רע .טלעוו ַא טרעקעג .,רַאוטרעפער-רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןוא

 רע .רעטַאעט ןשידיי ןטוג ןופ שארב ןענַאטשעג רעכיז טלָאװ

 ןוא ןביײרש וצ רעטייו טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב רעכיז טלָאװ

 -מורַא רעדָא ,לקניוו ַא ןיא ןקורַאפ ךיז טפרַאדעג טשינ טלָאװ

 ןיא| .ץניווָארּפ רעד רעביא סעּפורט עקיגנַארטירד טימ ןרָאפ

 טימ םורַא טרָאפ רע זַא ,פָא .א טנקייל עיצקַאדער ןיא ווירב ַא

 ןליּפע סעפורט יד ןיא זַא ,טקרעמַאב רע .סעפורט עבלעזַא

 .ןטריסישזער לָאמַא טָאה רע עכלעוו ,ןרָאיטקַא

 ןעמוקַאב ,ןרָאי עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע ןיטשנרַא קרַאמ טָאה טָא

 ןענייז סָאוװ ,קרעוו עשיטַאמַארד ענייז ןעלמַאז וצ טייקכעלגעמ יד

 -סיױרַא ייז ןוא ,םימי ןביז רעביא טיירּפשעצ ןעוועג טציא זיב

 רעדנעב ייױוצ רימ רַאפ ןגיל סע .רעכיב ערעדנוזַאב ןיא ןבעג

 קורד ןופ ןענישרעד ןענייז סָאו ,ןטפירש עשיטַאמַארד ענייז ןופ

 עקיזָאד יד ןגעוו טנעײלעג סעּפע ריא טָאה .קירוצ רָאי 2 טימ

 -עג החפששמ-רעביירש רעשידיי רעד ןופ רעצימע טָאה .?ןטפירש

 יד ןענעיילוצכרוד ,רָאי 2 יד ןופ ךשמ ןיא ,קיטיינ רַאפ ןענופ |

 םלוע רעד ידכ ,תורוש רָאּפ ַא יז ןגעוו ןבײרשנָא ןוא רעכיב

 רעד ףיוא רעכיב עכלעזַא ָאד ןענייז סע זַא ,ןסיוו שטָאכ לָאז
  ?טלעוו

 זַא ,טנידרַאפ ,תוחפה לכל ,ךָאד טָאה ןײטשנרַא קרַאמ ןוא

 .ןגיוװעליטוע טימ ןיײגרעבירַא טשינ ךוב ַא סנייז רעביא לָאז ןעמ

 -עג רעטַאעט ןזעידיי םעד טָאה סָאװ ,רעקינעי רעד ךָאד רע זיא

 ןָאטעג םיא רַאפ עקַאט טָאה רָאנ ,ןצכערק זױלב טשינ ןפלָאה

 קרַאמ .טלקיוװטנַא םיא ,םיא טגעלפעג ,םיא טיױבעג .טעברַאעג

 טסעינ בױא -- עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךָאד זיא ןײטשנרַא

 טימ רעסישזער רעשידיי רענרעדָאמ -- רעטשרע רעד עקַאט

 ןעמ טָאה עז סָאוװרַאפ .גנודליב רעשילַארטַאעט-שיעּפָארייא

 ?ןסיטשעגקעוװַא םיא ןעמ טָאה סָאורַאפ ?ןיגקעװַא טזָאלעג םיא

 עקיסָאלקטירד ,עשייוג ןיא טקישעגקעווַא םיא ןעמ טָאה סָאוורַאפ
 ?סעּפורט

 ?רעלעטשטפירש רעד ןײטשנרַא קרַאמ ןוא

 ןענייטשענרַא ךָאד טמוק ,ןעמונעג שירָאטסיה זילב ןיוש

 -ַאמַארד רעשידיי רעד ןיא רעצעלפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ סנייא

 סָאו ,עטשרע יד וצ ךָאד טרעהעג טָאה רע .רוטַארעטיל רעשיט

 ןזעידיי ןרַאפ שינַאמָאפַארג טשינ ןוא שירַארעטיל ןבירשעג ןבָאה

 עיינ -- טייצ רענעי רַאפ -- טכַארבעגניירַא טָאה רע .רעטַאעט

 רעבָא ,ןויטָאמ עשיעּפָארײא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןוויטָאמ
 .וויטָאמ עשידיי ךיוא קיטייצכיילג

 -ןרָא פָא טשינ ןצַאש ןזײרק-רעטעברַא עשידיי יד סָאוורַאפ

 .ךעלדנעטשרַאפמוא יו רעמ זיא ,ןייז וצ ףרַאד סע יו ןענייטש

 ,"בנג רעד זיא רעוא ןוא "דיל עקיבייא סָאד, יו ןכַאז עכלעזַא

 ןייש ױזַא ןענייז ןוא ןטנעמָאמ עלַאיצָאס ליפ-יוזַא ןגָאמרַאפ סָאװ

 ןטסערג ןטִימ |1928) גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ןטלָאװ ,טעברַאַאב

 .סעניב-רעטעברַא ףיוא ןרעוו טריפעגסיוא טנָאקעג גלָאפרעד

 סנײטשנרַא קרַאמ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו זַא ,ךיז טיטשרַאפ
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 ןופ ןַָאקיסלעל
 טוט }

 יז טייצ רעכלעוו ןיא ןעקנעדעג ןעמ זומ ,ןטפירש עשיטַאמַארד

 ,ןכַאז ץלַא ןענייז סָאד .רָאװעג טליּפשעג ןוא ןבירשעג ןענייז

 ןוא ,קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ

 ןגָאמרַאפ ייז ןופ עכנַאמ סָאװ ,טששינ רעדנואוו ןייק זיא רעבירעד

 ךיוא .ןויטָאמ עטבעלעגּפָא ,עלַאטנעמיטנעס ,עטרעטלערַאפ ןיוש

 -וקוק טשינ -- בױא רעבָא ,קידנעקניה לָאמטּפָא זיא ךַארּפש יד

 עקילָאמַא סנײטשנרַא קרַאמ ןשיווצ ךָאנ ןענייז -- ףיורעד קיד

 טליּפשעג טסיירד ןענָאק עכלעוו ,ןכַאז טציא ךיוא ןַארַאפ ןטפירש

 ,"דיל עקיבייא סָאד, עטנַאמרעד -ןיוש יד) עניב רעד ףױא ןרעוו

 רעטסעווש} ."תעגוועמ סבייוו ןיימ , ךיוא ןוא ײבנג רעד זיא רעוג

 -ליוו סָאד , .ײטכַאל לווייט רעד ןעוו; ,"המקנ יד, ,"רעדירב ןוא

 .(ןײרַא טשינ רעדנעב ייוצ עטשרע יד ןיא זיא "לתיבה לעב רענ

 -ַאמַארד רעשידיי רעד ןיא זיא ןײטשנרַא זַא ,ןמיס ַא סע זיא ןַאד

 ,טסַאג רענעלַאפעגניירַא-קילעפוצ ןייק טשינ רוטַארעטיל רעשיט
 .בשעות רעקידובכב ,רעקידנעטש ַא רָאנ

 שינעצס ליפוצ ןוש -- שינעצס ןענייז ןסעיּפ סנייטשנרַא זַא

 .ןרילרַאפ טשינ רעטרעוו יױוצ ןייק ןעמ ףרַאד םעד ןגעוו --

 ַא טימ טלָאװ רע זַא ,טולב-רעטַאעט ליפ-יוזַא טָאה ןײטשנרַא

 ,עזָאלטולב ,ערעדנַא רַאפ לסיב ַא ןטערטּפָא טנַאקעג ןסיוועג קיור

 ..."ץשטנעמ-רעטַאעט עשידיי

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ םיובלעטייט םהרבא רעליּפשיוש רעד

 ןסיורג ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא ןײטשנרַא קרַאמ..,

 שטנעמ רעטגײלעגנָא קרַאטש וצ ןייק ןעוועג טינ ןברוח ןשידיי

 וצ ןוואורפ עקידרדסכ ענייז .ןזיירק-רוטלוק עשידיי יד ןיא

 -ַאב ןענייז ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןסעיּפ עשידיי ןליּפש

 -רוטלוק ךס ַא דצמ ןליוורעדיוו ןקרַאטע ַא טימ ןרָאװעג טנגעג

 .עיצַאלימיסַא וצ געוו םעד ןעזעג םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,רעוט

 ענייז ןגיױװערַאפ וצ ןצנַאגניא הלווע ןַא ןעוועג רעבָא טלָאװיס

 -ידיי ןרעסעב םענרעדָאמ ןרָאפ ןעוטפיוא עלופטסנידרַאפ שוריפב

 העּפשה ַא טַאהעג ןבָאה סָאוװ ,ןעוטפיוא -- ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןש

 ןלױּפ ןיא ןבעלירוטלוק ןשידיי םעניײמעגלַא ןפיוא ךיוא

 -סער ןלעװ טעוװ סָאו ,רעקירָאטסיה רעקיטפנוקוצ רעד

 -רעדָאמ רעד ףיוא ןעגנוכיירגרעד יד ןופ עטכישעג יד ןרירווַאט

 רעד רַאפ ןבעגּפָא טרָא שביה ַא ןומ טעװ ,עניב רעשידי רענ

 רעד ןעוועג ןיא ןײטשנרַא ?ייוו ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ טייקיטעט

 -עג ךעלגעמ ןוא ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה סָאװ רעד ,רענָאיּפ

 ,טרעכייוו לַאכימ ,ןַאמרעה דוד ַא ןופ ןעגנוריפפיוא עלַא יד טכַאמ

 -עג זיא רע .ערעדנַא ןוא ַאיַאקסנימַאק ַאדיא ,ווָאקרוט טנומגיז

 -קירוצ םעד ןופ ןרָאיתישארב יד ןיא טָאה סָאװ ,רעד ןעװו

 רעטשרע רעד ,1905706 ןיא ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןעידיי ןטביולרעד

 םוצ לרעטצנעפ ַא טקַאהעגסױא עניב רעשידיי רעגנע רעד ףיוא

 .רעטַאעט ןכעלטלעוו ןשיליוּפ ןסיורג

 הנומאב ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,רָאי עלופסגנונפָאה ענעי ןיא

 ןיא טנַאה ןייג וצ ךעלגעמ ןדיי רַאפ זיאיס זַא ,טביילגעג המלש

 -עשש ַא רַאפ ףמָאק םענײמעגלַא ןיא קלָאפ ןשיליוּפ ןטימ טנַאה

 -ַאילא רעטשרע רעד ןשוועג ןײטסשנרַא קרַאמ זיא ,טלעוו רערענ

 ןוא ןשיליוּפ ןשיוצ שטנעמ-סגנודניברַאפ רעד ,ײרעסיּפָא ןַאז

 רעשיליוּפ רעד ףיוא זַא ,ןפלָאהעג טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי

 רעד ןיא.. ןסעיּפ עשידיי יײר ַא ןרעװ טריפעגפיוא ןלָאז עניב

 יד טכַארבעגקירוצ עניב רעשידיי רעד וצ רע טָאה טייצ רעבלעז

 .טייקכעלטלעוו רעלערוטלוק ןופ םינמס עטשרע

 -רַאפ ןטייקטשרע ךס ַא ללכב ןזומ ןובשח סנײטשנרַא ףיוא
 -עגניירַא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ןרעוו ןבירש
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 רע טַאע ט ןשידיי

 טלָאמעד רעד ןיא טייקיניזטסואוואב-רעטָאעט עשינעמכַאפ טכַארב

 ךיז ןבָאה סָאוװ ,טיילעגניי עשידיי .סַאג רעשידיי רעקידמערוטש-

 -- יז טימ ןעוועג לופ זיא עשרַאוו ןוא -- עניב רעד וצ ןסירעג
 ןָאק ןליפשש רעטַאעט זַא ,טסואוורעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה
 רעועל רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .ןענרעל ףרַאד ןעמ ןוא ןעמ
 .סַאג רעשידיי רעד ףױא טסנוק רעשיטַאמַארד ןופ

 עקידרעטעּפש ךס ַא ,רָאיטקַא עשידיי ןבָאה "רדח; ןייז ץא |
 תיב-ףלַא םעד ןענרעל ןביוהעגנָא ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא ענייפ
 ןייק לייו ,רדח גָאז ךיא .טסנוק-רעטַאעט רעטריצילּפמָאק רעד ןופ
 ןײטשנרַא טָאה ,טנייה יז ןעייטשרַאפ רימ יו ,לוש עשיטַאמַארד
 ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג רעטעפש ןענייז עכלעזַא .ןפַאשעג טינ
 בקעי ךרוד ,עשרָאוו ןיא טרעכייו לאכימ .רד ןוא ןַאמרעה דוד
 יונעג ןייק טַאהעג טינ טַאה ןײטשנרַא-. .א .א ןיוו ןיא לעטסעמ
 ןייז ןיא ,םיא ייב רעבָא ,ןענרעל ןופ עדָאטעמ עטעברַאעגסיוא
 ןיא רעדָא ,סַאג ענלעימכ ףיא רעמיצ {שירוחב| עקסרעלַאווַאק
 ןבָאה ,ךעלזיירק עשיטַאמַארד ענעמוקעגפיוא ענעדיישרַאפ יד
 -וזע יד ןופ רעביירש רעד ךיױא יז ןשיווצ -- טייל עגנוי דס ַא
 יו ,ןיג וצ יװ ,ןיטש וצ יװ טנרעלעג לָאמ ןטשרע םוצ -- תור
 ,ךיוא ןוא ,עניב רעד ףױא טנַאה א ןבייהוצפיוא ןוא ןדייר וצ
 רעדייא ןייטשערַאפ ןוא ןרידוטש ,ןענעייל ןעמ ףרַאד עסעיפ ַא זַא
 יז טליּפש ןעמ

 ןבָאה עידוטס-רעמיצ סנײטשנרַא ןופ טנעוו ריפ יד ןשיווצ
 -נָאק ןעמעננָא ןוא ןטלובוצסיוא ךיז ןביױהעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ
 .טלָאמעד טָאה סָאװ ,םזַאיװטנע-רעטַאעט רעד ןעמרָאפ עטערק
 וַאטקָא יוו ,ןעגנוריפפיוא עשירעבָאהביל ענייש ךס ַא וצ טריפעג
 ,יַאטסָאקַא לאירוא; סווָאקצוג ,יַאנעלדַאמ ןוא ןַאשז; סָאברימ
 סיקסניפ ,ײןשטנעמ, ןוא ײמיירּפשעצ ןוא טייזעצ , סמכילע-םסולש
 ןופ ןבלַאװש עטשרע יד :ײטנערביס, סצרפ ןוא ײיבצ עילימַאפ;
 .עשרַאו ןיא עניב רעשידיי רעד ףױא ןסעיפ ײעשירַארעטיל;
 טרעגַאלַאב טלָאמעד ןבָאה סרעכוזַאב-רעטַאעט עשידיי רעטנזיוט
 -קַָאז ןיא ײרעטַאעט-רעמוז, סָאד ,רעטַאעט-ײרעווָאנַארומ סָאד
 -רָאפ-רעבָאהביל יד ואוו ,לַאז עטַאוירּפ יד ןוא ןטרָאג ןשיס
 -עד זיא העפזעה סנײטשנרַא .ןרָאוװעג ןבעגעג ןענייז ןעגנולעטש
 .סיורג רָאג ןעוועג טלָאמ

 -ןַאמכַאפ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ןײטשנרַא קרַאמ
 -ױּפ רעד ןופ .רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא רעסישזער
 ןדנוברַאפ ןעוועג רעירפ ךָאנ זיא רעכלעוו טימ ,עניב רעשיל
 -עג רע טָאה ,רעסישזער ןוא רעצעזרעביא ,רעקיטַאמַארד סלַא
 -רעד עשינעצס סָאמ עשביה ַא עניב רעששידיי רעד וצ טכַארב
 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .שינטנעק-עניב ןוא גנורַאפ
 -ַאנימרעט עשינעמכַאּפ טצונעג ןוא ןַאלּפ ַא טימ טעברַאעג טָאה
 ,ענעצסנַאזימ רַאפ ןָאגרַאשז םענעמונעגנַא םעד טָאטשנַא עיגָאל

 וו .א .א ,גנובעלרעביא ,עיצַאנָאטניא ,גנַאגרעביא ,גנולעטש
 -שעירָארעטיל; רעטמירַאב רעד ןופ רעגערנָא רעד ןעוועג זיא רע |

 בקעי ןוא ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ "עפורט רעשיטַאמַארד
 -פורַא טכַאמעג ךעלגעמ רעטשרע רעד טָאה רע .שארב טרעביל
 -ידי רעד ףיוא ןיקרָאג ןוא ןענַאמרעדוז ,ןענעסביא ןעגנערבוצ
 -טסניק יד טגָאמרַאפ טינ ןבָאה ןעגנוריפפיוא ענייז .עניב רעש
 טרעכיױו לאכימ ,ןַאמרעה דוד ַא ןופ טייקלופקנואווע עשירעל
 רעכיז ייז ןענייז טייצ רעייז רַאפ רעבָא ,ווָאקרוט טנומגיז רעדָא
 .סיױרָאּפ טירט רעקיטכיו ַא ןוא גנוכיירגדעד עשביה ַא ןעוועג
 ןטנקורטרַאּפ םעד ןיא טייזרַאּפ טָאה רע סָאװ ,רענרעק עטשרע יד
 רעטעּפש קפס ןָא ןבָאה ,סעפורט-רעדנַאוו עקילָאמַא יד ןופ ןדָאב
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 -ַאעט עשידיי סָאד עכלעוו טימ ,תוריפ עלופטכַארּפ יז טכַארבעג

 טָאה ןײטשנרַא רעבָא .טריצלָאטש יױזַא סָאה ןלױּפ ןיא רעט

 ןוש טָאה רע ןעמונעג טינ סעד ןיא לייטנַא ןטקעריד ןייק ןיוש

 רו ,רעקיטייז ַא יו ,סנטיוו רעד ןופ זולב םעד ףיױא טקוקעג

 .טיצ רעד טימ טלקױװטנַא טינ ךיז טָאה רע .בורק רעטיײװ ַא

 (האנק טימ רשפא) זילב ןוא קילעטשרעטניה ןבילבעג זיא רע

 ,"עּפפרט רענליו רעד ןופ ןעגנוריפפיוא ענרעדָאמ יד ןעזעגוצ

 ."טנגוי רַאפ רעטַאעט; ןופ ןוא "רעטַאעט גנוי; ןופ ,יטקיו ןופ

 ,טקנורטעגסיוא טייצ רעד רַאפ טָאה לַאװק רעשירעלטסניק ןיז

 טינ טלצרָאוורַאפ ףיט וצ ןעוועג טינ זיא רע לייו ,רַאפרעד רשפא

 רע .עיצידַארט ןוא ןבעל ןשילױוּפ ןיא טינ ךױא ןוא ןשידיי ןיא

 -עג טינ ,ןטלעוװ יױוצ יד ןשיוצ טעשזדנַאלבעג קידנעטע טָאה

 .עדייב ןיא םייה ןייק קידנעניפ

 "ידיי רעד וצ ןגױצעג טָאה ןענײטשנרַא זַא ,זיא רעכיז רעבָא

 -- ןעגנואווצעג םיא טָאה סָאװ ַאט ,טינ בוא ליױו ;טלעוו רעש

 רעסישזער ןוא רעקיטַאמַארד ןשיליופ ןגנוי ןכיירגלַאפרעד סםעד

 םעד ןוא עניב רעשידיי רעד תוחכ ענייז ןבעגּפָא ןעמוק וצ --

 רעשילױּפ רעד ףיױוא טייקיטעט עצנַאג ןייז ?רעטַאעט ןשידיי

 יא ,ערעירַאק ןייז ןופ ףוס םוצ ייס ןוא בײהנָא ןיא ייס ,עניב

 ןעוועג ןענייז ענייז ןסעיּפ עלַא .רעביירש רעשידיי ַא יו ןעוועג

 סָאד, ייס ,ײלסעבעלַאב רענליווג ןייז יײס .םעמעט עשידיי ףיױא

 ףיא ןרָאװעג טריפעגפיא טשרעוצ ןענייז סָאו ,ײדיל עקיבייא

 ןוא לַארָאמ רעשידיי רעד ןופ גנוכעלרעהרַאפ ַא ןענייז ,שילױוּפ

 א טייקנייש וצ גנתבערטש רעשידיי רעד ןופ ,תועינצ רעשידיי

 עטצעל יד עניב רעשילױוּפ רעד ףיוא טייקיטעט ןייז ןוא .קילג

 סנידרָאג .י שיליוּפ ףױא ןריפפיוא ןיא ןענַאטשַאב זיא ןרָאי

 ."קובידג סיקסנַא .ש ןוא "םלוג; סקיווייל .ה ,ײתרפא עלערימ;

 ,עניב רעשידיי רעד ייב ןייז קיטעט טנָאקעג טינ ןױש רע טָאה

 -ידיי ןריפפיוא עניב רעדמערפ ַא ףיא טלָאועג שטָאכ רע טָאה

 .ןסעיּפ עש

 ןעוועג טינ רע זיא ,טנעקעג ןענײטשנרַא בָאה ךיא לפיוו ףױא

 ןפוא םענעגייא ןייז ףױא רעבָא ,(עטנעמ רעקידנקנעד-ףיט ןייק

 -עצ יד ןכַאמ וצ ץנַאג סָאוו טימ סעפע טכוזעג רעכיז רע טָאה

 םיא טימ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .המשנ ןייז ןיא טײקנטלָאפש

 :רַאפ רעטנוא ןוא ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןטעברַאוצטימ

 טכַאמעג רימ ףיױא רע טָאה דימת ןוא ,ןדנעטשמוא ענעדייש

 ךיז ליװ סָאװ ,רענעמוקעג-דמערפ רעד ןופ ַא יו קורדנייא ןא

 רעד ןיא ןעניפעג טינ טרָאפ רעבָא ךיז ןָאק ןוא ןעמערַאוונָא

 רעד טימ םיא ןופ טקעמשעג טָאהיס .הביבס רעשימייה-טינ

 יד סָאװ שטָאכ ,סעיציבמַא עטליפרעד-טינ ןופ טײקטשױטנַא

 טימ .ןעמיטשַאב וצ ןעוועג רעווש ןזיא ,ןעוועג ןענייז סעיציבמַא

  ףיא רע טָאה ,ןעזסיוא ןששיטסיטרַא ןוא רוגיפ רעקנַאלש ןיז

 ןיק ןעוװעג טינ רעבָא זיא רע .טרינַאפמיא ןפוא ןסיוועג ַא
 ןקרַאטש ַא ךיז ךָאנ ןזָאלרעביא לָאז רע ,טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש
 ןַא טַאהעג רעכיז רע טָאה ,עטנעמ-רעטַאעט עלַא יוװ .קורדנייא
 ,ןלױּפ רעביא ןעגנורעדנַאוו ענייז -- ןמיס ַא .רוטַאנ עקיורמוא
 -ָארּפ ןיא ייס טָאה רע ואוו ,עקירעמַא-סורד ןוא ןופצ ,דנַאלסור
 טריפעגפיוא ןזיירק עשיטַאמַארד טימ ייס ןוא רעטַאעט ןלענַאיסעפ
 זיא ןרמוא ןיז .ןסעיפ עדמערפ ךיוא ןוא ענעגייא ענייז יײיר ַא
 -רעגריבניילק סעּפע םעד ךרוד ןרָאװעג טמיוצעג דימת רעבָא
 עלַא ףיוא טלּפענקרַאּפ ןטלַאהעג םיא טָאה סָאװ ,ןזַאושרוב-ךעל
 -יןַאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ םיא ןיא ןעוועג זיא סעּפע .ךעלּפענק
 ."ןעמוקוצוצ םיא וצ טנעָאנ וצ טזָאלרעד טינ טָאה סָאװ ,טייקשי
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 דנגַאב םישודס

 :קרעוו עשיטַאמַארד עטקורדעג ס'.א

 דעיל עגיבייא סָאד 11

 טקַא ןייא ןיא ןעבעל רעטיײברַא ןופ דליּב ַא

 ן1901 .,עקָארק ,"דוי רעד ,}

 דיל עגיבייא סָאד ןאוו
 ן1907| עשראוו ,ןימיש .ב גַאלרעפ

 ןלָאמ ךס ַא טקורדעגרעביא|

 דיל עקיבייא סָאד ןב1
 ,1918 .עװקסָאמ ,"ןבעל ןוא טסנוק , גַאלרַאפ

 .עגַאלפיוא עטרעסעברַאפ עטייווצ

 ("ןטפירש עשיטַאמַארד,}

 (קרַאמ יעשזדנַא) ןײטשנרַא קרַאנ (ג11

 ,"עגיל-רוטלוק , גָאלרַאפ .1 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד ,

 .1928 ,עשרַאװ

 ןיטשנרַא קרַאמ 21

 לתיבהילעב רענליוו רעד

 "הנבי , גַאלרַאפ ,ח"סרת ,עשרַאװ ,ןטקַא 4 ןיא עמַארד

 ןיזז 102 ,19081

 ןײטשנרַא קרַאמ (3}

 רעדורב ןוא רעטסעוװש

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק יגַארט

 {1910 ,16 ,15 'נ ,קרָאי-וינ ,"דנַאל עיינ סָאד,}

 ןבעל ןוא טסנוק ,עװקסָאמ ,"ןטפירש עשיטַאמַארד,} |אג|

18 
 ,"עגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ .1 ,"ןטפירש עשיטָאנַארד , ןב1

 .1928 ,עשרַאװ

 ןײטשנרַא קרַאמ 41

 תעגושמ סבייוו ןיימ

 טקַא ןייא ןיא סָאּפש ַא
 {ן1911 ,18 ,17 'נ ,קרָאי-וינ ,"דנַאל עייג סָאד ,}

 ,"עגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ .1 ,"ןטפירש עשיטַאנַארד , | א4|
 .1928 ,עשרַאו

 .קרָאי-וינ ,שטיוװָאק;אי סקַאמ גָאלרָאפ ןב24)

 .1918 ,עװקסָאמ ."ןבעל ןוא טסנוק , גָאלרַאפ ן24)

 ןיײטשנרַא קרַאמ 5)

 ןעכייצ-עגַארפ רעד = |

 .טקַא ןייא ןיא םעלבָארּפ שיטַאמַארד

 ,253 'נ ,עשרַאװ ,עגַאליײב-םואעליבוי ,"דניירפ רעד ,|

| 2) 

 ?=יו רעד זיא רע | 145 }

 ,"שגיל"רוטלוק , גַאלרַאפ .1 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד ,
 ,1928 ,עשרַאװ

 ןײטשנרַא קרָאמ 61

 ! טייג גנילירפ רעד

 טקַא ןייא ןיא דויטש רעשיטָאמַארד

 . 41914  ,קרָאידוינ ,"טפנוקוצ יד ,|

 ,ןבעל ןוא טסנוק ,עװקסָאמ ,"ןטפירש עשיטַאמַארד, ןאס}
8, | 

 ,"עגיל-דוטלוק , גָאלרַאפ .2 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , {ב8|

 ,1928 :עשרַאוװ

 ןופ (עידעגַארט ַא ןופ טנעמגַארפ ַא) חישמ רעשלַאפ רעד |7| 
 ן1913 .ווָאנ 14 ,ןָאדנָאל ,"טייצ יד ,} ןײטשנרַא קרַאמ
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 ןופ ןָאטיססטע?7

 : .ןײטשנרַא קרַאמ |אז1

 14 .י .ג ,."ש"ַאפ ,| (טנעמגַארפ) חישמ רעטצעל רעד

 | ן1914 .רבעפ

 ןײטשנרַא קרַאמ |8}

 המקנ יד

 | | טקַא ןייא ןיא עמַארד
 -קַאדער ןיא ווירב ַא טכעלטנפערַאפ רעטעּפש טָאה .א)
 .ןננוצעזרעביא ןַא ענייז רָאנ זיא סע זַא ,עיצ

 ,"שגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ .2 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד , | אנו

 : ,1928 ,עשרַאװ

 ןייטשנרַא קרַאמ |9}

 ןלַאפ רעטעלב יד ןעוו

 טקַא ןייא ןיא ןרוטקַאנ רעשיטַאמַארד

 .ן1920 ,קרָאי-וינ ,"טפנוקוצ ,}

 ,"עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ .2 ,"ןטפירש עשיטַאמָארד, |אפ}
 ,1928 ,עשרַאװ

 ןייטשנרַא קרַאמ | 1

 הנתמ סנדייז םעד

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק ַא
 ךעלרעדניק עשידיי רַאפ ןליּפש וצ

 .,{1921 ץרעמ .,קרָאי-וינ ,"לַאנרושז רעדניק,}

 ,"שגיל-רוטלוק , גָאלרַאפ .2 ,"ןטפירש עשיטָאמַארד , | א10 }

 ,1928 ,עשרַאװ

 (.זז 20) ,1921 ,טשנליוו ,"לושסקלָאפ עשידיי טיינ , ג"פ | 1

 ןײטשנרַא קרַאמ | 1

 טכַאל לווייט רעד ןעוו

 טקַא ןייא ןיא עידעמָאק
 .ן1922 ,סעלעשזדנַא-סָאל ,"טייצ יד,

 ,1923 .סערייא סָאנעוב ,"ןיילק ןוא סיױרג רַאפי ןאנו}
 (טקַא ןייא ןיא סַאּפש רעשיטַאמַארד) | ב11

 ,1925 ,74 'נ ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל ,

 טקַא ןייא ןיא סַאּפש |ג11

 ,"שגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ .2 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד ,

 ,1928 ,עשרַאװ

 . ןײטשנרַא קרַאמ 1

 הפשכמ יד

 טקַא ןייא ןיא ליּפש-רעדניק ַא

 ,?שגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ .2 ,"ןטפירש עשיטַאמַארד ,

 ,1928 יעשרַאװ

 :שיערבעה ףיוא

 עשוהי םוגרת ,תחא הכרעמב םידוהיה ייחמ ןויזח ,"יחצנה רישה ,

 16 ,1903| ז'סרת ,םילשורי ,"הפקשה ,המ האצוה ,ץיבורטנק

 | | {16 .ז
 תאצוה ןלפק חספ םוגרת ,תחא הכרעמב הזחמ ,"יחצנה רישה,

 16 .ז 191 1913 ,גערת קוטסיליב ,"המיבה ,

 | | :שינַאּפש ףיוא
 0020800 125 20125 0262. !ןסס!טעמ0 4692/0021100, 1923

 "שזטמסס 151:26112 , 0605 4165.
 1 1882 406 0109. 6006010 קהזג 8401605, 1923. '2

 1ז6531124," 1206008 4168.

 סט2מ00 1 414010 116. 800010 4/81081100, 1923, "'181261"

.441068 1216205 

 יב | :שילגנע ףיוא
 1מס 1446:021 5סמק. 006-804 21גע5 !זסזג 106 +10015ת) 3

 5662 1644 2ט01150615, 61001002141, 0,5.8.

465 

 רעטַאעט ןשידיי

 ץ6 0 0מ6- 401 1ןגעפפ 6411640 סע 00ת912מ06 1ג/זח,

 1סמ8סמ, 1934, קק. 751:768

 :שילוּפ ףיוא
 41/160202 ט2|א2, 00122068 412/02/ץס2תצ שש 1 28. 10219202/

 . 1901, שצס. 6606100/ 1 שעס14 |
 8218 תמסןס) 7סתצ, אסזה. יש 1 28. 1902, שע0. 6606100/ }

 שעס14
 ןטסס12מץ, 412זג יש 1 2/., 1903, שטץ8. (260616/ 1 ששס14

 1165212126, 4120. יש 4 הא , 1903, טשעט. "121261112"
 ואס02 ץט801 6ז2/0 שש } 28. 1906, טעץס. "12046112"

 710621616, אסתנ. ש 1 21, 1912, שצס- "'1212611424"
 1106זת1, 8120 שש 3 28. 1912, ש364 6606 /מ6ז 1 ש14

 :שיסור ףיוא

 .1915 ,גרוברעטעּפ ,"דיל עקיבייא סָאד,

 ''דטמזוז ; העהא2 ג 48 ת. 0. 606?116צמ0נ, 1905, עכע.
 ייןטממסעס408 0686/10/ 1כת0210סעע',

 "ןדקהמס גאץנאטעגנג , 408 8 1 ת, 0. 116960סצענ) 1919
 עב. 1680 ת 1108000180"',

 160001סמה 0808 . הע 8 8 ת. 0. 2646067מ1, 1919, עדי
 "דגש עח 1168000130''.

 88 0018 גאסוזתזחטוז , תסא. ת 1 ז., 0. 16:60סױעת/ 4
 בקי "1621 1108 װ00280'.

 "טתהסתמע זעק , עסאי ג 1 הי 0. 1{ט?סעֿפְצענג 4
 תבח. '' 1680 עח 1108000180/ .

 "0048 עת , העי 8 1 ח. ם8קזמגמג 1919 חכה .עו)
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 102*98 .וז ,1931 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיטקעל,
 ,1070-1074 .וז ,1934 ,עשרַאװ ,דנַאב רעטײװצ

 ,רנַאב רעטשרע ,קרָאי וינ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,
 ,177179 .זז ,6

 .1912 .טּפעס 7 ,.י .נ ,,װראפ , ,עקירעמַא ןיא ןײטשנרַא קרַאמ -- רשוי
 .1914 .נַאי 24 ,י .נ ,,ש'אפ , ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד
 .1914 .רבעפ 14 ,טרָאד ,רעטַאעהט ןיא -- .ב .ד

 .רבעפ 16 .,י .ג , ש זַאמ , ,רעטַאעהט ןיא ךיז טרעה סע סָאװ -- ןיראג .ב
4, 

 לירּפַא 18 ,ןָאדנָאל ,'טייצ יד, ,/רעטכָאט עשידיא ַא, -- רעיימ סיררָאמ
104 

 ,רעטַאעט ס'רעלסעק ןיא 'חישמ רעטצעל, ס'ןייטשנערא -- ןַאהַאק .בא
 ,1914 .רבעפ 20 ,.י .נ ," ווראפ ,

 ירד, ,ןײטשנרַא קרַאמ ןופ דנעבא רעשיטַאמַארד שירַארעטיל ַא -- קנַארפ .נ
 . .1919 .ָאנ 28 ,ןָאדנָאל ,' טייצ

 ,,י .ג ,װרַאפ , ,עלָאר עטלַא-יינ ַא ןיא יקסװעשַאמַאהט .סרמ -- ףָאגָאר ללה
 : ,1920 לירּפַא 3

 ,1925 ,52 'ג ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,ןײטשנרַא קרַאמ טימ ךערּפשעג ַא --
 ,שילוּפ ןיא .קובד, ןופ גנוריפפיוא רעד םורַא --- דרַאבסָארג ץרעה

 ,1925 ,54 /1 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל ,
 .1925 ,59 'ג ,טראד ,שיליוּפ ףיוא "קובד , רעד -- ןליזיימ ןמחנ) .מ .נ
 ,דנַאב רעטשרע ,1926 ,ענליװ ,'עמַארד ןוא רעטַאעט , -- טרעכייוו לאכימ

 | ,170-173 ,116:119 ,71775 .וז
 'טָאטש ןשילױוּפ רענילבול ןיא םלוג סקיװייל .ה ןופ גנוריפפיוא יד -- {--|}
 ,1928 ,3 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,רעטַאעט
 ,1928 ,23 'ג ,טראד ,,שטיװָאטנעװדַא לַארַאק ייב -- ןַאמרעדיײנש .ל .ש
 יקסנילעשזָאב רעדָא ענהיב רעד ףיוא  אינַאלַאּפ-אעדוי , -- ןַאמיײנ .מ .י

 | | .1928 .טּפעס 2 ,עשרַאװ ,/טנייה , ,טקיצטנע זיא
 .1929 ,12 'ג ,טראד ,עניב רעשידיי רעד ףיוא 'םלוג,, סקיװיײיל -- {-
 ,1931 ,52 1 ,טראד ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי םניא 'ףעזַא , -- .מ .נ
 ,1933 ,41:41 1 ,עשרַאװ ,/ט'לבטיל , ..!רעד סע זיא רע .-- ןײטײשנרַא קרַאמ

 ,עשרַאװ ,'גנוטייצסקלָאפ עײג' ,,ןפיוה רעטייש ןפיוא די רעד, -- הירא
 | ,1933 טסוגיוא 0
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 ,עשרַאװ ,"טרָאװ סָאד , ,ןרעטַאעט רעװעשרַאװ רעביא --- קאיװַאשרַאװ הזוהי
 ,1933 טסוגױא 9

 ,גנולעטשרָאפ עטנַאסערעטניא טסכעה -- ,טלעג ןופ טכַאמ יד, -- יבאקאי

 ,1934 רַאונַאי 6 ,ענװָאק ," טאלבסקלָאפ ,

 8 ,ענװָאק ,,עמיטש עשידיא , ,"טלעג ןופ טכַאמ , ןיא װָאקרוט .ז -- ,ז .י

 ,1934 רַאונַאי
 טלַאהפיוא םעד ןגעװ ןלַאירעטַאמ-ויכרַא עטנַאקַאבנוא -- רעּפיש קחצי .רד

 ,"טנייה , ,1842 רהָאי ןיא עשרַאװ ןיא /ל'תיבה:לעב, רענליװ ןופ
 ,1934 .טפעס 22 ,עשרַאװ

 / 'לבטיל , ,עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשידיי םניא סערעימערּפ ייווצ -- .מ .ג
 .1924 ,51 'נ ,עשרַאװ

 .1938 ינוי 24 ,א'ב ,".צ.א ,ד, ,טײװ ןוא טנעהָאנ ןופ --- ןייש אבא
 ,85:90 .וז ,1942 ,ןָאדנָאל ,' ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט שידיא , --- רעיימ סיררָאמ
 .וז ,1944 ,סערייא סָאנעוב , ,רעטַאעט שידיא תורוד ריפ , -- רעקוצ הימחנ

5, 199, 226, 228 
 ,25:26 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלמ
 .1947 ,1 'ג ,.י .ג ,"רוטלוק עשידיי , ,ןײטשנרַא קרַאמ -- םיובלעטייט םהרבא
 .212*209 .זז ,1948 ,סערייא סָאנעוב , ןעװעג סע זיא ױזַא, --- װָאקרוט סַאנָאי
 וינ , סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד עשידיי -- רעטמולרעּפ םולש

 ,237*232 .זז ,1952 ,קרָאי |
 ,ייװצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,274 ,239 ,176 .וז
 ,1955 ,סערייא סָאנעוב ,שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא , --- ינודקומ .א .רד

 ,181 ,142 .זז
 ,172 ,111 ,94 ,86 ,40 ,32 .זז ,1961 ,ביבא לת ,/עשרַאװ , -- טרעכייו לאכימ

1, 183, 220, 224, 335, | 

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,'הפוקת ענעסירעגרעביא יד , --- װָאקרוט טנומגיז

,162 0 

 םָארוװַא ,נרעבנעזייא

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1899 ילוי 29 .בעג}

 ,וָאקליסַאװ ןיא 1899 ילוי 29 ןריובעג

 ַא -- רעטָאפ .עניַארקוא ,.בוג רעוועיק

 טנרעל .םינזח ייב ררושמ ַא ןוא רעזעלג
 ואוו ,לוש-ץרעמָאק ןיא דָאנרעד ,רדח ןיא

 -עג טינ ,ךדיי סלַא ,בייהנָא ןיא טָאה רע

 טשרע טקידנערַאפ יז ןוא ,ןעמוקנָא טנָאק

 ךָאנ .עיצולָאװעד-רעבָאטקָא רעד ךָאנ

 ַא ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא רעליש סלַא

 .יירעקורד

 ןיא טקילײטַאב קילעפוצ ךיז 1918 ןיא
 ןוא װָאקליסַאװ ןיא טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ בולק ןשיטַאמַארד
 -רעטַאעט רעד ןיא טרידוטש 1919724 .ןילָאיװ ןליּפש טנרעלעג ךיז

 ןוא וָאגנַאטכַאװ רעסישזער םייב ,עגיל-רוטלוק רעד ייב עידוטס

 טנרעלעג 19247-26 .דלָאכרעעמ רעסישזער םייב ןוא םידימלת ענייז

 . -ַארטַאעט רַאפ טוטיטסניא-הכולמ ןשיסורסייוו ןופ עידוטס רעד ןיא
 ןוא רָאיטקַא 1932 זיב 1926 טניז ןוא (א'א יקסלַאפַאר) טסנוק רעל

 ,קסנימ ןיא 'רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיסורסייוו , ןיא רעסישזער

 -ַאעט ןשיסור ןופ רעריפנָא רעשירעלטסניק רעד ךיוא קיטייצכיילג

 רעריפנָא ךיוא ןוא עװקסַאמ ןיא ווָאלָאמרעי ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעט
 .טנגוי רעד רַאפ רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי ןופ

 .ןסעיּפ א'א "רעבערגדלָאג , סעדָא ןיא טריפעגפיוא --- 5

 אריב ןופ רעריפנָא רעשירעלטסניק ןוא רעסישזער -- 6

 ןָאטעג 1940 זיב 1937 ןופ .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רענאשזדיב

 עּפורג רעד ןיא סרעטַאעט ענעדיישרַאפ ןיא טעברַא עשירעסישזער
 .יקסוװַאלסינַאטס ןטמירַאב םייב ןרעסישזער
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 דנ ַאב -םישודדצ
 טעסט = י הטיס = : -/ ראה מיז אסיפה חי = היפ יא  /רומ חצקה יפה ראהמ קיד סח סא

 דלַאב .א זיא המחלמ רעשיטעיוָאס-שטייד רעד ןופ ביײהנָא ןיא

 עווקסָאמ טָאטשטּפױה עשיטעיווָאס יד ןצישַאב קיליוויירפ קעװַא

 ןלַאפעג 1941 רעבָאטקָא ןיא זיא ןוא רעלַאפרעביא עשיצַאנ יד ןגעק

 .עוקסָאמ רעטניה קסַאישזָאמ טָאטש רעד ייב רעדלעפ יד ףיוא
 .ןוָאגידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 .וז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי ויג ,,רעטַאעט ןשידי ןופ ןָאקיסקעל ,
72, 

 ףסוי ,לעגיק

 {סיצַאג יד ןופ ןברק -- 1921 ךרעב .בעג}

 -עגניירַא 1937 ןיא .עניארקוא ,עציניוו ןיא 1921 ךרעב ןריובעג

 1941 ןיא .לוש רעלַארטַאעט רעשידיי רעװקסָאמ רעד ןיא ןטָארט

 -ַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןיא רעליּפשיױש סלַא טקריוועגטימ

 ,1941 טסברַאה ןיא סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא .רעט
 .ַאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 יזיא ,קַאינזולַאז
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1910 .בעג}

 ירעטַאעס ןשיניַארקוא ןיא טעברַאעג רעירפ .1910 ןריובעג

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד

 .רעיושוצ ןעגנוי ןופ

 | :טביירש ווָאנידַאר הנוי
 קידנעטש טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג סָאד זיא ,טביירשימ יו

 טנידעג טָאה רע .רָאמוה ןוא המכח ןופ לכיימש ַא טימ טצילבעג

 -עג ןיא ןלַאפעגנירַא זיא ןוא יימרַא רעשיטעיווָאס רעד ןיא

 .סיצַאנ יד וצ טפַאשנעגנַאפ

 -אמ .בכ רעביירש ןשידיי רעוועיק ןופ גנולײטטימ רעד טיול

 "ןנ ,"רימ יווװָאנג לַאנרושז םעד טכוזעגפיוא ךיא בָאה יקסנַאיז

 רענעגנַאפעג סגירק רעשידיי רעד ואוו ,1963 רָאי םנופ 1 רעמ

 ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד ,יקסנילָאװ דינָאעל

 טלייצרעד ענעגנַאפעג סגירק עטיטעיווָאס עפורג עסיורג ַא ןפ

 -ָאס עפורג עסיורג ַא :ײטכַאנ רעד ךרוד גנולייצרעד ןייז ןיא

 ןַא וצ ןרָאװעג טכַארבעג ןיא ענעגנַאפעג סגירק עשיטעיוו

 רעטעמָאליק 35 ךיז טניפעג סָאװ ,ילַאוװָאק לפרעד שיניַארקוא

 .טנגעג רעװוַאטלָאּפ ,ןיטַאריּפ לטעטש ןשידיי ןופ חרזמ -ןופצ ףיוא

 גני ַא ןוא ,דלעפ ַא יב טלעטשעגּפָא ןרָאװעג יז ןענייז ָאד
 ,ןךייי :לעּפַאב ַא ןבעגעג לכיימשע ןעיורפ ַא טימ טָאה לשטייד

 ןבָאה ןעייר יד ןופ .יוסיורָאּפ ןיגסױרַא ,ןטסינומָאק ןוא ןרַאסימָאק

 ..יר ַא ןיא ךיז ןלעטש ןוא ןטַאדלָאס ןײגסױרַא ןבױהעגנָא

 -עג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,םַאזגנַאל ןעגנַאגעג זיא טייצ יד

 עשיטעיווָאס 400 ַא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה סע ..ןגיוצעג ןוא ןגיוצ

 ַא ךיז רעטניה טרעהרעד טָאה יקסנילָאוו דינָאעל ...רעפמעק

 ןעוועג זיא רע ןעמעוו טימ ווָארַאקעטּפַא טַאדלָאס ןופ עמיטש

 "ייק ןיא ןטַאדלָאס יד ןופ רעמ ןעוו .ײטינ יג, לייטּפָא ןייא ןיא

 -עג ײרשעג ַא לשטייד עגנוי סָאד טָאה ןעמוקעגסױורַא טינ רענ

 סע רעוו .ןטסינומָאק ןוא ןרַאסימָאק ,ןדיי ןכוזסיוא טפלעה, ןָאט

 וצ ."ןגעמרַאפ ,םידגב ערעייז ןעמענ ךיז לָאז ,ןכוזסיוא טעוו

 ןא :טגערפעג ןוא ןעגנַאגעגוצ רענייא זיא יקסנילָאװ דינָאעל

 -עגּפָארַא ,טעקַאנ ןָאטעגסױא ןעוועג רע זיא דלַאב .ײ?סָאװ ,וד

 םוצ 400 יד ןשיוצ טרָא ןַא ןעמונרַאפ ןוא ,רעגייז םעד ןעמונ

 -סינומָאק ןוא ןרַאסימָאק ,ןדיי עשיטעיווָאס עטלייטרוארַאפ-טיוט

 רָאנ יװ טכַארטעג טינרָאג ןגעוו טָאה רע זַא ,טביירש רע .ט

 ,.זיא רבק ןייז ואוו ןסיוו טינ ןלעװ ענעגייא ענייז זַא ,םעד ןגעוו
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 ןופ ןָאקיססעל

 יז טָא .טייז ַא ןיא ןַאמ 10 וצ ןריפ ןעמונעג ןבָאה סיצַאנ יד
 ןבָאה 10 עקידנעמוק יד ןוא ,בורג ַא ןֿבַארגעגסיוא ךיז ןבָאה 0
 400 עלַא ןעמוקעגמוא ןענייז ױזַא ןוא ,קידעבעל טישרַאפ יז
 טָאה סָאו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא יקסנילָאװ דינָאעל .ןַאמ
 .טעוועטַארעג סנ יפ לע עפורג רעד ןופ ךיז

 ...קידנגייוװש ןברָאטשעג ןענייז עלַא זַא ,רע טביירש רעטייוו
 -נעה עשיצַאנ יד ייב ןטעבעגּפָא טינ ךיז טָאה ןדיי יד ןופ רענייק
 זיא סָאד .םענייא רָאנ טנעקעג רע טָאה ןַאמ 400 יד ןופ .סרעק
 יַאו יזיא -- וועיק ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ טסיטרַא רעד ןעוועג
 -ךיה ַא ,רָאמוה ןכעלפעשסיוא-טינ ַא טימ שטנעמ ַא קַאינל
 טוט םעד רע טָאה ,ערעדנַא עלַא יו .רעליּפשיוש רעטריטנעלַאט
 ןעיױרג ןייז ןטלַאהעג ךױה ייברעד ןוא ,קידנגיױװש טנגעגַאב
 ײ..פָאק עווַארעשטוק

 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 םארווא ,יקצינלישטעשט
 |סיצַאג יד ןופ ןברק --- 1910 .בעג}

 .עניַארקוא ,ןַאמוא ןיא 1910 ןריובעג

 רעוװעיק ןיא ןעמוקעגנָא 1934 ןיא

 "וצ ןעגנוי ןרַאפ רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 -עגמוא רעד ןופ ןַאמ רעד ןעוועג .רעיוש

 -ָאניבַאר .ַאבויל ןירעליּפשיוש רענעמוק
 ,שטיוו

 -ייטרַאפ ,טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא

 דנַאלרעטָאפ שיטעיווָאס ןייז קידנקיד

 .סעדיוָאה עשיצַאנג עקידנפיירגנָא יד ןגעק

 .וָאנידַאר הנוי ןופ .צ .ש

 בקעי ,ןַאמרעסַאװ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1880 .בעג}

 רעביא טרעדנַאװעג ךס ַא ןלױּפ ,קצָאלּפ ןיא 1880, ןריובעג
 .רעדנעל ערעדנַא ןוא ,עידניא ,עקירעמַא ,עּפָאריײא-ברעמ

 ,עשרַאו ןיא טבעלעג המחלמ:טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טניז

 ץוח ַא .שילגנע ןופ רערעל סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע ואוו

 סלַא ,רע טָאה ,ןטפירשטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא

 טריטקַאדער .ענזיצַאק רעטלַא טימ ןעמַאזוצ ,טסינומָאק רעוויטקַא

 רעד ןיא קנַאדעג ןוא טסנוק ןופ ןטנעמוקָאד ,) "ןקָאלג , 1921 ןיא

 ןבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער ןילַא ןוא ("גנודנעוו-טלעוו רעיינ

 רעבמעצעד ,עשרַאװ) "טסנוק ןו רוטלוק רעטעברַא , לַאנרושז םעד
 .רעמונ ןייא רָאנ סױרַא זיא'ס ןכלעוו ןופ ,(2

 סָאד, ט'א ךוב ַא עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא 1921 ןיא טָאה .וו

 ןיא ,(המדקה .זז 10 סולּפ .זז 180) "םזילַאיצָאס רעד ןוא רעטַאעט

 -סיה ַא ןופ םעלבָארּפ-רעטַאעט סָאד ןעלדנַאהַאב טוואורּפ רע ןכלעוו

 -ַאמ ןשירָאטסיה ליפ ץוח ַא .טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאירעטַאמ-שירָאט

 ןגעוו תורעשה ענעגייא ענייז ךוב םעד ןיא ךיוא רע טגנערב לַאירעט

 .א'א ,ָאניק ,רוטַארעטיל רעד ןיא םזינַאיסערּפסקע ןוא םזינרעדָאמ

 רעד רעטנוא קָאטסילַאיב ןיא ןענופעג .ווװ ךיז טָאה 0

 רע טָאה ,רעטשױטנַא ןַא שיגָאלָאעדיא .עיצַאּפוקֶא רעשיטעיװָאס

 ךיז טָאה ,טפַאשרעגריב עשיטעיווָאס יד ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז

2165 

 רעט ַאע 8 ןסשיריי

 רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ
 .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ
 יז ,דנַאב רעטשרע ,1921 ,קרָאי וינ ,,רעטַאעט ןשיויי ןופ ןַאקיסקעל,

656'7. 

 רעטירד ,1960 ,קרָאי וינ , רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,
 .294 .ז ,דנַאב

 ַאידאװ ,וװָאקַאיסַאק

 {סיִצַאנ יד ןופ ןברק --- 1908 .בעג}

 "רעד ךיז .וועיק ןיא 1908 ןריובעג

 רָאי 16 וצ .םייה:רעדניק ַא ןיא ןגיוצ

 -רעטַאעט עשידיי יד ןכוזַאב ןביוהעגנָא

 1926 .קַאװָאנ ןופ א"א וועיק ןיא עידוטס

 -ניײרַא ןוא סעדָא ןייק ךיז ןגָארטעגרעבירַא

 -מַארדיומ רעסעדָא רעד ןיא ןטָארטעג

 ןיא .דיװרָאנ ןופ גנוריפנָא רעטנוא לוש

 -הכולמ ןשידיי רעװַאקרַאכ ןיא ןיירַא 8

 1932 ןיא .רעגנַאפנָא ןַא יװ ,רעטַאעט

 ןיא קסווָארטעיּפָארּפעינד ןייק ןרָאפעגּפָא

 .טנגוי רַאפ רעטַאעט ןשידיי
 ןיא ריִציפָא ןַא יו טנידעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ

 -עלטרָאװטנַארַאפ ףיוא טריסנַאװַא .וָאקרעצַאלעיב ןיא ײמרַא רעד
 -עג .טנגעג רעוועיק ןופ גנוטלַאװרַאפ-טסנוק רעד ןיא טעברַא רעכ
 ,טנָארפ ןפיוא רַאסימָאק רעשיטילָאּפ ַא ןעוו

 רעטניה טנָארּפ םייב סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא
 ,לשימעשּפ
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 לאונמע ,רעטכעש

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא}

 :טביירש װָאנידַאר הנוי

 רעד ןעוועג זיא |ןגרעבמעל | ווָאוול ןיא ןעמָאנ רעטנַאקַאב ַא'

 .רעטכעש לאונמע רעדיל-עדַארטסע ןופ רבחמ ןוא טסיטרַא
 ,ײַאדלַאוו ,יַארַאװשרַאװ ,"ערַאטיג רעווָאװל רעדיל עניז
 -עג ןענייז ערעדנַא ליפ ןוא ,ײווָאוול ןיא רָאנ; ,ײענייא זיולב

 דנַאברַאפנטַאר ,ןליוּפ ץנַאג ןיא ןכַארּפש ךס ַא ןיא ןרָאװעג ןעגנוז
 .רעדנעל ערעדנַא ןוא

 יד ןופ ןרָאװעג טצעזַאב ןיא עניַארקוא-ברעמ ןעוו ,1939 ןיא

 ןטעברַאפ טעָאּפ וא טסיטרַא רעלופטנעלַאט רעד זיא ,ןטעיווָאס

 עידוטס-ָאניק רעד רַאפ ןביירש וצ דַארגנינעל ןייק ןרָאועג

 -סנבעל קידנעטש רעד .רַאנעצס ןשילַאקיוװמ ַא "םליפנעיל

 ,עזסיורָאפ טנָאקעג טשינ טָאה רעטכעש לאונמע רעקיטסול

 ןרעוו טריפעגּפָא רע טעוו 1942 ןופ גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא זַא

 רעווָאװל םוצ ךַאװ ַא רעטנוא ָאטעג רעשידיי רעווָאװל רעד ןופ
 .טנעוו ענייז ןברַאפ וצ זױהטָאר

 'עכיק ןיילק ַא ןיא ,סָאג רעווָאסערק ףיוא 16 רעמונ זיוה ןיא

 א יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ רע טָאה ,קָאטש ןטשרע ןפיוא ,על

 זיב טכַאמשעג ןונברק עקידלושמוא ערעדנַא ןוא עלעדזוז ַא

 -ירפ-רעבמעווָאנ ןקידנגער ןטלַאק ַא ןיא ןעוו ,1942 רעבמעווָאנ

 ,ָאּפַאטסעג רעד ןופ ןישַאמ ַא ןרָאפעגוצ זױה סוצ זיא ןגרָאמ

 -טיל ייב גרעב-דמַאז יד וצ טריפעגּפָא ןעמעלַא ייז טָאה עכלעוו

 טימ ןעמאװצ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז יז ואוו ,ווָאקַאש
 ."ווָאוול ןופ ןדיי רעטנזיוט

 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 טי
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 היח ,רעניקָארט
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1919 .בעג|

 ןיא טעברַאעגטימ .עטילישילױּפ ,ענליו ןיא 1919 ןריובעג

 .ןטסקעט ןופ ןירעריפסיוא ןוא ןירעגניז סלַא "םידיימ , רעטַאעט

 עיצַאדיװקיל רעד תעב סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .1942 ןיא ענליוו ןיא ָאטעג רעטייווצ רעד ןופ
 .ןיגרוב לאיחי ןופ .ע .ש

 יכדרמ ,גיטריבעגנ
 | גיטרעב|

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1887 יײמ 4 .בעג|

 -ברעמ ,עקָארק ןיא 1887 יימ 4 ןריובעג
 זיב .רעלדנעהניילק עמערָא ייב ,עיצילַאג

 ךָאנרעד ,רדח ַא ןיא טנרעלעג רָאיא 0

 ,רעלָאטס ַא וצ רעל רעד ףיוא קעוװַא

 ןופ .ךיז רַאפ רעלָאטס ַא ןרָאװעג רעטעּפש

 -ניא ןסיורג ַא ןזװעגסױרַא ןָא זייווניילק

 ,רעטַאעט ןוא עיזעָאּפ ,קיזומ וצ סערעט

 לפייפ-ךוטסַאּפ ַא ףיוא טליּפשעג טוג טָאה

 עשירעליּפשיוש ןזיועגסױרַא טָאה ןוא
 .ןטייקיעפ

 -ײטַאב ךיז 1904 ןיא -- ןעזייר םהרבא טיול} 1906 בײהנָא
 -ַאב ךיז טנכייצ ןוא ,עקָארק ןיא עּפורג-רעבָאהביל ַא ןיא טקיל

 ןופ "ָאטעג , עסעיּפ רעד ןיא 'לעכַאז' לָאר רעד ןיא סיוא סרעדנוז

 רעד רעטנוא קיטנָאק ,טײיצ רענעי ןיא .סנַאמרעיײה ןַאמרעה

 -עד קידנרעהעג ,ןוא ןביירש ןביוהעגנָא ,ןעזייר םהרבא ןופ העּפשה

 .ןיא ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי) ס'ּפשז רעד וצ טלָאמ
 ןַאגרָא רעייז ןיא ןכַאז עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ (עיצילַאג
 .צעד 8 םעד ,"קיײרטשילַארענעג רעד ,)) ?טַארקָאמעד-לַאיצָאס ,

 רעטשרע רעד תעב .םיא ןופ טינ ןעמ טרעה רָאי עכעלטע .(5

 ,ײמרַא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןיא רָאי 5 טנידעג המחלמ-טלעיו

 ענייז ןעגניז ןעמונעג עיצילַאג ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ ןוא

 -עגוצ רעדָא טסַאפרַאפ ןילַא רעדָא טָאה רע עכלעוו וצ ךעלדיל
 ןענישרעד 'לעכיב סָאד' ג'פ ןיא זיא 1920 ןיא .סעידָאלעמ ןבילק

 .(וז 32) .ךעלמיטסקלָאפ , גנולמַאז-רעדיל עטשרע ןייז

 :"ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע , ענייז ןיא טנכייצרַאפ ןעזייר סהרבא

 ןבָאה (עקָארק ןיא 1904 ןיא רעבָאהביל יד) יז ןשיווצ . ..,

 -םיוא ךיז טָאה טּפיוהרעביא .ןטנעלַאט עטכע עקינייא ןענופעג ךיז

 סנַאמרעיײה ןיא ילעכַאזי ןופ עלָאר רעד ןיא גיטריבעג טנכייצעג

 טיורקדליש ןלַאינעג םעד ןױש רעטעּפש ליפ קידנעעז .ַאטעגי

 ילעכַאזי סגיטריבעג ןָא טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,יקָאליישי ןיא

 רעבָא ...ןטיורקדליש וצ ןגיטריבעג ,טינ הלילח ,ךיילגרַאפ ךיא

 ...טילגעג ןגיטריבעג ןיא טָאה ןטױרקדליש ןופ ץוצינ ַא סעּפע

 רע זיא טמירַאב .ןרָאוװעג טינ וליפַא זיא םיא ןופ רָאיטקַא ןייק

 רעטעּפשש ךס ַא ןיוש ,עיצילַאג ןיא טפיוהרעביא -- ןרָאוועג רָאג

 ."ךעלעדיל עכעלמיטסקלַאפ ענייז טימ --

 .ג טָאה ןרָאי רע-30 בייהנָא ןיא ןוא רע-20 יד ןופ ףוס ןיא

 זעוב טָאה טשרעוצ .רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןוא ןבירשעג ליפ

 סרָאש השמ ןופ גנוטעברַאַאב ןייז ןיא ןעמונעגניירַא גנָאי-ץיווגנוי

 "ןרָאיירעדניק, רעדיל ס'.גג "הנותח עשינעמור יד , עטערעּפָא

 טימ ןעמַאזוצ ,ןבָאה ייז ןוא ,"ךעלרעדניק ,טעילוה .טעילוה,, ןוא
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 + ךגַאב-םישודְכק

 טָאה רעטעּפש .טלעוװ רעד רעביא טרעדנַאװעג ,עטערעּפָא רעד

 -ָאּפ ןריטערּפרעטניא ןופ ןפוא ןלעיצעּפס ריא ךרוד ,ןָאקיּפ ילַאמ

 -ָאנרעד ,םלוע-רעטַאעט ןשידיי ןשיווצ רעדיל ס'.ג טכַאמעג רעלוּפ

 .ַא א ינדָאלַאק עלעסָאי ,רעבורג עלהיח ןָאטעג עבלעוסָאד ןבָאה

 "גיילק עשידיי יד ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג .ג זיא סרעדנוזַאב ץנַאג

 ,"טָארַארַא , יו ,ענליוו ןוא שזדָאל ,עשרַאװ ןופ סרעטַאעט-טסנוק

 ואוו ,"םידיַאמ , ןוא "ןויטבמס,, ,"עדנַאב עשידיי יד ,, ,"לעזַאזַא

 עשידיי ייווצ .רעדיל ענייז טריזינעצסניא ןוא ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 ןבָאה .ןַאמפָאה ןַאי ןוא רעברעּפש ךורב ,עקָארק ןיא ןרָאטיזָאּפמָאק
 -עניגירַא ענייז ןרירטסיגער ןוא ןטעברַאַאב ,ןסַאּפוצ םיא ןפלָאהעג

 .רעדיל ענייז וצ סעיציזָאּפמָאק על

 -ץַּפס א טָאה ,ייליבוי-רעביירש ןקירָאי-30 ס'.ג וצ ,1926 ןיא

 ןייז .הנתמ ַא יװ ,ןגָארטעגוצ םיא טעטימָאק רענעּפַאשעג-לעיצ

 טימ רעדיל 50 רעביא ,"רעדיל עניימ , נ"א גנולמַאז-רעדיל עטייווצ
 זיא גנולמַאז יד .סינּפיק .מ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,(.זז 109) ןטָאנ

 'גניר רעטעברַא  ןופ ג'פ ןכרוד ,1942 ןיא ,ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 טָאה 1948 ןיא .ןיַנַאכ .נ ןֹופ טרָאװ-בָאגוצ ץרוק ַא טימ ,קרָאי וינ ןיא

 יד ןופ עגַאלפיוא עיינ ַא ןבעגעגסױרַא רעדיװ גַאלרַאפ רעבלעזרעד
 -רעירפ עלַא ןיירַא ךיז ןיא טמענ סָאװ ,ןטָאנ טימ (.זז 120) רעדיל

 טרָאװְרָאפ רעגנעל ,יינ ַא טימ ,רָעדיל ס'.ג ןופ סעבַאגסיױא עקיד

 "רעצירּפש רודגיבא , גַאלרַאפ רעד טָאה 1954 ןיא .ןינַאכ .נ ןופ

 29 ,"רעדיל ענעבילקעג , ס'.ג ןבעגעגסױרַא סעדייא סָאנעוב ןיא

 רעד וצ סינּפיק .מ ןופ טרָאװרָאפ ןטימ .זז 88 ,ןטָאנ טימ רעדיל
 לארשי ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ןוא 1926 ןיא עגַאלפיוא רעטשרע

 | .".,.רעטושּפ א דיי א ןעוועג זיא'ס ןוא , ףרָאדנעשַא

 רעד סערייא סָאנעוב ןיא "ףוקיא , גַאלרַאּפ ןיא זיא 1963 ןיא

 92 טימ "טגניז גיטריבעג יכדרמ , ,טַאמרָאפ-םָאבלַא ןיא .ןעניש

 רעשינַאּפש ןיא רעדיל 2 ,(ןטָאנ טימ ךס ַא) שידיי ןיא רעדיל ענייז

 -סנַארט רעשיניײטַאל טימ ,שידיי ןיא ,רעדיל 20 ןוא ,גנוצעזרעביא

 סעיפַארגָאיב ןוא רעטרעוורָאפ טימ ןוא (ןטָאנ טימ ןוא) עיצּפירק

 | ,שינַאּפש ןוא שידיי ןיא

 ,קיטישּפ לטעטש ןשילױּפ ןיא ןדיי ףיוא םָארנָאּפ ןכָאנ ,1938 ןיא

 טָאה סָאװ ,"טנערב לטעטש רעזדנוא , דיל ןייז טסַאפרַאפ .ג טָאה

 .עפָארטסַאטַאק-רעלטיה עקידנעמוקנָא יד ןעעזעגרָאפ שירענָאיזיװ

 ןוא ,טקרעמַאבמוא יװ טעמכ רעבירַא טייצ ןייז ןיא זיא דיל סָאד

 ןרָאװעג סע זיא ,ָאטעג רעוועקָארק רעד ןיא ןיוש ,1942 ןיא ,טשרע

 ןסירעג ךעלרעניא ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי רעד ןופ דיל-ןענָאפ סָאד

 .סרעדרעמ עשיצַאנ יד ןגעק ףמַאק םוצ

 ןעמַאזוצ .ג זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ

 ןוא עקשַאב ,רעטכעט ייווצ ערעייז ןוא ,עקמולב יורפ ןייז טימ

 רעד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג זיא ,הרפש ,רעטכָאט עטירד יד) ַאלָאיל
 לביטש-רעילָאטס ןייז ןיא ןסעזעג ץלַא ךָאנ ,(גרעבמעל ןיא ,הָחּפשמ

 רַאפ רעדיל ענייז ןעגנוזעג ןוא ןבירשעג ,רעגייטש ןייז יװ ,טָאה ןוא

 רעדיל ענייז ןרעהעג טייצ רענעי וצ .החּפשמ רעד רַאפ ןוא ךיז

 ביילב' ןוא 'ןוחטב ןופ ןטונימ' ,'ייוו טוט'ס' ,!טערטרָאּפ סעלהרפש'

 ןיא ןבירשעגנָא רע טָאה עטצעל סָאד .'עקָארק ,רימ טנוזעג

 טקישעגסױרַא החּפשמ רעד טימ םיא טָאה'מ ןעוו ,1940 רעבָאטקָא

 זיב ןבילברַאפ זיא רע ואוו ,עקָארק ןבענ ףרָאד ַא ,יקינװעיגַאל ןיא

 6 ענייז ןעגנַאגּרעד ןענייז דָאירעּפ םענעי ןופ .1942 גנילירפ

 'המקנ ןופ גָאט ַא' זיא יײז ןופ עטצעל סָאד .רעדיל

 טריפעגרעבירַא החּפשמ רעד טימ .ג ןעמ טָאה 1942 לירּפַא ןיא

 ןייז ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה סע ואוו ,ָאטעג רעוועקָארק רעד ןיא
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַָאסיססעל

 החּפשמ רעד טימ ןַאמּפָאה ןַאי רָאטיזָאּפמָאק רעד ,טניירפ רעטנָאנ

 ָאטעג רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמײנ םהרבא רעלָאמ רעד ןוא

 -עג ָאטעג רעד ןיא ךיוא טָאה .ג .טערטרָאּפ ַא םיא ןופ ןלָאמעג

 סָאד . .ןבילברַאפ ןענייז ייז ןופ 4 זיולב רעבָא ,רעדיל ענייז ןבירש

 זיא ס' עמעָאּפ עשיטסַאקרַאס יד זיא (1942 יימ) ייז ןופ עטצעל

 .' ...טוג

 סיצַאנ יד ןעוו ,1942 ינוי ןט-4 םעד ,!קיטשרענָאד ןקיטולב' ןיא

 ןעמונעג ןוא ָאטעג ןיא סַאג עילָאװ:עוװָאנַאי יד טלגנירעגמורַא ןבָאה

 טיירג ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןענָאגַאװ-טכַארפ יד וצ ןדיי יד ןביירט

 -רעביא ןבעל ס',ג זיא ,ץישזלעב ןיא רעגַאל-ןטיוט םוצ ןריפ וצ ייז

 "רעמ יד ןבָאה 'גנולדיזסיוא' רעקיזָאד רעד תעב .ןרָאװעג ןטינשעג

 זיא טשרעוצ .ןדיי עקידנרישרַאמ יד ףיוא ןטניה ןופ ןסָאשעג סרעד

 ,ג ךָאנרעד ןוא ,ןַאמיײנ םהרבַא ןלַאפעג

 רעטכעט ענייז ןעמוקעגמוא ןענייז 1945 רַאונַאי ןט-5 םעד
 יױרפ ןייז ןעמוקעגמוא ןענייז'ס ואוו ןוא ןעוו .האל ןוא עקשַאב
 .טנַאקַאבמוא זיא ,הרפש ,רעטכָאט עטייוד יד ןוא

 -שריה ןמלז ןופ גנוצעזרעביא רעשידיי רעד ןיא} בערנייוו .ב
 :ערעירַאק:-בײהנָא ס'.ג ױזַא טרעדליש ןדלעפ

 -נטסרעמ ןבָאה (עקָארק ןיאו ןעמייה עכייר ןופ רעדניק ...,

 ימיסַא ךיז ןבָאה ייֵז ןוא ,גניצרעד עשיליופ ַא ןעמוקַאב לייט

 ןופ ןסַאלק ךיפ יד ןקידנערַאפ ןגעלפ רעדניק עמערָא .טריל

 -טסע ןטיול שירָאטַאגילבָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,לוש-סקלָאּפ רעד

 םוקפיוא ןרַאפ הפוקת רעד ןגעוו ךיז טדער ָאד) ץעזעג ןשיכייר

 ןעוועג זיא גנויצרעד-טּפיוה רעַײז .(ליוּפ ןקידנעטשסבלעז ןופ

 רעטשרע רעד זַא ,טקַאפ רעד ןעניד ןָאק ןייוַאב סלַא .רדח רעד

 רָאטקַאדער םעד טכַארבעג טָאװ גיטריבעג ןכלעוו ,טּפירקסונַאמ

 ,שידיי ןיא ןבירשעג ןעוועג זיא ,ירעטייברַא רעשידוי רעדי ןופ

 ןעמ טָאה הרות-דומלת ןיא לייוו ,תויתוא עשיניײטַאל טימ רָאנ

 .תויתוא עששידיי ןייק טימ ןביירש וצ טנרעלעגסיױא טשינ סיא

 -וצכרודַא רעױמ םעד ןעוועג הכוז טָאה גיטריבעג ןייא רָאנ . ,

 ןופ ןא ,עקָארק ןופ רעטכיד-סקלָאפ רעד ןרעװ ןוא ןכערב

 ,םוטעמוא דיל ןשידיי ןופ רודַאבורט רעטבילַאב רעד -- ןטרָאד

 .עידיי טנעיילעג ןוא טדערעג רָאנ ןבָאה ןדיי ואוו

 רע .גיטרעב ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימַאפ רעלעניגירָא ןייז
 -לבעמ סרעדורב ןייז ןיא רעטלעטשעגנָא םלַא טעברַאעג טָאה
 סלַא טנכיײצַאב םוטעמוא םיא ןעמ טָאה תועט יפ לע) טפעשעג
 רעד ןיא ןסקַאועגסױא רע זיא שיעדיא .(ךַאפ ןופ רעילָאטס
 רעשילױפ רעטגיױוצעצ רעד ןיא טשרעוצ ;גנוגעווַאב-רעטעברַא
 -ששידיי רעד ןיא -- רעטעּפׂש ןוא ,ס .5 .פ ײטרַאּפירעטעברַא
 רעד ךָאנ ךיז טָאה עכלעוו ,ס .9 .שז ייטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 רע זיא ָאד .ידנובי ןטימ טקיניירַאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןופ .רוטַארעטיל רעשידיי רעז טימ טקַאטנַאק ןיא ןעמוקעג
 ךיז ןוא עניב רעד ףיוא תוחוכ ענייז טוואורּפעג רע טָאװ גנַאפנָא

 רע טָאה רעטַאעט ןיא .ןעגנולעטשרָאפ עקינייא ןיא טקילײטַאב

 ןוא שידיי ףױא ןּפַאש ןשירָארעטיל ןטימ טנעקַאב רעטנענ ךיז
 -טלעוו רעטשרע רעד רַאּפ .ןביירש וצ ןבױהעגנָא ןיילַא טָאה רע
 -עגנייא טייצ עסיוועג ַא ןעזייר טהרבַא רעטכיד רעד זיא המחלמ
 םעֶד ןגעוו טביירש ןעזייר .בוטש ןיא ןגיטריכעג יב ןענַאטש
 -רַא ןכעלרע ןַא יו ןגיטריבעג טנָאמרעד רע .תונורכז ענייז ןיא

 רעבָא טביירש רע .המשנ רעכעלשטנעמ רעלעדייא ןַא טימ רעטעב

 ."גיטריבעג רעטכיד סעד ןגעוו טשינרַאג
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 ;טביירש ווָאקרוט סַָאנָאי

 ןרעטלע ענייז יב טשרעהעג טָאה סָאװ ,תולד רעסיורג רעד
 גיטריבעג יכדרמ ןקירָאי-14 םעד ןעגנואווצעג טָאה .בבוטש ןיא
 יב לגנייןרעל ַא ןרָאװעג זיא רע .ךַאפ ַא ייב ןטעברַא ץיג וצ
 יב טריזילַאיצעּפססיױא ךיז טָאה רע ןוא רעטסיימ-רעילָאטס ַא

 -ףפיױוא טשינ גיטריבעג טגעלפ טעברַא רעד "יב .טעברַא-לבעמ

 רענייק סָאװ ,םינוגינ עקיצרַאה ןעגניז וצ טייהרעליטש ןרעה

 -רַא יד .טרעהעג טשינ לָאמנייק רעירפ טָאה עקימורַא יד ןופ

 רעייז ןקיסעלכַאנרַאפ ןגעלפ טַאטשרַאוו-רעילָאטס סנופ רעטעב

 סָאוו ,םעידָאלעמ עקיצרַאה ,ענדָאמ יד ןעגנילש ןוא טעברַא

 ןטעבעג לָאמַא םיא טָאה ןעמ ןעוו .ןעגנוזעגסיוא טָאה גיטריבעג

 רָאּפ ַא טימ טָאה רע סָאװ ,דיל סױועג ַא ןרזחרעביא לָאז רע
 ןיא ליױו ,טנעקעג טשינ ןױוש סע רע טָאה ,ןעגנוזעג רעירּכ געט
 -מָאק יד רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא טגָאיעג ךיז ןבָאה חומ יז

 טזעינ ,יז טָאה גיטריבעג .פַאשעג טָאה רע סָאו ,סעיציזָאּפ

 רעד טימ .ענעכייצרַאפ טנעקעג טשינ ,ןטָאנ ןייק קידנענעק

 טָאה רע זַא ,ורכז ןייז טביאעגסיוא ױזַא רעבָא רע טָאה טייצ

 ךיז ןוא טקנעדעג ןיױש ,ןעגנוזעגסיוא טָאה רע סָאוװ ,דיל סעדעי

 "עג זיא ךעלטנפע זַא ,טנַאסערעטניא .עוועג העוט טשינ רעמ

 רעדיל ענייז טימ רעטכיד סלַא ןטַארטעגסױרַא רעירפ גיטריב

 :מָאק יד טימ .(ירעטײברַא רעשידויי -- עקָארק) 1966 רָאי ןץא

 .רעטעפש ךס ַא טייקכעלטנפע רעד ןיא ןעמוקעג רע זיא טעיציזָאּפ

 ןקרַאטש וצ ןייק טַאהעג טשינ בײהנָא ןופ טָאה רע ,תועמשמ -

 טניירפ רעוועקָארק ענייז .סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ענייז וצ יורטוצ

 ןוא רעדיל ענייז טימ ןעמוק וצ ןעגנואווצעג טושפ םיא ןבָאה

 טנדרַאעגנייא טָאה רע .טיײקכעלטנפע רעד ןיא סעיציזָאּפמָאק

 רע .רעדיל ענעגייא ענייז ןעגנוזעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ןטנווָא

 שיטסאיזטנע ןבָאה עכלעוו ,םידיסח ךס ַא ןענואוועג דלַאב טָאה

 ."טריזירַאלוּפָאפ רעטייױו ייז ןוא רעדיל ענייז ןעמונעגפיוא

 -ָאיב עלַא ןיא סָאװ ,םעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רעקוצ הימחנ

 :רעלָאטס ַא ןעוועג זיא .ג זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו סעיפַארג

 טנייה זיב זיא רימ סָאװ ,ןעלקיטרַא רעקילדנעצ עלַא יד יא;
 לַארעביא טרעוו ,ןגיטריבעג ןגעוו ןענעיל וצ ןעמוקעגסיוא
 -עברַא-רעילָאטס רעמערָא סלַא עילָאד ערעווש ןייז טנָאמרעד
 -עג סָאד ןבָאה רעביירש יד ןענַאװ ןופ טשינ ךיא סייו .רעט
 -רעילַאטס ַא ןעוועג זיא גיטריבעג זַא ,רעכיז ױזַא ןגָאז וצ ןעמונ
 טָאה רע זַא ,ךעלגעמ .טנַאקַאב טשינ סע זיא רימ לייוו ,רעטעברַא
 זיא רימ יוו רָאנ ,ײרעלַאטס ןריציטקַארּפ ןבױהעגנָא לגניי סלַא
 רעגָאוװש ןייז ייב טלעטשעגנָא ןעוועג גיטריבעג זיא ,טנַאקַאב
 זיא סע ןעו זַא ,וליפַא סיױו ךיא ןוא ,טפעשעג-לבעמ ַא ןיא
 ןפורעג גיטריבעג טָאה ,ןמכיררַאפ וצ סעּפע לָאמַא ןעמוקעגסיוא
 יצ ןעלפייוצ ךימ טכַאמ סָאד .ועילָאטס םעד ,הכאלמ-לעב םעד
 לָאמנייק ךיוא בָאה ךיא .רעילָאטס ַא ןעוועג לָאמַא ללכב זיא רע
 ,רעכיז ףיוא רעבָא סיױו ךיא .סנױזַא ןענָאמרעד טרעהעג טשינ
 .טפעששעג-לבעמ סרעגָאווש ןייז ןיא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רע זַא
 ןציז ןעזעג םיא ןוא טכוזַאב לָאמניײא טשינ טרָאד םיא בָאה ךיא
 ןופ זיא סָאװ ,לַאקָאל ןלָאמש ןוא ןגנַאל םעד ןופ ףיט רעד ןיא
 ערעדנַא ןוא ןטעב ,סעּפַאש טימ טלעטשעגנָא ןעוועג ןטייז עדייב
 ןסעזעג טרָאד זיא רע ןוא ,ןרעדנַא ןפיוא סנייא רעקיטש-לבעמ
 -ַאב ַא ןיא יו טקורעגניירַא ,עשינ ַא יװ טנורגרעטניה ןיא ףיט
 לריּפַאּפ ַא טימ ןפָארטעג םיא ךיא בָאה לָאמ עלַא ןוא טינעטלעה
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 דנַאב םישֹודְצ

 רע טָאה לָאמניא טשינ ..טנעה יד ןיא טפיטשיילב ַא ןוא
 זיא רע ןוא ,לדיל יינ ַא ןופ בײהנָא ןַא טנעיײלעגרָאט טרָאד רימ
 הנוק ַא טעװַאיעג גנילצולפ ךיז טָאה סע ןעוו סעכ ןיא ןרָאוװעג
 ...רימ טימ סעומש ןייז ןסייוועביא טחמעג טָאה רע ןוא

 טלָאװ רֹוחַב ןטלעטשעגנָא ןַא רַאפ ,ָאי הנ ?ןטסנידרַאפ ענייז
 -ןעילימַאּפ ַא ,לּפוטמ ַא רַאפ טשינ רעבָא ,ןעוועג גונעג רשפא סע
 ךיז טָאה רע ןוא רעטיב רעייז ןעוועג עקַאט סיא זיא ,ןשטנעמ
 ,טייקשידָאלעמ ןייז טימ ,טייקידהמשנ ןייז טימ טרענעג רָאנ
 וצ טָאה חומ רעד ןוא ,ןצרַאה ןייז ןיא ןעגנוזעג רדסכ טָאה סָאװ
 -עגפיוא דלַאב טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו ןפַאשעג ןעידָאלעמ יד
 טסעינ טָאה רע שטָאכ ,חוכ ןבעגעג םיִא טָאה סָאד ןוא ,ןבירש
 לָאמַא ןענָאק ךיז לָאז בצמ ןייז זַא ,ןטייקכעלגעמ םוש ןייק ןעזעג
 ןעמַאװצ ךיז טָאה גיטריבעג זַא ;זיא תמא רעד... ,ןרעסעב
 ,טיױרב ףיוא ןעוועג םױק זיא סע :טעשטומעג תיב-ינב ןייז טימ
 ,ןרָאװעג קנַארק הלילח ךעלרעדניק יירד יד ןופ סנייא זיא ןוא
 "עג טניירפ עטנעָאנ ןבָאה טלָאמעד ןוא ,םידחּפ ןעועג שממ זיא
 עטנעָאנ עכייר ןייק ליױו ,ףליה רעייז טימ ןעמוקרעטנוא טזמ
 טַאהעג טשינ טלָאמעד גיטריבעג טָאה טניירפ רעדָא עטנַאקַאב
 .ַא ןפַאש וצ ןַאלּפ רעד ןרערעדנַאמ ייב טײטשטנַאיס ןעוו ךָאד)
 *ךעלמיטסקלָאפ; לכיב סיג ךיוא סױרַא טיג סָאװ ,גַאלרַאפ

 -ַאב טָאה רע סָאװ ,רַאלָאד 50 יד ןופ רעײטשוצ רע טיג ,0

 -עג יו טנייה ךָאנ עז ךיא ...(רעדיל יױוצ ענייז רַאפ ןעמוק

 ףיורעד טקוקעג ,טנַאה ןיא לכיב ןטימ ןייטש ןבילבעג זיא גיטריב

 ,ןקַאב ענעלַאפעגנייא יד רעביא ןענורעג םיא בָאה ןרערט ןוא

 וא ןרערעדנָאװ וצ קילב ןייז ןביוהעגפיוא רע טָאה ךעלדנע ןוא

 ןרעדנָאמ םיא ןעמונעגמורַא ,םיא וצ ןבעגעגוצ לָאפ ַא זיא

 .* ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךייא סע לעוו ךיא

 :טביירש בערנייוו .ב

 -יליבָאמ גיטריבעג זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -רובסבַאה ןופ רעקלעפ עלַא יד ןופ ןטַאדלָאס טימ ןרָאוועג טריז

 ,ןברעס ,רענעטור ,רענעמור ,ןרַאגוא ,ןכעשט :ךיירטסע ןשיג

 ןוא ןויטָאמ עקיצרַאה טּפַאזעגנייא רע טָאה ייז ןופ .טַאָארק

 בור יּפ לע ןעוועג ךָאד ןענייז ןטַאדלָאט עלַא יד .רעדילסקלָאפ

 עטיױו עדעייז ךָאנ עטקנעברַאפ :קלָאפ ןופ ןשטנעמ עטושּפ

 רעצרעה עטקיטיוועצ ערעייז ןסיגסיוא ייז ןגעלפ ,ןעמייה

 -עמ ןוא רעדיל ערעייז ןטעב-לָאטיששע עלופ-ןייּפ ערעייז ףיוא

 ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ןגיטריבעג טקריווַאב ףיט ןבָאה סעידָאל

 1919 טייצ חס5 .סעידָאלעמ ערעייז וצ רעדיל עשידיי ןביירש

 טנעדנָאּפסערָאק רעוועקָארק םעד ,ךילרעי .מ ןופ זיוה ןיא זיא

 ןופ הביסמ ַא ןעמוקעגרָאפ ... "סטרעוורָאפ; רעקרָאירדינ ןופ

 -יטוע יד ןוא ערעפסָאמטַא יד .. .ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש

 -רעביא גיטריבעג טָאה םיצולפ .םרַאװ רעייז ןעוועג ןענייז גנומ

 ַא ןעמונעגסױרַא ענעשעק ןופ טָאה רע .עדנזעוונָא עלַא טשַאר

 .רעכוטסַאּפ -גרעב יד ןופ לפייפ טסָארפ ַא ,עלעפייט-ךוטסַאּפ

 ענייז וצ סעידָאלעמ םיא ףיוא ןקיפשע וצ ןביהעגנָא טָאה ןוא

 ןרעוו וצ ןבױהעגנָא טייצ רענעי וצ ןיש ןבָאה עכלעוו ,רעֶדיִל

 "רוטלוק ןופ גַאלשרָאפ ןטױל} .םלוע ןשידיי סייב רעלוּפָאפ

 ףיוא גַאלראפ ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טרעוו רערעדנָאמ ןקסע

 ..ן'עלעכיב סָאדי תודוסי עוויטַארעּפָאָאק

 .ןעלדנעטשרַאפטסבלעז ,ןענישרעד ןענייז לכיב טשרע סלַא;

 ַא ןייז טעוװ סָאד זַא .טסואוועג טָאהימ ליױו .רעדיל סגיטריבעג

 {רעכיב ערעדנַא ןענישרעד ןענייז ךָאנרעד} .גלָאפרע'ז רערעכיז
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 .טריגַאער טשינ טעמכ ךעלכיב יד ףיֹוא טָאה עסערפ עשידיי יז

 ןעגננטייצ עששידיי יױוצ יד ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד זיולב ןענייז יז

 -מעל ןיא יַאליווכי ןוא עקָארק ןיא יקיננעשזד יווָאנ' :שיליופ ןיא

 טכעלטנפערַאפ טָאה קָאטשנעניב סקַאמ רעקיטיוק רעד .גרעב

 ןגיטריבעג טעמדיוועג לקיטרַא ןטרעטסײגַאב ַא יַאליווכי רעד ןיא

 ,רעדיל ענייז ןוא

 -בילַאב רעזדנוא טָאה טעטירַאלוּפָאפ רעטסערג רעד וצ רעבָא

 רָאי ןיא ןכיירגרעד וצ ןבױהעגנָא טשרע רעטכיז-סקלָאפ רעט

 טנווָא רעשירַארעטיל ַא ןרָאוװעג טנדרָאעגנייא ןַאד זיא סע .3

 ןוא טרימַאלקעד ןבָאה רעלטסניק ;ןעגנופַאש עניז טעמדיוועג

 ,רעדיל ענייז ןעגנוזעג ךיוא טָאה ןילַא רע .רעדיל ענייז ןעגנוזעג

 ןעמוקַאב ןבָאה ױףרָאי-רעדניקי ןוא יעלהשמי רעדיל יױוצ יד

 רעביא ןגיולפעצ ךיז ייז ןענייז ןסַאג רעוועקַארק יד ןופ ןוא לגילפ

 לארשי תוצופת עלַא

 .ןעגניז וצ טַאהעג ביל רעיײז ןבָאה רעגניז-ןסַאג יז ךיוא

 יז ןענָאק ייז טימ זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז לייוו ,רעדיל סגיטריבעג

 ןליפעג ןקעוורעד ןוא רעצרעה עכעלשטנעמ ןיא ןעגנידדניירַא

 -ףיוה ַא זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאנניײא .ליפעגטימ ןוא ת:נמחר ןופ

 ןיא גנַאזעג ַא סגיטריבעג טימ ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה רעגניז

 רעטכיד רעד .טניואוועג טָאװ גיטריבעג ואוו ףיוה ןבלעז םעד

 ,רעטרעוו רָאּפ ַא ןטכיררַאפ טוואורפעג ןוא ףיוה ןפיוא ּפָארַא זיא

 -רַאי רעד ךיז טָאה ָאד .טזיירגרַאפ טָאה 'רעגניזי רעד עכלעוו

 ןענרעל ךימ טעוװ גנוי רעבָארג ַאזַא ,רָאנ עזא דנוצעגנַא יטסיט
 ."ןעגניז וצ יױזַא יו

 עש דיי עלַא ףיוא טרעגריבעגנייא ךיז ןבָאה ןעגנַאזעג יד

 טקנעדעג דימת טשינ ןבָאה ייז םגה ,ןליוּפ ןיא סעניב-טסנוקניילק

 זַא ןפָארטעג ךיא טָאה סע ..ןעמָאנ סרבחמ םעד ןענָאמרעד וצ

 סגיטריבעג ןעגנוזעג טָאה עקירעמַא ןיפ ןירעלטסניק עשידיי ַא

 ..ןירעסַאפרַאּפ סלַא ןעמָאנ טענעגייא ריא ןבעגעגנָא ןוא רעדיל

 ןרָאטיזָאּפמָאק יד ,סרעקיזמ עשידיי יױוצ יד ןבָאהװ וצ-רעטעּפש

 וצ סעידָאלעמ סגיטריבעג טעברַאַאב ןַאמּפָאה ןוא רעברעּפש

 ."רעדיל ענייז

 תעב ,1918 רעטניוו ףוס ןיא ךָאנ זַא ,רעביא טיג רעקוצ הימחנ

 'םייה-רעטעברַא  רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד ןיא ,עקָארק ןיא טָאה רע

 צשילַאקָאװ-שילַאקיװמ ןײרקמַארד ןקיטרָאד ןטימ טריזינַאגרָא

 טריזיטַאמַארד םיא:ךרוד ַא טריפעגכרוד ייז טימ רע טָאה .,ןטנווא

 -ָאק טימ דיל ןופ ןפָארטס עכעלטע טגנערב .צ| .ג ןופ דיל-המחלמ

 :|ֹוצ טיג ןוא ןרָאטנעמ

 רעלַארטַאעט רעלופ-סגנומיטש ַא ןעװעג זיא גנוריפפיוא ידי

 ךייט ַא ןופ גערב םייב לדלעוו ַא טלעטשעגרָאט טָאה סָאװ ,טקַא

 -רעייפ ךיז ךָאנ ןזָאלעג זיולב טָאה ןוז יד ןעוו טכַאנרַאפ ַא ןוא

 -עגרעטנוא ןַא ןופ סָאטש ַא ףיױא גערנ םייב ןוא ,םינמס עכעל

 ןופ ןטייקטיױו יד וצ סיִנּפ ןטימ לדיימ ַא טציז סב ןטקַאה

 זיױלב טרעה רָאנ ,םינּפ ריא טשינ טעז םלוע רעד .טנורגרעטניה

 -רַאּפ יד ןעז לי ןעמ .טריגירטניארַאט סָאד ןוא ,גנַאזעג ריא

 ָאטָא וצ.. ,ףוס םוצ זיב טשינ יז טעז ןעמ רָאנ ,הלכ עטקנעב

 סָאז טכַארבעג טָאה סָאװ| ףעלעפימ ןמחנ טָאה גנוריפפיוא רעד

 .גיטריבעג עליכדרמ רעלטטניק סקלָאפ םעד טכַארבעגטימ |דיל

 טימ רימ ףיױא טקוקעג ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה טעָאּפ רער

 ןגױא עטרערטרַאפ טימ ןוא ,טפַאשביל ןוא טײקמערָאוו ליפיזזַא

 ןייטשרַאפ ןקיטכיר ןיימ רַאפ קנַאד ַא טקירדעגסיוא רימ רע טַאה

 ,הלכ ןייא זיולב טניימעג טשינ טימרעד טָאה רע זַא ,דיל ןיז
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 ןעמוקעגמוא ןענייז םינתח סנמעוו ,תולכ עמינָאנַא רעטנזיוט רָאנ

 ןזיוועג טשינ בָאה ךיא סָאװ ,טוג ץא ,רעזלעפ-טכַאלש יד ףיוא

 "..דיִל ריא ןעגנוזעגסיוא טָאהעג טָאה יז זיב םינּפ ריא

 בצמ ןשימָאנָאקע קיטלָאמעד ס'ג רעקוצ טרעדליש רעטייוו

 ;ױזַא ןעזסיוא ןוא
 היכז יד ןבָאה טלָאוװעג יאדווא טלָאװ ,גיטריבעג ,ןײלַא רע,

 ..רעבָא ,םייה ןייז ןיא רעביירש עשידיי ןעמענפיוא ןענָאק וצ
 ,םערָא ןוא ןיילק זיא םייה ןייז ..טייקכעלגעמ ןייק טשינ טָאה רע
 ךעלרעסיוא ןוא שיזיפ ,ָאי ..?שטנעמ סערָא ,ןיילק ַא ןפ סייה ַא

 םערָא ןיילק ַא יו ןעזעגסיוא עקַאט רע טָאה ,קוק ןטשרע םעד ףיוא
 ןַא ןיא ןָאטעגנָא ,רעקנירַאד ַא ,סקואוו ןיא קירדינ .לשטנעמ
 ,ןשטיינק טימ םינּפ סָאד ,גצנָא ןטשדַאבעג םענעבירעגּפָא ,ןטלַא
 ,עסיורג-ןגיוא רָאנ ,רָאה עיורג טעמכ ןיוש ,ערעטישש טימ ּפָאק רעד
 ,עקידנעמענכרוד ,עמערָאוװ ,עכייוו סױרַא ןלַארטש סע עכלעוו ןופ
 טימ ןדייר רָאנ ףרַאד ןעמ ןוא ,ןקילב עקידנטעב יו לָאמעלַא ןוא
 םעניילק ַא ךיז רַאּפ טָאה ןעמ זַא ,ןליפ וצ ידכ טונימ עכעלטע םיא
 -עגטימ ןוא טּפַאשביל טימ טגָאלש סָאװ ,ץרַאה סיורג ַא טימ ףוג
 ןקילב עמערַאו ענייז ןופ ןיוש ןוא ,ןדייל טָאװ יד עלַא וצ ליפ
 טקריװַאב סָאװ ,ץלַא ןופ גנובעלרעביא עטרַאצ יז סױרַא טגניז
 | ."םיא
 ַא ךיז זיא רעביירש עּפורג ַא תעב יוװ ךיוא טביײרשַאב רעקוצ

 ,'רשוי') ךילרע השמ רעביירש ןופ זיוה ןיא ןעמוקעגפיונוצ תבש
 :ררושמה' דיל סקילַאיב ןגעוו עיסוקסיד ַא ןעמוקעגרָאפ טרָאד זיא

 -עגסיורַא גיטריבעג ,יײט רעד טימ ןקידנערַאפ ןכָאנ טָאהי

 יד ןכלעוו ףיוא ,יעקלאשט:שיפי ַאזַא ,לרעפייפ ןזרע ןַא ןשמונ

 יד יַבֲא וא ,ןטפַאעקנעב ערעייז טפָא סיוא ןקיּפש רעכוטסַאּפ

 ,טנַאה סגיטריבעג ןיא יעקלָאשטשיּפי יד ןעזעג ןבָאה עטלמַאזרַאפ

 טנָאקעג ןעמ טָאה רעמסינפ סנענעלַא ןופ ןוא ,ליטש ןרָאוועג זיא

 ּפָאק ןייז ןפרָאוורַאפ טָאה גיטריבעג .גנוטרַאוורעד ןענעײלּפָארַא

 טליּפשעעגסיוא ןוא ףיױרַא ףיוא ןגיוא יד טצָאלגרַאפ ,טייז ַא ףיוא

 טנַאקַאבמוא ךָאד ןוא טנַאקַאב יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,וויטָאמ ַא

 ןביוהעגנָא רע טָאה הזיטָאמ םעד ןליפשסיוא ןכָאנ ןוא ,יײינ ןוא

 ;ןעגניז

 ,רעגניז רעשירַאנ רעמערָא ,יוא
 טינעג טשינ ךַאו ןייד ןיא ךָאנ טזיב

 ,ןפיוה עשיריבג ןיא רָאנ טסכירק וד
 ?ךיל ןייד גנַאלקּפָא ןַא טרָאד טָאה יצ

 .װ .א .א

 ףיא ליפשוצ םעד ןבעגעג רע טָאה ףָארטס ןזעי ךָאנ ןא

 וו לפייפ עמערָא סָאד ןרעדליש םייב ןוא ,?פייפ םענעדרע סםעד

 ןעמונעג ןגיױא ענייז ןופ ןבָאה ,טיונ ןופ ךאלמ רעד טעילוהיס

 םעד טקרַאטשרַאפ קיכַאפליפ ךָאנ טָאה סָאד ןוא ,ןרערט ןעניר

 רעפטנע סגיטריבעג זיא סָאד זַאטליפעג ןבָאה רימ ןא ,טקעפע

 יבצ טסיערבעה םעד ןשיווצ עיסוקסיד רעד טימ תוכיש ןיא

 טָאה שידיי יצ}| רערעדנָאמ המלש טסישידיי םעד ןוא רענטיווק

 עיסוקסיד יד קידנרעה .ןקילַאיב יו ןטעָאּפ עסיווג עכלעזַא

 רעדי דיל ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה ,יררושמהי סקילַאיב ןגעװו

 רע טָאה דיל סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ,יטינ ןופ רעגניז
 ןעגנזעגסױרַא םיא ךיז טָאה סע רָאנ ,חומ ןופ יטסַאפרַאפי טשינ
 .יןצרַאה ןופ
 -יווקער רעזייה עטַאװירּפ רעביא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה לייוורעד

 רעטַאעט ןשיריי ןוֿפ ןַאקיפלעל

 לגניר-ןישודק ןדלָאג ןיד ריא ןעמונעגּפָארַא רעגניפ סיורפ ןייז ןופ

 בַאג דלָאג , טצירקעגסיוא ,לפייר ןכעלב ַא ןבעגעג רַאפרעד ריא ןוא

 ןכילרע וצ טכַארבעג ךָאנרעד טָאה גיטריבעג ."ןעזייא ריפ ךיא
 רע ןכלעוו ןיא "גנונּפָאה עטצעל יד , לדיל יינ ַא טימ לגניר סָאד
 רעד ייב וצ טמענ ןעמ סָאװ טרעדלישעג רָאמוה-ןגלַאג ַא טימ טָאה

 לגניר-ןישודק ןדלָאג ריא רַאפ גנונפָאה עטצעל יד יורפ עמערָא

 רַאפ סע טריזיוקער ןעמ ןוא רעדניק עריא רַאפ זײּפש ןפיוק ֹוצ

 -ָאירטַאּפ רַאפ לַאדעמ םענעכעלב ַא ריא טיג ןעמ ןוא הכולמ רעד
 | .םזיט

 :םעד ןגעוו טביירש רעקוצ

 ,רעטעּפש רָאי עכעלטע ןבירשעגנָא רע טָאה דיל ךעלנע ַאזַא
 סָאד ,יַאנינָאד' ַא טרירַאלקעז טָאה ןליופ עטיײרּפַאב סָאד ןעוו
 רעד תבוטל גנורעײטשַאב ַא רעדָא בָאג עיירפ ַא ןסייהעג טָאה
 יב טָאה ןעמ לָאפעגנירַא גיטריבעג זיא טלָאמעד ןוא הכולמ
 טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,סעטָאלז ענעלטע יד ןעמונעגוצ םיא
 סע ןוא ,יענילואּפ, ןסייהעג עקַאט טָאה דיל סָאז .טיורב ףיֹוא
 ףיוא רעטסיולק ַא ןבענ טציז עקרעלטעב ַא יו טרעדלישעג טָאה
 :טגניז יז ןוא טנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא טימ דרע רעד

 ,עטבירטַאב עמערָא ןא ,הבדנ ַא טקנעש,
 (ןלוּפ) ענילוַאּפ טסייה יז

 ,עטבילַאב רעיײז עטנַאקַאב ַא לַארעביא זיא'ז
 " ...צגילוַאּפ יד טָא |

 יַאנילוַאּפי יו ,יגנונּפָאה עטצעל ידי ייס ,רעדיל עדייב יד
 -נוב טימ טקעמששעג ןבָאה סָאװ ,רעדיל ערעדנַא ךס ַא יו טקנופ
 -רעד טשינ ץעגרע ןיא ןענייז ,רעבָאהטכַאמ יד ןגעק טײקשירַאט
 טעֶאפ רענעקָארשעגרעביא רעד זַא ,סױא טזייו .ןרָאװעג טנָאמ
 ,ןזיירק עמיטניא ןיא םירבח רַאפ ןעגנוזעג זיולב רעדיל יד טָאה
 יאדוא ןוא ןבירשעג דיל סָאד ןבָאה וצ טַאהעג ארומ טָאה רע רעבָא
 ?וטסיײג ואוו ,לזמילשי :גָאז טגעלפעג טָאה רע לייוו ,טקורדעג
 ...ןַאמערָא םוצ

 -ידיי ףיוא ןלַאפרעביא יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה 1918 רעמוז}
 עזשידיי ענעמוקעגקירוצ יד ןוא טנגוי עשידיי יד ןוא רעמערק עש
 ןעגנוביא יד תעב ..|{ץושטסבלעז ַא טעדנירגעג ןבָאה ןטַאדלָאס
 ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז ןשרַאנ תעב ןוא רעלצושטסבלעז יד ןופ
 יז ןענַאװ ןופ טסואוועג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,רעּדיִל עשידיי
 ןענייז יז ןופ לייט רעשביה ַא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ןוא ,ןעמוק
 רעדיל יד ןיא .גיטריבעג יכדרמ טעָאפ ןופ ןעגנֹוּפַאש ןעוועג
 טשינ וליּפַא ,לשטנעמ עכַאווש עמערָא סָאד ןעוועג טעינ רע זיא
 ןוא ןסקַאוועגסיוא זיא רע רָאנ .טעָאּפ רעטמולחרַאפ-ןעיריל רעד
 רפוש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאּפ זיא יעקלָאטשיּפי ענעדרע ןייז
 -ילוכ יד ןגעק רעדיל-ספמַאק עקיטומ טלַאשעגסױא טָאה סָאװ
 ןוא ליומ ןופ ןעגנַאגעג ןענייז רעדיל יד .ןטימעסיִמנַא עשינַאג
 זיא דיל ןבירשעגפיוא ןייק רעבָא ,רעצרעה יד ןיא ןרעֶיוא יד ןופ
 רַאפעג רעסיורג וצ ַא טימ טקעמשעג טָאה סע ןבילבעג טשינ
 :רעירפ יד יװ ױזַא טקנופ) רעדיל יד גיטריבעג טָאה; בגא ןוא
 ,רעדיל-טייצ עלעוטקַא רַאּפ טכַארטַאב (רעדיל ייויצ' עטנַאמרעד
 סָאד .טרעוו םעד טייצ רעד טימ טרילרַאּפ טלַאהְניא! ךעייז סָאװ
 עכלעזַא ןופ טלַאהניא רעד וליּפַא ןעוו לייוו ,דָאש ַא תמאב זיא
 רעכיז יז ןטלָאװ ,רעדיל סלַא טרעוו רעייז ןרילרַאּפ רעדיל-טייצ
 רקָאד יד טָא ןופ ךיוא ןוא ןטנעמוקַאד סלַא לופטרעוו ןבילבעג

 -יטעָאּפ סגיטריבעג טרירביוסױרַא תורוש ךס ַא ןופ טלָאװ ןטנעמ -ובָאה טשינ ןוא ,םילכ ענרעבליז ןוא םיצפח ענעלַאטעמ ןופ סעיציז

 ."טייקיצרַאה לש ןגעווטסעדנופ ןעמ טָאה ,בוטש ןיא םיא ייב ןריזיווקער וצ סָאװ קיד
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 .דנָאב-םישודק

 -רעדניק ,טעילוה ,טעילוה , ןבירשעג טָאה .ג סָאװ ,רעדיל ייווצ
 לָאר עקיטכיוו ץנַאג ַא טליּפשעג ןבָאה "ןרָאי-רעדניק , ןוא "ךעל
  רעקוצ הימחנ ןוא ,רַאוטרעּפער-ןטערעּפָא ןיא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא

 :גנוײטשטנַא רעייז ױזַא טלייצרעד

 ַא ןעגנוזעגרָאפ לָאמנייא גיטריבעג זדנוא טָאה (1919 ןיאג

 ןגעוו ןביירזעוצפיוא טכַארטרַאפ טָאה רע סָאװ ,לדיל ַא וצ ןיירפער

 סָאװ ,דיִל יינ ַא ןופ ףָארטס ַא -- לָאמ טייווצ ַא ןוא ןרָאי-רעדניק
 .ןרָאי-רעדניק -- עמעט רעבלעז רעד ףיוא ךיוא ,ןביירש ליוו רע
 -נייא זדנוא רע טָאה ןטפנוקנעמַאזוצ-תבשש עקידנעמוק יד וצ ןוא
 רערַאבדישעצמוא ןייז טימ ליּפשרַאפ ַא ךָאנ) ןעגנוזעגרָאפ לָאמ
 טייווצ ַא ןוא ידעלרעדניק עביל ,טעילוהי דיל סָאד (יעקלָאשטשיפי
 -ןײרַא דלַאב ךיא בָאה רעדיל יױֹוצ יד .ףרָאי-רעדניקי -- לָאמ
 ןופ ןעגנומענרעטנוא-טסנוק יד רַאפ רַאוטועּפער ןיימ ןיא ןעמונעג
 -עּפוע רָאי ּפַאנק ַא ןוא ,יםייה רעטעברַאי ןיא זײרקמַארז ןיימ
 -ששטיגנוי טלָאמעד-רעד טימ ןעמוקעג זיא ךילַאק בקעי ןעוו ,רעט

 ןייק ןָאקיּפ ילַאמ רעטמירַאב-ןיוש רעבָא ,ןירעגנַאפנָא רעק |
 ןיא ןילַאמ טימ יעלעקנַאיי טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,עקָארק
 םעד ןגעוו טסואוורעד ךילַאק בקעי ךיז טָאה ,לָאר-לטיט רעד
 םייה-רעטעברַא ןיא רעדיל ייווצ סגיטריבעג ןופ גלָאפרעד ןסיורג
 ילַאמ טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג קיטימכָאנ תבשש ַא ןיא זיא רע ןיא

 ןופ קידנרעה ןוא תודועס-שולש ןשירַארעטיל רעודנוא וצ ןָאקיּפ

 -מורַא ילַאמ טָאה ,רעדיל ייוצ יד ןעגניזסיוא ןיײלַא ןגיטריבעג

 ,תולעפתה סםיורג ןופ ןשוק ןעמונעג םיא ןוא ןגיטריבעג טּפַאכעג

 יד טפיוקעגּפָא טָאה ךילַאק בקעי זַא ,ןרָאוװעג סע ןיא יוזַא ןוא

 עקיצנייא יד ןייז לָאז ילַאמ זַא ןטכער עלַא טימ ךעלדיל ייווצ

 יד זַא ,ןענָאמרעד וצ ָאד קירביא זיא סע ,ונ .יײז ןופ ןירעגניז

 ןופ זױלב סםוטנגייא ןַא יו ןבילבעג טשינ ןענייז רעדיל ייוצ

 ךס ַא ,ךס ַא ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז ייז רָאנ ,ןָאקיּפ ילַאמ

 זיא סע ןוא ,ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס ,רעלטסניק-עניב עשידיי

 -רעד סעד קנַאד ַא ןבָאה ןרָאיטקַא תעב זַא ,טנַאקַאב טוג גונעג

 רעד ןיא טָאה ,טלעג ךס ַא טניזרַאפ רעדיל יױוצ יד ןופ גלָאפ

 גיטריבעג עליכדרמ טעָאּפ רעטרַאצ רעד ץלַא ךָאנ טייצ רעבלעז

 טנַאמרעד ַאי געמ סע סָאװ ...טױנ ןוא טײקמערַָא ןופ ןטילעג

 ךילֲאק בקעי סָאװ ,רַאלָאד 25 וצ לָאמ ייוצ יז זַא ,זיא ןרעוו

 -עג ןעוועג ןענייז ,רעדיל יד רַאפ טלָאצַאב רעטכיד םעד טָאה

 ."מעַאּפ סלַא רַארָאנָאה רעטשרע סגיטריב

 -פיוא 1926 ןָאזעס ןיא טָאה רע תעב זַא ,רעביא טיג גנָאי זעוב

 :הנותח עשינעמור יד' עטצרעּפָא סרָאש השמ ןליוּפ ןיא טריפעג

 טימ טַאהעג טינ ךיא בָאה רעדל זַא ןקרעמַאב ליו ךיא

 רעקיזומ רעטנכייצעגסיוא רעד סָאו ,קיחמ ענייפ עצנַאג יד ךיז

 ןטעיווצ ,ךיא בָאה ,ןבירשעג עטערעּפָא רעד וצ טָאה רעלדנַאס ץרּפ

 ןופ רעדיל יױוצ עסעיפ רעד ןיא טלעטשעגנײירַא ,ןרעמינ ערעדנַא

 -רעדניקי :גיטריבעג שודק םעד ,רעגניז סקלָאפ רעווַאקָארק סעד

 -ןמ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ידעלרעדניק ,טעילוה ,טעילוהי ןוא ףןרָאי

 טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ טלָאמעד ןענייז רעדיל ייוצ יד .קיז

 ,טקיװקעג ךיז יי טימ ןבָאה ןלױּפ ץנַאג ןיא ןדיי ןוא ןרָאועג

 טקישעג ,סינפיק רעגניז סקלָאפ םעד ךרוד ,טלָאמעד בָאה ךיא

 .ײרַארָאנָאה סעטָאלז טרעדנוהיירד ןגיטריבעג

 ןשידיי ןטימ .טקַאטנָאק ס'ג יֹוזַא טרעדליש ווָאקרוט סַאנָאי

 :רע טָאעט

 ןופ ירעטַאעט ןכעלטֿפַאשלעזעג ןשידיי רעוועקַארקי ןיא; |

 -ירעלטסניק ןעוועג 1927 ןוא 1926 ןרָאי יד ןיא ןיב ךיא ןכלעוו
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 יכדרמ טעברַאעגטימ ךיוא טָאה ,רעסישזער ןוא רעטיל רעש

 טָאװ ,ױןטָאש ןוא טכילי עסעיפ טרעלסער ןימינב ןיא .גיטריבעג

 ץא ךיז טָאה ,רעטַאעט ןקיטרָאד םניא טריפעגפיוא בָאה ךיא

 ןעד ןופ לפייפ-ךוטסַאּפ ַא ןרעה טפרַאדעג ענעצס-דלַאוו רעד

 ךעטַאעט ןיא ןעמוקעג טנווָא ןדעי זיא גיטריבעג יכדרמ .סנטייוו

 רע זיא ,ןעגנַאגעג זיא עסעיפ סרעלסער יוו גנַאל יזַא ןוא ,ןץירַא

 ןטימ ,ןסילוק יד רעטניה ,ענעצס רעקיטיינ ףעד ייב ןעּנַאטשנע2|

 ןופ עי דָאלעמ ענעגייא ןייז טפייפעגסיוא ןוא ליומ ןיא לפייפ- -

 ַא רימ זיא ,עניב רעד ףיוא קידנעייטש .טעמוא ןוא טפַאשקנעב
 יד טרעהרעד בָאה ךיא ןעוו ,רעדילג עניימ רעביא ךרוד רעטיצ
  טזמעג טשינ טָאה גיטריבעג .עידָאלעמ-טפַאשקנעב עקיזָאד
 סָאד ןפייפוצסיוא ידכ ןירַא רעטַאעט ןיא טנווָא ןדעי ןיילַא ןעמוק
 גיטריבעג .רערעדנַא ןַא ןָאט טנָאקעג טסיירד ךָאד טָאה סָאד ;דיל
 ךיז טָאה רע לײװ ,ןעגנַאגעגנייא טשינ םעד ףױא רעבָא זיא
 ,עניב רעד רעטניה קידנעייז ,טבעלעגפיוא ששממ ןוא טבעלעגסיוא
 .טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע עכלעוו ,ןרָאיטקַא ןופ הביבס רעד ןיא
 -םיוא רדסכ ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעוועג ?חומ וְליִפַא יז טָאװ רע
 -ניילק עלַא ןיא ןעגנוזעג יז טָאה ןעמ סָאוװו ,רעדיל ענייז טצונעג
 יז טָאה ןעמ סָאװ ,טנווֶא ענעדיישרַאפ ףיוא ,סרעטַאעט-טסנוק
 טָאהיס ואוו ,ליוק-דרע ןצנַאג ןרעביא סעטערעּפָא ןיא ןעגנוזעג
 רַאפרעד םיא טָאה ןעמ ןוא ,דיל שידיי ַא ןעגנוזעג רעצעמע רָאנ
 ןייז טנַאמרעד טשינ וליפַא טָאהימ .טלָאצעג טשינ ןשָארג ןיק
 ,ןעמָאנ

 -רעדניק ,טעילוה ,טעילוהי דיל ןייז ןרָאװעג זיא רעלוּפָאּפ יו
 רעד ןיא טלעטשעגניירַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןרָאי-רעדניקי ןוא ידעל
 ךָאד זיא עטערעּפָא עקיזָאד יד .יהנותח עשינעמור ידי עטערעּפָא

 רעצנַאג רעד רעביא גלָאפרעד-זרָאקער ַא טימ ןרָאװעג טליפשעג

 -ןה ,טעילוהי רעדיל יד זַא ,טסיױו םלוע סנופ רעוו ןוא ,טלעוו

 ייס -- טגיטריבעג ןעניד ױןרָאי-רעדניקי ןוא יךעלרעדניק ,טעיל

 !? קיזמ יד ייס ,ועטרעוו יד

 ךוזַאב וצ ןעוועג לָאמַא ןיב ךיא ןעוו לַאפ ַא ךיז ןָאמרעד ךיא

 -ַאגברעמ ןיא טרָא-רוק ַא) ַאקבַאר ןיא גיטריבעג יכדרמ יב

 ,דנַאטשוצ טנוזעג ןכַאוװע ןייז בילוצ ,טגעלפ רע ואוו ,(שיציל

 ןקיבלעז םעד ןיא דָארג .רוק ףיוא רעמז ןדעי ןעגנערברַאפ

 -עג טָאה סָאװ ,עפורט עשידיי ַא ַאקבַאד ןיא ןטָארטעגפיוא טנווָא

 טקירדעגסיוא טָאה גיטריבעג יכדרמ לייט 2 ןיא יווער ַא ןבעג

 רעטכָאט ןוא יורפ ןייז .גננולעטשרָאפ יד ןעז ןייג וצ שטנואוו םעד

 -ןצ טנוזעג ןכַאוװע ןייז בילוצ -- טדערעגּפָא ופרעד םיא ןבָאה

 ,טסייה סָאוװו; :סנייז ייב ןבילבעג רעבָא זיא גיטריבעג -.דנַאטש

 "!?ןרעה ייז ןייג טשינ לעװ ךיא ןוא ףיוא ןטערט ןרָאיטקַא עשידיי

 ןיא קעוװַא ןעמַאזצ עלַא ןענייז רימ .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאהיס

 -ווזעג ,ערעדנַא ןשיווצ ,טָאה סעסירטקַא יד ןופ ענייא .רעטַאעט

 טָאה יז רָאנ יו .רבחמ ןטכַארטעגסיױוא ןַא סעּפע ןופ דיִל ַא ןעג

 ןטנַאקַאב-טוג ןייז טימ טגָאזעג גיטריבעג רימ טָאה ,טקידנעעג

 סָאד ןעגנוזעגּפָא קיטכיר שטָאכ יז טלָאװ; :ל?לכימש ןקירעױרט

 טנָאמרעד טשינ טָאה יז סָאװ ,ןעוועג לזומ ריא ךיא טלָאװ ,דיל

 ,תולווע עלַא יד טָאה גיטריבעג יכדרמ .? . .יןֹטַאט ןקיטכיר סעד

 רעטוג ַא יװ ןוא ,ןעוועג לחומ ,ןעגנַאגַאב םיא יבגל זיא ןעמ סָאװ) :

 ךיז ןלָאז :רעטרעוו יד טימ ןעגנולשעגּפָארַא יז רע טָאה עטַאט

 ,רעטרַאצ ,רעקיצרַאהטוג רעד ,גיטריבעג ."ןעוועלַאב רעדניק יד

 יד ףיוא טגָאלקַאב טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ,שטנעמ רענעדיישַאב

 טָאה רע ,ןעגנַאגַאב םיא יבגל זיא ןעמ סָאװ ,ןטייקיטכערעגמוא-|-
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 רע ט ַאע ט ןשיריי ןופ ופ קי ס ק על

 .טרעטיירברַאפ ןוא ןפַאשעג רעטיױו תובהלתה רעטסערג רעד טימ

 יו ןוא רעבָא ךיז רע טָאה טיירפעג יוװ .גנולמַאז-רעדיל ןייז

 ןגעוו טרָאוװ טוג ַא טרעהעג טָאה רע ןעוו ,ןעוועג רע זיא ךעלקילג

 רע טָאה דניק טמעשרַאפ ַא יו .גנופַאש ןייז ןגעוו ,דיל ַא סניז

 טעטימָאק -גיטריבעג רעד סָאו ,הנתמ ענייש יד ןעמונעגפיוא

 ךוב ַא ;לבויירעביירש ןקירָאי-30 ןייז וצ טגנַאלרעד םיא טָאה

 זיא סָאד א .ירעדיל עניימי ןיא ןטָאנ טימ (50 רעביא) רעדיל

 ."מגָאזעג רע טָאה -- "ןבעל ןיימ ןיא גָאט רעטסנעש רעד ןעוועג

 זַא ,טגָאזעגסױא סיא ךיא בָאה ,ןײגקעװַא םייב .זייפש לסיב ַא
 רעטנוא ,גרעבמעל ןייק רָאּפ ךיא ןוא טָאטש יד זָאלרָאּפ ךיא
 ןוא טרעהעגסיוא ליטש ךימ טָאה רע .טּפַאשרעה רעשיטעיווָאס
 .סולשַאב ןיימ וצ טמיטשעגוצ

 -עג סָאד ָאידַאר ךרוד טרעהעג ךָאנ ךיא בָאה גרעבמעל ןיא
 -ייל ךעד רעטנוא סעיצידיוא עשידיי יד ןיא רעדיל ענייז ןופ גנַאז
 ןופ געט יד ןיא ךיוא .ענזיצַאק רעטלַא רעביירש םעד ןופ גנוט
 -עגפיוא טשינ גיטריבעג טָאה ,םעטָא ןטצעל ןייז זיב שממ ,ןברוח
 -יעיצקַאי רעד תעב ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע ,ןּפַאש וצ טרעה
 .יקינוועבַאל ןוֿפ שוריג

 טעוועטַארעגסױרַא ןפנ תריסמ טימ מטה רעד : עטצעל יח : יו -רַאּפ עניימ ייב לָאמ ןייק ןעוועג טשינ זיאיס זַא ,ךיז טכוד

 ןונידיי םעד ךובש סגי טרי רעג ןבעגעג ועביא יִז טָאה הזמחלמ רעד רעבָא .גיטריבעג יכדרמ טימ ןעגנערברַאפ טשינ ןוא ןענגעגַאב

 ."עזערַאוו ןיא טַאר ןכעלטפַאשנסיוו -טייצ רעסיוועג ַא ןורכז ןיא ןבילבעג רימ זיא ןטסקרַאטש םוצ

 ,ביבא-לת ןיא ,1959 ןיא זַא ,רעביא ךיוא טיג רעקוצ הימחנ עקָארק ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו -- 1928 גנילירפ -- טינשּפָא
 ןבירשעג ,לווירב ַא ןבעגעגרעביא טרעכייו לאכימ .רד םיא טָאה ןַאד ןכָאװ ענייש ןענייז רימ .ילעזאזא' ןופ עיסנַארעפנַאק םלַא

 רשפא זיא סָאװ ,לווירב סָאד .םיא וצ .ג ןופ ,1942 ןיא ָאטעג ןיא -ָארּפ עיינ רַאפ לַאירעטַאמ טיירגעגוצ ןוא עקָארק ןיא ןסעזעג
 ןוא ןרָאװעג טקידנערַאפ טשינ זיא ,טרָאװ ענעבירשעג עטצעל ס',ג רעד ... .ןפלָאהעג ךס ַא זדנוא טָאה גיטריבעג .ןעמַארג

 | | ןשידיי ןטלַא ןיא ןעוועג ןַאד זיא טקנופפערט רעשירעלטסניק
 "ר ינ8 גי} ווא נט י ./' ווא ךָאנ . .. .קרַאמחק ןפיוא ,ןענרָאט ייב רעלעקנייוו ןוא ןַארָאטסער

 טא 0 / עטעּפע יד זיב ןעגנערברַאפ טרָאז ןעמ טגעלפ גנולעטשרָאפ ַא -
 0064 }אה .צ4 1 (יא /6 4 / 5 לפייפ ןייז ףייא טליּפשעגסיוא טָאה גיטריבעג ןוא ןהעש-טכַאנ
 7 : : 1 | 54 וא ןענעכייצרַאפ טּפָא ןעמ טגעלפ ,לזעלג ַא יב .ױזַא .רעטרעװ 0 = (/;הו עט ,ויא אה 0/2:4248 - יד ןעגנזעגסױא ןוא ןּפַאשעג טָאה רע סָאװ ,סעידָאלעמ עיינ

 ני"ג ןוא גײ ו/ ײר} ן סא ביי 11 |
 ןענרעלנייא לָאמוצ ןוא (ןטָאנ ןייק טנעקעג טזעינ טָאה גיטריבעג)

 --- (שײנ ס לײג ווו /ול 00 יי ,+אה עי
 לָאמניק טעמכ גיטריבעג טגעלפ ןסע .דיל ײנ ַא טגיטריבעג

 + : ַאזַא .רעקנַארק ןגָאמ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ךיז טכוד רימ) טשינ
 צי ןיא 6 יו  טיוא כי ר 5 טא

 א וש / 1 2 אר 5 2צב

 -נלכיימשש-טקיטייועצ ,טרַאדעגסיוא ןיז טכַאמעג טָאה קורדנייא
 .ןייוו לזעלג ַא ןקנירט וצ טַאהעג ביל טָאה רע רעבָא ,(םינּפ קיד

 4 ניש 'פ ///// או וו( ,4ו3) ס/סָאה {1ג ,5ו 9 4

 עי קי יו ןײ* י 4?/יז ?ןי גוי

 ,ּפָאהי ןטימ ץנָאט ַא ןיא ןזָאל עקַאט ךיז רע טגעלפ לָאמַא.

 2 ו6 -+/ץי-צְקפ א ןדצק- ָא = א ו/
: 

 םעד -- ץנַאט םוצ ןסירעג קידלַאווג ךיז טָאװ רע ,יּפָאה ,ּפָאה

 םיא ןגעלפיס ,ךיירפי סנבעל ןקירדסיוא ןופ ןפוא ןטסטלערוא

 ּׁש/ ד

 /א טען 5 6 ::
 --} ןוו+ צי

 .טניירפ ,רעטכָאט ַא ,ױרּפ יד ןופרעד ןטלַאהּפָא דלַאב רעבָא

 ' ווא ( ר /ש יי אוי צ

 טוש -/ }9 *

 -וצ ךיז רע טגעלפ .טנוזעג ךַאווש ןייז רַאפ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ

 עו טקישעגּפָא טלָאזעג טָאה
 .ןעשעג טשינ

 .רוט קחצי טביירש ,.ג טימ טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ןייז ןגעוו

 :גרעבדורג-ווָאק

 םעד ןעמורבוצ ליטש זילב ,רעטמעשרַאפ ַא ןצעזקעוַא קיר
 עקידנלכיימזש-קידנענייו ענייז טימ עקימורַא יד קידנטעלג ,ןוגינ
 ןעגנערברַאפ סָאד טניײשַאב זדנוא טָאה טפַאשלעזעג ןייז .ןגיוא
 -וצ טלעפעגסיוא טּפָא -- ןעוועג טשינ זיא רע ןעוו .עקָארק ןיא
 -טסוּפ ַא סעפע ןשטנעמ ןשידיי ַא רַאפ טָאה -- טײהקנַארק ביל
 -כעלמיטסקלָאפ עשידיי עקידתודוסי יד .םורַא טשרעהעג טייק
 רַאפ עכעלמַאנסיוא ןַא ןעוועג ךָאד זיא גיטריבעג יכדרמ ןופ טייק
 -ךעלכַארּפש ןטסניימ םוצ רעד ןעוועג זיא עקַארק ... עקַארק
 יכדרמ ... ןליױפ ןיא בושי רעשידיי רעסױוג רעטרילימיסַא
 טָאה רע .שידיי ןייז טימ טריטעקַָאק טשינ טָאה גיטריבעג
 ,ָאטעג רעוועקָארק רעד ןיא .ג ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַאר טװאורּפעג םיוק-םיוק שטָאכ) ןקירילָאקיליפ םעד ןיא ,שידיי ןיא טבעלעג

 :ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב טינ ןיילַא ריש ייברעד טָאה ןוא טקעטשעגנָא טָאה רע .שידיי רענַאיצילַאג (ןטשירעמשטיידרַאפ
 -םקלָאפ רעד ָארויב ןיא רימ וצ ןעמוקעג זיא ירפ רעד ןיא, ."םורַא םעד טייקשידיי טימ

 ,עלעפמעטס ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה רע .גיטריבעג יכדרמ טעָאּפ
 יו ןוא ,רעקרעווטנַאה-יוב ַא ךַאפ ןופ ןעוועג זיא רע םגה

 רעבָא זיא סָאװ ,ץיירק ןטיור ןכרוד ןר

 טָאה רע ױזַא יו סעקידנגלָאפ רעביא טיג טרעכייוו לאכימ .רד

 :טביירש בערנייוו .ב

 רעבָאטקָא ןיא ןגיטריבעג ןעזעג ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םוצי

 ןייז ןופ תוחילש ןיא טכוזַאב םיא בָאה ךיא .עקָארק ןיֹא 9

 טכַארבעג םיא בָאהיכ .רערעדנָאמ .ש רערערַאפ ןוא דיסח ןסיורג
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 רעבָא .עטרַאקנעק ןיד ףיוא ןבירשרַאפ ןעוועג רע זיא רעכלזזַא

 -יימוצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה א רָאי 65 ןעוועג טלַא זיא רע

 זיא רע סָאוװ ,םיא ףיוא לביארַאפ טַאהעג קרַאטש בָאה ךיא .גנול
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 םיא ךיא טלָאװ טלָאמעד ,גָאט ןטשרע םעד ךיילג ןעמוקעג טשינ
 .םירענה לכ סע טלגומששעגכרוד

 סָאװ ,יאּפַאטשעג, ןופ רעטעברַאטימ ַאְ! רעטשרעפ זַא --
 |ןדיי ןופ גוטָארסיױא רעד ןיא טקילײטַאב טינ רעבָא ךיז טָאה
 טנָאקעג טָאה סָאװ .ןקידילרעד וצ ץלַא טגָאזעגוצ רימ טָאה
 ךיא זמ טציא .טרַאנעגּפָא ךימ טָאה רע ?רעקרַאטש ךָאנ ןייז
 ,וירב ַא ןטעב ןעמוקעג ךיא ןיב ךייא ייב .תולג ןטכירּפָא ןייג
 ורב ַא ןעמוק לעוו ךיא ןיהַא ואוו ןזייוו ןענָאק םיא לָאזיכ סָאװ
 עיצוטיטסניא עשידיי עדעי טעוו ,איסיי רעד ןופ סוידיזערפ ןופ
 .ןריטקעפסער

 ךיא בָאה קיטייצנייא .ווירב ַאזַא ןבײרשנָא ןסייהעג רָאהיכ
 ץַאלּפ ןפיוא ךימ טזָאלעג ןוא עטרַאקנעק יד םיא יב ןעמונעג
 -גשה ןטלַאהעג טָאה |רעריפרַאשרעבָא רעד} עדנוק ואוו ,ידָאגז
 ַא םיא ייב ןטעב טלָאוועג בָאהיכ .טרָאּפסנַארט ןרעביא הח
 ,עווָאגרַאט ףיוא טעוועריקרַאפ ךימ בָאה ךיא ןעוו .עלעפמעטס
 ךיא .סָאש ַא טרעהרעד ךיז טָאה סיצולּפ ןעזרעד ךימ רע טָאה
 ַא ליפרעד ךיא ןוא ןרעױט יד ןיא ךיז ןפיולעצ רענעמ ךס ַא עז
 -- ןפָארטעג ןיב ךיא, .ןגיובנלע ןקניל ןיא טײקמערַאװ עביל
 רימָאל .למוט ןייק טשינ טכַאמ -- רעטײלגַאב ןיימ וצ ךיא גָאז
 -רעביב ריד טניווועג טָאה תונכש ןיא .ײרָאטקָאד ַא וצ ןײגנײרַא
 לזמ-רב ַא טנעז ריא .דנואוו יד ןדנוברַאפ רימ טָאה רע .ןייטש
 -ניִל רעד ןיא טליצעג ןעוועג זיא ליוק יד --- טגָאזעג רע טָאה --
 .ײרעגרע ןייז טנָאקעג טָאה סע .גנול רעק

 "דע רענעבילבעג-ןבעל רעד רעביא דיוא טיג ןינע ןבלעז ןגעוו

 :שטיװעקנַאּפ שואעדַאט קַאילַאּפ רעד ,היאר

 ןייק ןעמוקַאב טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,עלַא טשינ יו יזזַא.;
 -למַאז ןפיוא טלעטשעגוצ {לעפַאב ןטיול} ךיז ןבָאה ,עלעּפמעטס
 ןיא ײצילָאּפ עשטייד יד ןוא דיא רעד טָאה ,ינוי ןט1 םעד טקוופ
 יצ ןעגנוניווו יד ןיא טרילָארטנָאק ןט4 ןפיוא ןט3 ןופ טכַאנ רעד
 טָאה ירפ ץנַאג ןופ .עטרַאקנעק עטלּפמעטסעגּפָא ןַא טָאה רעדעיו

 סױרַא ןענייז סָאו ,ענעי ייב סעטרַאקנעק יד טקוקעגכָאנ ןעמ
 -מעטס ןייק טַאהעג טשינ טָאה סע רעװ .ָאטעג ןיא ןיירַא רעדָא
 סָאוװ ,ידָאגז ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןיילג זיא ,עלעפ
 -ףליה עשיייצילָאּפ ןוא ייצילַאּפ ךרוד טלעטשעגמורַא ןעוועג זיא
 סענעצס עקילױרג טליפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןטרָאד .סעיצַאמרָאפ
 ןפיוא ןוא ַאטעג ןיא ןרָאוועג ןסָאשרעד ןעניי ןשטנעמ 120 םורַא
 גיטריבעג .מ םכותב ,םישטָאקָארּפ ןיא עיצַאטס רעד וצ (שרַאמ
 ."ןַאמיײנ םהרבא רעלָאמ רעטסואווַאב רעד ןוא

 סָאנָאי טביירש טיוט ןשיגַארט ןוא ןעגנופַאש עטצעל ס'.ג ןגעוו

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט

 ןוא קיטישפ ןיא ןעמָארגָאּפ עשיליופ יד ןופ טייצ רעד ןיאג

 ,ןייז ןפַאשעג גיטריבעג טָאה (1936-1957 ןרָאי יד ןיא) קסירב

 ואוו ,יטנערביס ,ךעלעדייי דיל ןרָאוװעג רעלוּפָאּפ -יױזַא ךָאנרעד

 רעקידנעָארד זדנוא רעד ףיוא ןזיוועגנָא רעטשרע רעד ,טָאה רע

 ךוא ,ףמַאק םוצ ןפורעג ,ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז ןפורעג ,הנכס

 ףעוו ,טייצ יד ןעזעגסיורָאּפ שירענָאיזיוו יזזַא

 ,טנערב סע ,ךעלעדיי ,טנערב ס,
 ...טדנעװעג ןײלַא ךייא ןיא רַאנ זיא ףליה יד

 ,רעייט ךייא זיא לטעטש סָאד ביוא
 ,רעייפ סָאד טשעל ,םילכ יד טמענ
 ,טולב ןגייא רעיא טימ טשעל
 ."טנעק סָאד ריא זַא ,טזײװַאב
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 דנַאב -םישודהק

 רָאּפ ַא יא ןעגנולקעג ףור רעקיזָאד רעד טָאה לעוטקַא יװ

 -לּפַאצ וו ןבירשעגנָא סע טָאה גיטריבעג יו סעדכָאנ םורַא רָאי

 רעטרעוו סגיטריבעג יכדרמ טנייה ךָאנ ןעגנילק לעוטקַא-קיד

 ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא רַאפ ףֹמַאק ןרעווש ןיא ןעײטש רימ ןעװו

 טָאה גיטריבעג יכדרמ .גנוטלַאהרעד-טסבלעז רעזדנוא רַאפ ,םויק

 דנָאמ א טלעטשעג ןיילַא דיל ןשירענַאיזיוו ןקיזָאד ןטימ ךיז

 .טייקכעלברעטשמוא ןופ טנעמונָאמ ַא ,טנעמ

 ,ןליפ ןיא ןדײי עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה גיטריבעג יכדרמ

 רע .עפַאל עשיצַאנ עלַאטורב יד טליפרעד ךיז ףיוא ןבָאה סָאװ

 -המחלמ עטשרע יד ןיא דלַאב זיא סָאוװ ,עקָארק ןיא טניוװועג טָאה

 םעד .ירעגערט-רוטלוקי עשישטייד יד ןופ ןרָאװעג טצעזַאב געט
 רעוועקָארק יד טימ ןעמַאװצ ,רע טרעוו 1940 רעבָאטקָא ן4
 רעטניה ,יקינוועגַאל יטָאטש ןדייי רעד ןיא טקישעגסױרַא ,ןדיי
 זיא סָאװ ,ייז ןופ סנייא .רעדיל ייר ַא רע טּפַאש טרָאד .עקָארק
 ,רָארעט ןכעלקערש םעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןרָאוװעג ןבירששעג
 :ױזַא ןַא ךיז טביוה

 .רעדירב ;ךייא גָאז ךיא ןוא ,
 גָאז ךיא סָאװ ,טקנעדעג
 המחג ןוא טסיירט עקיצנייא יד
 ?טרעה ריא ,ןעמוק טעװ סע
 גָאט רעד ןעמוק טעװ סע

 המקנ ןעמענ זדנוא רַאפ טעװ סָאװ
 ,ןײּפ ןוא ןדייל ערעזדנוא רַאפ המקנ
 ,ןסיגרַאפ םיאנוש יד סָאװ ,טולב ןרָאפ
 ןיבעג רעייז ןופ סָאװ ,יד רַאפ המקנ
 ןסיורעד ךיז שטנעמ ןייק לָאמנייק טעװ
 .טרעהעג טשינ םודס ןיא ,תועשר רַאפ המקנ
 ,תונמלא ,םימותי ,סעמַאמ רַאפ
 זרע רעד ןופ סױרַא ןעיירש טעװ המקנ
 ."תונברק ןענַאילימ ןופ טולב סָאד

 ןליפַא רעדל .טבעלרעד טשינ המקנ יד טָאה גיטריבעג
 ןזיוַאב ,עטלייצעג ,רימ יו ,טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טשינ
 יקינװעגַאל ןופ יעיצַאדיוװקילי רעד ךָאנ ןןועלטיה ןבעלוצרעביא
 סע יװ .ָאטעג רעװעקָארק ןיא ןפרָאװעגנײרַא גיטריבעג טרעוו
 -ידזי רעטעוועטַארעגּפָא סנ יּפ לע רעד ןבעגעגרעביא רימ טָאה
 םיא טימ טָאה סָאװ ,ףלָאו ףסוי רעקירָאטסיה ןוא רעביירש רעש
 ןיא ןגיטריבעג ייב זיא ,ָאטעג רעוועקָארק סָאד טכַאמעגכרוד
 ואוו סיזַאָא רעקיצנייא רעד ןרָאװעג ןּפַאשעג (ָאטעג ןיא) בוטש
 ךָאנ ךיז ןבָאה עקַארק ןיא רעוט-רוטלוק (עשידיינ לסיב סָאד
 -נַא ןשיווצ ,םיא וצ ןעמוקניירַא טגעלפ סע .ןבעלסיוא טנָאקעג
 זיא סָאװ ,ןַאמיײנ םהרבא רעלָאמ-טסנוק רעטמירַאב רעד ,ערעד
 ןיא ןרָאװעג טמוטשרַאפ יו טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ןייז טימ
 -ַאב עטסכעלרעדיױש יד ןיא ךיא הר סגיטריבעג ןופ קילבנַא
 ןעמוקעגסיוא זיאיס עכלעוו ןיא ,ָאטעג רעוועקָארק ןופ ןעגנוגניד
 רעטיױו ,ןפַאשעג רעטיױו רע טָאה ,גיטריבעג יכדרמ ןבעל וצ
 ףּפעמרַאפ-טיוט םוצ ,ןייז ןופ ןליורג ןוא ןזייל יד ןעגנוזעגסיוא
 -רעד ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא טָאה דלעפנעמולב אנַאיד .קלָאּפ
 עייו ייוצ ענייז ָאטעג רעוועקָארק ןופ ןגיטריבעג ןופ ןטלַאה
 טָאה רע ןכלעוו ןיא לווירב ַא טקישעגוצ ךױא טָאה רע .רעדיל
 דייא ןרעה וצ ןייז טרעשַאב ךָאנ רימ לָאז יאולה, :איצ ןבירשעג
 טזעינ ןגיטריבטג ןיוש סע זיא רעדייל ...ירעדיל עניימ ןעגניז
 | ."ןעוועג טרעשַאב
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיספעל

 םהרבַא רעלָאמ םעד ןוא .ג ןשיוצ טפַאשטניירפ רעד ןגעוו

 ,עיסרעוו ערעדנַא ןַא לסיב ַא ןיא ףוס ןשיגַארט ס'.ג ןוא .,ןַאמיונ

 :לעדנַאס ףסוי טביירש

 רעד טימ ןעמַאװצ םַאמויננ רע טרעװ 1941 ץרעמ ןיא
 .ָאטעג ןיא ןסָאלשעגּפָא עקָארק ןופ גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעצנַאג
 רעטנעָאנ ןייז .ַאלָאװ ַאוָאנַאי סַאג רעד ףױא טרָאד טניױװ רע
 "עג ינדרמ רעטכיד רעשידיי רערעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא ןכש
 -ריבעג .ןענגעגַאב טפָא ךיז ןגעלפ טייל עטלָא ייוצ יד ,גיטריב
 ןעגנוגנידַאב ערעווש רעיז יד ףױא קידנקוק טשינ ,זיא גיט
 .קיור ןוא טשרעהַאב ןעוועג ,ןעגנוגנידַאב-טגנוניווו טפיוהרעביא
 ןייז טימ לביטש ןיילק א ןיא טניװועג טָאה רעכלעוו ,ןַאמיונ

 יטב טנַאקעג טשינ טָאה ,יערפ יורפ יד ,עטסָאבעלַאב רעזעוורענ
 -צעג זיא סָאװ ,גיטריבעג ןקנַארק םעד ןופ טייקיור יד ןפיירג
 6 ןא ןשטנעמ ףניפ טימ ןעמַאװצ ןענױוװ וצ ןעוועג ןעגנואוו
 ןַאמיונ טָאה ןטייצ עכעלקערש עקיזָאד יד ןיא .לרעמיצ ןיילק
 טלָאמעג ךיז טָאה רעלטסניק רעד .טערטרָאּפ-ָאטיוא ןַא ןפַאשעג
 טערטרָאּפ םעד טלָאמ רע תעב עגולַאטש רעד ייב טייטש רע יו
 -רעטסיוא לעיצעּפס ןעוועג זיא דליב עקיזָאד סָאד .ןגיטריבעג ןופ
 -טסניק רעד .ןשטנעמ ַא ןלָאמעג ןעוו ןטלעז טָאה ןַאמוינ לייוו ,שיל
 רעייז ךיז טָאה ,לָאמ ןטצעל םוצ טערטרָאּפ ןייז קידנלָאמ ,רעל
 .לעדָאמ ןייז ןגעוו ןגָאז ןעמ ןָאק עבלעז סָאד .טכַארבעגסױרַא טלוב
 ןענייז רעּפרעק סגיטריבעג ןופ לייט עטשרעביוא יד ןוא ּפָאק רעד
 וצ טרעהעגוצ סעּפע ךיז טלָאװ רע יו ױזַא ,סיורָאפ טקורעגסיױרַא
 טליפ סע... ןרעױא ענייז וצ ןעיײגרעד עכלעוו ,ןעגנַאלקּפָא
 רעלטסניק םעד ןשיווצ טייקנדנוברַאּפ עקיצרַאה יד סױרַא ךיז
 | .רעגניז-סקלָאפ םעד טימ

 -יויי רענעפורעג-יױזַא רעד תעב ,1942 ינוי ןט-4 םעד
 -םיורַא ָאטעג רעיועקָארק ןיא רעזייה יד ןופ ןעמ טָאה ,יעיצקַא
 זיא עבלעזסָאד .ןשטנעמ עטרעטישרעד רעטנזױט טּפעלשעג
 -עגפיורַא הנחמ רעד ןשיווצ .ַאלָאװ ַאוָאנַאי ףיוא ןעשעג ךיוא
 -עג ןוא ןַאמױנ סהרבַא ןענתפעג ךיױא ךיז ןבָאה ןדיי ענעבירט
 ץַאלּפ םוצ ןבירטעג עלַא ייז טָאהימ .החּפשמ ןייז טימ גיטריב
 טימ ךיילג ןייג וצ ןזיװַאב טשינ טָאה ןַאמינ רעטלַא רעד ;ידָאגז
 ּפָאק ןעיורג םעד טרעטעמשעצ טַאה סקיב ַא ןופ עבלָאק ַא ,עלַא
 -ריבעג .טרָא ןפױא טױט ןלַאפעג זיא רע .רעלטסניק םעד ןופ
 -שֶא רעגַאל-טױט ןיא ןרָאװעג טריפעגסױרַא זיא ,ןגעקַאד ,גיט
 ."ןרָאװעג טעדרָאמרעד ויא רע ואוו ,םישטנעיוו

 ןעגנוצַאשּפָא
 קרעמפיוא םעד ןעיצ וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא סינּפיק .מ

 ןבירשעג רע טָאה 1922 ןיא ךָאנ .רעטכיד-סקלָאפ סלַא .ג ףיוא

 ןופ ןוא גיטריבעג יכדרמ ךיז טקיטפעשַאב לבעמ-יטלַא טימ;

 סָאד ביוא) ןטייוצ ןזיב לבעמ טלַא קיטש ןייא ןברַאפרעביא

 דיל -עביל ַא לייורעד רע טפַאש ( ..ָאד רָאנ זיא לבעמ לקיטש

 -ידיא ןַא פָא רע טלָאמ ,?דיימ שידיי ַא ןוא רוחב ןשידיי ַא רַאפ

 רע טגניז ,דימלת ןטימ ןיבר ןפ עקנעצס ַא ,רדח ןופ לדליב שיל

 טרעפעלש סָאוװו ,עמַאמ ַא ןופ ?דיל-גיוו שילָאכנַאלעמ ַא סױא ךיז

 טנעייל ,עלהשעמ ַא םיא טליײצרעד ,עלעוװיק עניילק סָאד ןייא

 עקירעמַא ןופ ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,עלעוװרב סָאד רעביא םיא

 ביוא זַא ,גנונפָאה רעד טימ דניק סָאד טלטרעצ ןוא ,ןעטַאט ןופ

 םוצ ןעמענטימ סע יז טעוװ ,ָאלשנייא ןוא ןייז קיױר טעװ סע

 ,ןעלהקבר ןוא ןעלהאל טימ ןעמַאחצ עקירעמַא ןייק ןעטאט
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 רענעדיײשַאב רעקיזָאד רעד ןױש טפַאש ןרָאיירוחב יד ןופ
 עכלעוו וצ רעטרעוו יד טביירש ,רעדיל ענייז גיטריבעג יכדרמ
 ןוא ,סעידָאלעמ עדנסַאּפ יד דלַאב םיא טריטקיז טנייז עמ יד
 ןוא ןעמַאר עשילַאקיװמ ןיא ןייא יז ןסַאּפ רעקיזומ ענווָאכַאּפ
 טסיױו יצ .גנוקינייארַאפ ןיא גנוטײלגַאבדָאנַאיּפ רעשירעלטסניק
 טסכעה ןקידריווקרעמ ןקיזָאד םעד ןופ טלעוו עטיירב יד רעבָא
 עקירעהעג יד רע טָאה יצ ןוא ?רעּפַאשירעדיל ןלופטנעלַאט
 י? גנוטסייל רעשירעפעש רעסיורג רעקיזָאד רעד רַאפ גנונױלַאב

 עניימ , ס'.ג ןופ עגַאלפױא רעטשרע רעד וצ טרָאװרָאפ ןיא

 :ןעגנופַאש ס'.ג סינּפיק .מ ױזַא טריזירעטקַארַאכ ,"רעדיל

 טשינ .רעטכיד ןוא רעגניז סקלָאפ ענייז טָאה רוד רעדער

 ןרַאפ ,ןילַא ךיז רַאפ ןעגניז רעגניז ןוא רעטכיד בור סָאד .:רעמ

 ךעייז ןקיטשרעד ,שיט םייב ,טעברַא רעד וצ ,ךיורבעג םענעגייא

 לָאמנייק גנוטכיד יד ןעגנערב ,בוטש ןופ תומא יד יד ןיא הריש

 גננטכיד ןא הריש רעיײז .טיקכעלטנפע רעד ןיא סיורַא טשינ

 םַאג ןיא בוטש ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא חוכ סעד טשינ טָאה ןיילַא

 טברַאטש -- פָא יז ןברַאטש .ײז ןעגניז ןבעל יז ןמז-לכ .ןיירַא

 .גנַאזעג סקלָאפ ןוא גנוטכיד-סקלָאפ רעייז ּפָא יז טימ

 -נעבעג רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה רעד זיא גיטריבעג יכדרמ

 טפַאש ,טגניז סָאװ ,רעגניז-סקלָאּפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ רעטשט

 טלַארּפ סנייז דיל סָאד ןוא ,בוטש ןיא דיל ןייז סיוא טנייו ןוא
 טגניזַאב ,הריש טימ סַאג יד ןָא טליפ ןוא רעטצנעפ ןוא ריט ףיוא
 עשידיי סָאד ,עביל עשידיי יד ,ןבעל עקיטרַאנגיײא עשידיי סָאד

 .טײקמערָא וא טױנ עשידיי ,דניק ןוא עמַאמ ,ןבעל-ןעילימַאפ

 עטשלעפעג-טשינ ,עטכע ,עמערַאװ עכלעזַא טימ סע טלָאמ
 -סקלָאּפ עקידנליפ-ךעלרע ,ענייפ ַאזַא רָאנ סָאװ ,ןבראפ-סקלָאפ
 רענעט ןוא ןבראפ עקיזָאד יד ןָאק גיטריבעג יכדרמ יװ המשנ
 עשידיי סָאד ןעוו ,גנַאל טשינ טשרע ןוא ,טייצ ַא ןעוועג .פַאש

 יד ,סַאג ןיא ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה דיל-סקלָאּפ ענייר-לאטסירק

 "ןסַאג רעסעוָא ןוא רעגניז רענילַאװ ןופ רענעט עשיריל עשידיי
 -רעגייטש עשיליוּפ ,ןָאט רעשילָאכנַאלעמ רעשיווטיל-שידיי ,לדיל
 רעטסוּפ רעד ןעוו ,טציא .ןוויטָאמ עשהלכששה ןוא עשידיסח ,רעדיל
 ןוא סקָאפ ןופ ןָאט-רעגענ רעדמערפ רענעכָארבעג רעד ןוא םטיר
 עטקיטשרַאּפ עלַא יד ןענייז ,סַאג יד טשרעהַאב ןבָאה ַאגנַאט
 (רָאװעג טרעפרעקרַאפ תומשנ עשירעטכיד-טקלָאפ ןוא עשירעגניז
 -מָאק רעכעלמיטסקלָאּפ רעקיצנייא רעד -- גיטריבעג יכדרמ ןיא
 ןלױּפ ןיא סָאג רעשידיי רעד ףיוא טסינָאּפ

 רעטכיד-סקלָאּפ רעטששטנעבעג סטָאג ַא זיא גיטריבעג יכדרמ

 סנייז דיל סָאד .םוסרפ ןיא טשינ ךיז טקיטיינ סָאװ ,רעגניז ןוא

 -עגסיוא גנונעקרענָא-טקלָאפ ןופ געוו םעד סיא רַאפ טָאה ןיילַא

 יד ןיא היחה-חור רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,דיל סָאז .טיײרּפש

 ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןוא עּפָארײא ןיא קיטש-רעטַאעט עשידיי

 רעשידיי ַא רָאנ ואוו ןטרעצנָאק ןוא ןרעטַאעט-טסנוקניילק עלַא
 -- טכיירגרעד דיל סגיטריבעג ןיהַא ןױש טָאה ,ָאד זיא בושי
 ועילידיא קיצרַאה ןייפ ױזַא זיא סָאװ ,דיל עכעלמיטסקלָאּפ סָאד
 ןופ גנַאלקּפָא ןַא םעד ןיא טעשזדנָאלברַאּפ סע ביוא זַא ,טלָאמעג
 ואוו ,הביבס רעשיווַאלס רעד ןופ סולפנייא רעד ,ןָאט ןדמערפ ַא
 -רַאפ טָאד טרעוו ,טמעטָאעג טפול סטָאג טָאה המשנ סגיטריבעג
 רעד ןופ ברַאפ ןוא ץנַאלג םעד ןיא לטב עדמערפ-טעששזדנָאלב
 ירַא דיל ןיא טּפָא טגייטש עכלעוו ,דליב ןוא עילידיא רעמערַאוװו
 | .וגינ םעד טּפַארק ןיא רעב
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 דנ ַאב םישודל?
 יי רעיא ךחקלה טכה6 הא חי ןטמטש ירד רי ר ליי ר האי ךודאה הח טסי ריח

 רעד :זיא גנוטכיד-סקלָאפ רֶעשידיי רעתמא ןופ ןמיס רעד
 יַאװ ,ץרַאה סָאד טמעלק דיל ַא סגיטריבעג .ןצרַאה םייב םעלק -

 עילָאכנַאלעמ רעסיז טימ המשנ עשידיי יד ןָא טליפ ןוא טמער
 -עג יכדרמ טגניז ןָאלַאס ןכיײר ןופ טשינ .רעטיצ ןקידיירפ ןוא
 בוטש רעשידיי רעד ןופ טנעװ עליוה ריפ יד ןופ רָאנ ,גיטריב
 עליוה ריפ ,רדח ןופ טנעוו עליוה ריפ .הכאלמ-לעב ןשידיי ןופ ןוא
 ןעמַאמ רעד ןופ ןרעפעלשנייא סָאד וליפַא ןוא ,בוטש ןופ טנעוו
 עמערָא ,עטעקַאנ ייב רָאפ ךיוא טמוק דניק סָאד עלעדיל א טַימ
 סירָאמ ַא .טיונ ןופ דיל סָאד זיא דיל סגיטריבעג .טנעװ ריפ
 ,עפרַאה ןייז ןופ סענורטס יד ןיא טטָא טּפָאלק ןָאט-דלעפנעזָאר
 ופ םטיר ןוא ָאּפמעט ןכעליירפ ַא ןיא לָאמַא ךיז רע טזָאלעצ ןוא
 יײרפ ךעקיזָאד רעד ןיא ךיז טבעוו ,טייקינוז ןוא טייקכעליירפ
 טעדָאפ-דלָאג יו טעמוא ןופ םעדָאפ-רעבליז רעמ ךיוא טייקיד
 רעטשלעפעג-טשינ רעטכע ןופ ןמיס ַא ךָאנ ןוא ...דיירפ ןופ
 ,סע טרעה ןעמ רעמ סָאװ :גנַאזעג-סקלָאפ ןוא גנוטכיד-סקלָאּפ
 רעד זיא סָאד .טקריוו ןוא טמערַאו ,סע טרעטסײגַאב ועמ ץלַא
 סָאװ ,גנַאזעג ןוא גתטכיד סגיטריבעג יכדרמ ןופ דוס ןוא זוג
 ."קלָאפ ןצנַאג ןופ גנַאזעג ןוא גנוטכיד יד ןרָאװעג ןיוש .זיא'

 :טביירש גרעבדורג-וװָאקרוט קחצי

 טעניב-טסנוקניילק עזעידיי יד ןופ ןײטשטנַא ןטימ טשרעג

 .רערעלוּפָאּפ ץלַא ןרָאװעג גיטריבעג ןעמָאנ רעד זיא ןליוּפ ןיא

 רע טסנוקניילק רעששידיי ןופ סָארגָארפ ןץיק ןעוועג טשינ טעמכ

 ןײמי :טעוד ַא ,דיל ַא סגיטריבעג טימ ןרעוו טנײשַאב טשינ לָאז

 -עטָאמי ,יעלהשמי ,יעלעסָאי ןוא עלמהרבַאי ,ןהכ ַא זיא עטַאט

 ,עקבייל ,םוקי ,ןתח ַאזַא טשינ ל?יוויכי ,ילמוזמ ןוא עלהנזי ,יעל

 ,יעלעכייט םייבי ,יעלעזיירי ,ייט עלעזעלג ַא ךָאני ,ףןצנַאט

 -אוע טימ ףוז לפָאטרַאקי ,יעביל-סיצולחי ,ידעלרעטכעט יירדי

 ענייז רעדיל ערעדנַא ךס ַא ןוא ,ירעכױורַאמ רעד ?מהרבאי ,יןעמ

 טא ןעגנזעג םוטעמוא ןעניז סָאוװ ,יסרעגָאלשי ןרָאװעג ןעניד

 ןרָאוועג ןעגנוזעגכָאנ

 ךס א רעדיל סגיטריבעג ןופ ןעמענ יד ןיא ןקרעמַאב וצ זיאיס

 ןפ ןויטָאמ טפיוה רעד ןעוועג עקַאט זיא סָאד .ןעמענ-רעדניק

 .ןיילַא רע יװ יױזַא -- טױנ ןופ רעדניק ,רעדניק :ןפַאש ןיז

 -צע;ערג ױזַא טָאה רע עכלעוו ,ךעלרעטכעט ענייז יוו -- רעדניק

 ןטימ זױלב טשינ -- רעדיל-רעטעברַא ןוא ,טַאהעג ביל זָאל

 יַאלעגנָא רעדיל רָאנ ,עמערָא יד וצ דיילטימ ןופ ןָאט-תונמחר

 ןפורעג ןגיטריבעג טָאה ןעמ .טסעטָארּפ ןלַאיצָאס טימ ענעד
 ןופרעד סעּפע .ירעגניז רעדָארב רעדי ,ירודַאבורט-סקלָאּפ רעדי

 לוולעֹוו ןופ שערוי ןימ ַא ןעועג זיא רע .ןעוועג עקַאט רע זיא

 רעבָא זיא יז ןשיווצ קוליח רעד .רעדָארב יד ןופ ןוא רעשזרַאבז

 -עגסיוא סָאד ןוא לַאיצָאס ןכָארּפשעגסיױא ןעוועג זיא רע ןעוועג

 רָאנ ,רעגניז זױלב טשינ ןעוועג זיא רע .דיל ןייז ןיא טקירד

 -ָארב יד ןופ בור ןגעוו ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,רעטכיד ךיוא

 עביל עקידלַאווג ַא ןגיטריבעג ייב ןַארַאפ זיא םעדרעסיוא .רעד

 ןיא רעדיל ענייז ןיא קורדסיוא סוצ טמוק סָאװ ,רוטַאנ רעד וצ

 ןרעטַאלּפ עכלעוו ,ןביוט --- סרעדנוזַאב ןוא ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ

 טנעמעלע-ליּפש סלַא ןבױט ..רעדיל ענייז ןופ ייר רעצנַאג ַא ןיא

 -עג טשינ ךיז טלָאװיכ :לָאבמיס סלַא ןבױט ןוא ,רעדניק רַאּפ

 -ןייא רעלַאיצָאס סגיטריבעג ןופ לָאבמיס סלַא ;ןגָאז וצ ןקָארש

 ןופ רעגניז רעדי ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג זיא רע לייו ,גנולעטש

 .רעדיל ענַיײז ןופ סנייא טסייה סע יו ,יטיונ
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 ןוא ןשטנעמ ןגעק -- טריטלָאוװער רע ,טריטסעטָארּפ רע ..,
 :טָאג ןגעק

 !ןגָאלק ֹוצ ףיוא טרעה ,עקילייה ,ךעלעדיי

 -- רערט ערעדעי ַא זיא טסיזמוא
 | ,ןגָאז וצ שידק ךייא טמענ ,טכַאמרַאפ החילס יד
 ("תוחילס,) !רעמ טשינ ךייא טרעה רע -- עטַאט רעיא

 טרעה ןעמ ,ןגיטריבעג ןופ רעדיל עכלעזַא טנעײל ןעמ ןעװ

 ךיז ןָאק ,רעגניז סקלָאפ ןרענָאיצולָאוועד ַא ןגעוו יװ םיא ןגעװו

 "ןעביושעצ ַא טימ ןַאמ ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,גנולעטשרָאפ ַא ןפַאש-

 א ,ןפיל יד ףױא םיױש טימ טדער סָאװ ,ַאזַא ,ענירפושט רעט

 עטנוזעג טימ ףוג לעב ַא ןקנופ ןופ ןצירפש ענייז ןגיוא יד

 -סיוא ,קיטכיל ,לעה ַא -- לכה-ךסב ןוא ,(רעילָאטס ַא) םידיי
 "יימזע עסיורג טנײשעגסױרַא ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,םינּפ טרַאדעג
 ַא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא םינּפ ןפיוא .ןגױא עקיזנעילג-קידנלכ
 זיאיס .דלעה ַא סמכילע םולש ייב יװ ,עלעכיימש טקיטיױועצ
 .קידנלכיימש-קידנעניױו רעדָא ,קידנעניױו-קידנלכיימש ןעוועג

 גנוניישרעד רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבָאה וצ רעווש עקַאט זיאיס

 .ךעלנעזרעפ טנעקעג טשינ סיא טָאה ןעמ ןעוו ,גיטריבעג יכדרמ

 ןייזטסואווַאב ןלופ ןיא -- תואיבנ םיא ייב ןעוועג זיא סע .

 זיא רע .שטנעמ-ןסַאמ ןשידיי ןרַאפ תוחילש רעשיאיבנ ןייז ןופ

 רעקידנריטלָאוװוער ַא ןוא -- רעגייטש ןייז ףיוא -- קיביילג-ףיט

 ,םעד ןשיווצ הריתס םוש ןייק ייברעד ָאטשינ זיאיס .רערעטסעל

 טימ ,רעדיל עכעלנע ןוא ױענַאוו ןופי ,יתוחילסי ןיא ָאד זיא סָאװ

 ןטיבעג זיולב ךיז ןבָאהיס .רעדיל-ָאטעג עטצעל יד ןופ איבנ םעד

 ששידיי רענַאיצילַאג ןופ עלעקטָאלב ןליטש ןיא .ןדנעטשמוא יד

 רעד ןיא .קידנריטסעטָארּפ ,טרעטסעלעג גיטריבעג טָאה ןבעל

 טקעוועג רע טָאה ,טכַאנ-רעלטיה רעד ןופ שינרעטצניפ רעשיגַארט

 רערעסעב ַא ןיא ןביילג וצ ,ירעייפיס ןשעלי םוצ ,ףמַאק םוצ

 ("סולח ןיימ , דיל) טפנוקוצ

 ,לָאר עכעלטנגייא ןייז ןעמונעגרעביא טָאה רעגניז-סקלָאפ רעד

 ,רעקעוו סקלָאפ ַא ןרָאװעג זיא רע ,ןטייצ לרוג רַאפ טסַאּפ סע יװ

 ןופ ןטרעוו עלעמרָאפ יד קיטכיוו טשינ רעבירעד ןענייז ,איבנָא

 לָאצ ַא ופ סױרַא ןענייש עכלעזַא ךיוא שטָאכ -- רעדיל ענייז

 זיא קיטכיוו .עיזעָאּפ ןופ ?רעפ עטסנייו יד יוװ ,ןזרעפ ענייז ןופ

 -כיד ןייז ןופ תמא רעכעלמיטסקלַאפ רעד ,טיקשיטנעטיױא יד

 ןטרעוו ענעגייא-סקלָאפ יד ןביילב ןלעוו קיבייא ןוא קיטכיוו .גנוט

 טסששינ זיאי'ס לייו ,האובנ ןייז ןופ ייס ,גנַאזעג ןייז ןופ ייס --

 טקנופ .ערעייז טייקטשלעפעג-טשינ יד ,טייקטכע רעייז ןצַאעוצּפָא

 ,ןקנעד ןייז ןיא ןייר-לָאטשירק ,טשלעפעג-טשינ ןעועג זיאיס ױװ

 עקָארק ןופ רודַאבורט-סקלָאפ רעשידיי רעד -- קוררסיוא ןוא ןליפ

 -- םזירעלטיה ןגעק דנַאטשרעדיװ ןשידיי ופ איבנ רעד ןוא

 | .גיטריבעג יכדרמ

 ,דיל ןייא ףיוא ןלעטשּפָא סרעדנוזַאב ךָאנ ךיז טליװ סע ..}

 ןכלעוו םורַא וא ךעלברעטשמוא טכַאמעג ןגיטריבעג טָאה סָאװ

 רעזדנואי דיל סָאד ָאד ןיימיכ .רעטנָאלּפ ַא לָאמטּפָא ָאד זיאיס

 .יטנערביסי טושפ סע טפור ןעמ יװ רעדָא ,יטנערב לטעטש

 דיל ףמַאק ןימ ַא ןעועג זיא דיל עקיזָאד סָאד זַא ,תמא זיאיס

 ןעמ .ָאטעג רעוועקָארק רעד ןופ זיולב טשינ -- טָאטעג יד ןפ

 ירד ןייא ןיא ןלעטשקעוװַא טײקטרעלוּפָאּפ ןופ טרפ ןיא סע ןָאק

 רעבָא ,'געוו ןטצעל םעד טסײיג וד זַא ,לָאמנייק טשינ גָאז  טימ

 -ָארק ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ךיל סָאד זַא ,זיא קיטניר טשינ

 -סיורָאפ עשיאיבנ ןימ ַא ןעוועג זיאיס ,טרעקרַאפ .ָאטעג רעוועק

 טא
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 ןופ ןָאקיסקלעל

 ,1938 רָאי ןיא ךָאנ -- םזילָאקַאטַאק ןכעלרעדיוש םעד ןופ גנוגָאז
 ןיא ,1939 גנילירפ ןגיטריבעג ןופ טרעהעג ךיא בָאה דיל סָאד
 -ַאק ןשירעלטסניק-שירַארעטיל ןשידיי ןקיטלָאמעד ןיא ,עקָארק
 טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעצנַאג רעד רַאפ .יעקטַאמשי זיוה-עפ
 .ײנ ןעועג טשינ ןיוש דיל סָאד זיא ,ןענופעג טרָאד ךיז
 גיטריבעג טָאה ָאטעג ןיא זַא ,ןסָאלשעגסױא טשינ זיאיס ...
 רעבָא -- דיל ןיא ןעגנורעדנע עניילק עמיוועג טכַארבעגנײרַא
 רימ טגנילק טנייה זיב לייוו ,ןעגנורעדנע עקידנטייטַאבמוא עקַאט
 םעד ךיז רַאפ עז ךיא ;םיטש ןייז ןופ ןרעטיצ סָאד ןרעיוא יד ןיא
 "ירב ,טנערביסי ףעגנוזעג טָאה רע ןעוו ,ןגיוא עויז ןופ םָאלפ
 ףור רעד ןוא רעטרעוו-סגנונערָאװ יד יטנערביס ,ךעלרעד
 -עג ןעוועג זימ ,דנַאטשרעדיװ וצ ,גנוקידייטרַאּפ רעקידלַאב וצ
 רָאי ןיא ןלױפ ןיא ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא יד ןגעק טדנעוו
 םעד ןגעוו גָאזנָא רעשיאיבנ ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד רעבָא .8
 ,ףור ַא -- ּפעק עשידיי רעביא ןגנַאהעג זיא סָאװ ,קילגמוא ןסיורג
 -לכ ןקריוונגעקַא ,טנעה עטגיילרַאפ טימ ללכב ןייטש וצ טשינ
 טרעהעג םיא בָאהיכ ןעוו ,טנעמָאמ םענעי ןיא .טייצ זיא'ס ןזז
 -- איבנ ַא ךיז רַאפ טַאהעג תמאנ ךיא בָאה ;"טנערביס, ןעגניז
 .גנולעט:שרוָאפ ןיימ טיול

 ַא א ןגיטריבעג טימ דָאזיּפע ןַא רימ ךיז טנָאמרעד סע ..,
 ךָאנ ןיוש) ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןעוועג זיאיס ואוו ,טּפַאשלעזעג
 ,רעגייטש ןייז יו ,טָאה ךַאנַארג .(טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה
 לָאז רע ןגיטריבעג ןופ טגנַאלרַאפ ,טלמוטעג ,ןקנורטעג רס ַא
 טליפעג דָארג טנווָא םעד ךיז טָאה גיטריבעג .ןעגניז םעפע
 טסעינ זיא רע זַא ,טקידלושטנַא קידנלכיימש ךיז ,טלעווקעג רעייז
 .טגיזעג רע טָאה ףוסל ,טמערוטשעג טָאה ךַאנַארג .טמיטשעג
 טכַאמעג ןוא רעטכָאט עטסגניי ןייז ןעמונעגמורַא טָאה גיטריבעג
 םעד ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,לרעטסעקרָא םעניילק םוצ ןכייצ ַא
 ןיא זיאיס זַא ,ךיז טכוד) ןרינַאּפמָאקַא םיא ןלָאז ייז ,ןַארָאטסער
 ,לַאקָאל ןשידיי ַא ןיא ,רעטסעקרָא ןייא ןייק ןעוועג טשינ עקָארק
 -נָא טָאה רע .(רעדיל סגיטריבעג ןענעק טשינ ןלָאז רעקיזמ יד
 טנָאקעג טשינ טָאה רענייק עכלעוו ,טפַארק ַא טימ ןביוהעג
 זיא סָאװ ,רעטכָאט רעטסטלע רעד ןגעוו ,םיא ןֹופ ןטרַאוורעד
 א ... יז ילכ יד טמענ ,םירָאמועלק ,טליפש' ףןבעגעגסיוא
 . יז רע טָאה ,רעטכָאט רעטסגניי רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעװ

 ןייז ןיא טרעטיצעג ןבָאה ןרערט ןוא ךיז וצ טקירדעגֹוצ קרַאטש

 טָאה רע... ײןרערט זְדִנוא סיױרַא ,םירָאמזעלק ,טליפשי :םיטש

 עביל ןופ ןרערט עסיײיה טימ טנירועג .ךודַאבורט רעד ,טניױועג

 יײז טָאה רע .רעדניק עלַא וצ ,רעדניק ענייז וצ ,דניק ןייז וצ

 טגעלפ יױזַא דָארג .טרעױדַאב ןוא טרעדנואווַאב ,טַאהעג ביל עלַא

 ַא יװ ךיז ןעיירפ ;רעדיל עכעליירפ ענייז ןעגניז םייב ןכַאל רע

 ןגעק .ךעלעזייר א ךעלעשרעה ,ךעלעטָאמ ענייז טימ ,סדנוק

 ,טײקנענַאטשעגּפָא ןוא תועיבצ ןגעק ,גנוקירדרעטנוא ןוא תולווע

 ןרָאצ טימ טמַאלפעג רעדיוו רע טָאה

 "ייו םיא טָאהיס סָאװ ,ןעגנוזעגסיוא רע טָאה ןתמא רעד ןיא

 ןא רעגניז רעד ןעוועג .טיירפעג םיא טָאהיס סָאו רעדָא ,ָאטעג

 טשינ זיא עכלעוו ,טלעוו רעכעלרעניא רעכייד ַא ופ רעגניזסיוא |

 רע ןיא רַאפרעד .טלעוו ןייז -- ןסָאלשעגּפַא-טיטסיָאגע ןעוועג

 רעד ןופ רודַאבורט רעד ,רעטכיד-סקלָאפ רעשידיי רעד ןרָאוװעג

 ."טײלמערָא רעשידיי
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 רע טַאע סט ןשידיי
 טיי } לעקושקטעטוסעמספעו

 :טביירש לשערגיינ לדנעמ .רד

 ןבעל עצנַאג סָאד רע טָאה ,בוטש רעמערָא ןַא ןופ דניק ַא;

 -יטשע ןרַאפ לגנַארעג ןרעוװע ןיא ןוא תוקזוד ןיא טבעלעגּפָא סנייז

 ןוא בױטש ןשיווצ ,טַאטשרַאוו רעלָאטס ַא ןיא ןוא ,טיורב עלעק

 "ליב עקיטסייג ןייז .רעדיל ענייז ןעגנוזעג ןוא ןבירשעג רענעפש

 ךעלזיירק-רעטעברַא רעוועקָארק יד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנוד

 טָאה רע ואוו ,םע-עּפ טעשז יד וצ רעבירַא רע זיא יז טימ ןוא

 -רָא וא יגנודליבי ץיירַאפ רעיײז ןיא לײטנָא ןקיטעט ַא ןעמונעג

 עלָאו ַא טליּפשעג לָאמַא טָאה סָאװ ,זײרק-!רָאטַאמַא ןַא טריזינַאג

 -יא עסיורג ןייז .עקָארק ןיא רעטעברַא ןשידיי םנופ ןבעל םניא

 -יטכעמ רעד ןוא עיצולָאוװער עשיסור יד ןעוועג זיא גנובעלרעב

 -עגלַא ןרַאפ טפַאשרעטעברַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ףמַאק רעק

 זיא סָאװ ,עיצַארטסנַאמעד-קיירטש עסיורג ַא .טכערלַאװ םעניימ

 םיא ייב טפור ,עקָארק ןיא ןרָאועג טריפעגכרוז םעד בילוצ

 :םיא טליײצרעד קיײרטש רעד .גנורעטסײגַאב עתמא ןַא סיױרַא

 ,עצרַאוזע יד טָא -- ,ןערעה טעוװ קלָאפיס ואוו ,טלעװ ַא ןופג

 -ַאמעד-לַאיצַאס) "ןשיױר רענעפ עטר יד ןוא !טנעה ערעוש

 טָאה רע) רעדיל עניז ןיא םגה ,רעבָא .(1905 .צעד ,יטַארק

 וצ טייצ ןופ ךיז ןפערט (יטַארקָאמעד-לַאיצָאס' ןיא טריטויבעד

 רעכיג ןגעווטסעדנופ גיטריבעג זיא ,רענעט עשיטסילַאיצַאס טייצ

 טָאו ,הכאלמ-לעב ןשעידיי םנופ ,טפַאשמערָא רעד ןופ טעָאּפ רעד

 ַא ופ טעָאּפ רעד טשינ ןוא ,עיצילַאג ןלַאדָאעּפ ןיא ליטש טדייל

 .טַאירַאטעלַארּפ ןקיניזטסואווַאב-ןסָאלק

 -עלקעג טשינ לָאמנייק רע טָאה ,שטנעמסקלַאפ ַא ןופ פיט ַא

 טרעיינ ,עיזעָאּפ עטריצילפמאק ַא ןופ טנעוו עכיילג יד ףיוא טרעט

 -יב ןייז טסייהיס יוװ 'ךעלמיטסקלָאפי ןייז וצ טימַאב דימת ךיז

 רע זיא ױזַא ןוא ,(1920 רָאי ןיא טשרע סױרַא זיא סָאוו ,עלעכ

 ,"רעדיל עניימ;) קרעװ עקידרעטעּפש ענייז יא ךיוא ןבילבעג

 רעבָא זיא ענייז טייקכעלמיטסקלָאפ יד .(1946 ,"טנערביס,} ,6

 ןגרעבסגינעק רעדָא ןרעבמיא ייב יװ ,עטריזיליטס ןייק טשינ

 רָאנ ,(ןפרָאדנכייא יצ ןענייה ןופ) זמערפ רעד ןוֿפ טשינ טמוק יז

 םהרבא טשינ וליפַא זיא רעטסומ ןייז .דילסקלָאפ ןשידיי םנפ

 -ַאיצילַאג יד ףיא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאוו) ןעזייר

 -עג טנעיל ןעמ ןעוו יקסוַאסרַאװ קרַאמ רעכיג ,ןטעָאּפ רענ

 . ריא טימ טייצ עיינ יד ןצנַאגניא ןעמ טסעגרַאּפ ,רעדיל סגיטריב

 סָאד טָאהימ :רוטַארעטיל רעטריניפַאר ןוא קינכעט רעטריניפַאר

 עמַאמ יִד וא לרעייפ סָאד טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא זַא ,ליפעג

 ןוא סעקנישזַאר ןגעװ דיל א טימ עלעציפ סָאד ןייא טרעפעלש

 .(רעדיל-גיוו ןביירוע וצ ביל רעייז בגא טָאה גיטריבעג) ןעלדנַאמ

 רָאנ ןבירשעג זילב טשינ גיטריבעג ךיוא טָאה יקסווַאשרַאוו יו

 טרָאוו ןופ שימפיונוצ רעד טשרע ןוא רעדיל ענייז ןעגנוזעג ךיוא

 .קורדנייא ןטשטנואויעג םעד דיל סָאד טּפַאשרַאפ ןוגינ ןוא

 -רעדניק ,טעילוה ,טעילוהי דיל סָאד טריטיצ לשערגיינ) ָאד
 ןטעטסע יד סָאו) ייואי ץכערק רעששיזיי רעז ךָאנ טבעל (יךעל
 -רַאפ רעד ןוא (קיטעָאּפ רענרעדָאמ רעד ןופ טגָאירַאפ םיא ןבָאה
 וטעברַאעגסיוא ןױש םעד ןופ ןעמונעג ,רעטיירג ַא זיא ךילג
 םיא ןענייז ױעגנוריזיטעָאּפי .ךַארפשש-סקלָאפ רעד ןופ רָאפַאטעמ
 עששירעלטסניק יד רָאנ ,ליטס רעד זיױלב טשינ ;דמערפ ןצנַאגניא

 טועינ ... .דיל-סקלָאפ ַא ןופ ןצענערג יד רעבירַא טשינ טייג ךייה
 רעדיל-סקלָאפ ןרָאוװעג ןענייז רעדיל סגיטריבעג סָאװ ,שודיח ןייק
 ךָאנרעד ןוא עיצילַאג ןיא עכלעוַא יו ןעגנוזעג יז טָאהימ ןוא
 שזַא טרַאּפשעגנָא וליפַא ןבָאה יז .ןליופ ןקיגנעהפָאמוא םניא
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 דנ ַאב -םישודס

 ןבָאה ױזַא ,ןןשטנעמ-סקלָאפ עטושפ יד לָאמַא יו .עקירעמַא ןייט
 ןיא ןענייז סָאװ ,רעּפמעקיָאטעג ןוא ןענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ךיוא
 ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג עטכישעג רעזזנוא ןופ ןרָאי עטסקיליורג יד
 דיל ןייז ןעגנזעג ,ןענָאילַאטַאב-רעצנַאפ עשטייד יד ןגעק
 וא רעױרט ןפיט טימ .ײטנערביס ,ךעלרעדירב ,טנערביס.
 ךעלבירט ןױש ,רופכ םוי ברעי) סָאטַאפ ןכעלמיטסקלָאפ-ליטש
 ןיוש ,גיטריבעג סָאװ ,רעדיל ענייז טליפעגנָא ןענייז (יסַאג ןיא
 רעוועקָארק ןיא ןבירשעג טָאה ,ןַאמ רענעכָארבעג ןוא עקנַארק ַא
 -עג רע זיא ,םענייז געמרַאּפ ןקיצנייא םעד ,ייז טימ ןוא ,ָאטעג
 רעוועקָארק הלהק רעצנַאג רעד טימ םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאג
 ."ןדיי
 .-יל עניימ , ס'.ג ןופ עגַאלפיױא רעטירד רעד וצ טרָאװרָאפ ןיא

 ,1948 ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה 'גניר רעטעברַא רעד סָאװ ,"רעד
 :רעטעברַא' ןופ רָאטקעריד-סגנודליב רעקיטלָאמעד רעד טביירש
 :ןיבַאכ .נ 'גניר

 -ךיבעג יכדרמ וזַא ,טסואוועג רימ ןבָאה 1940 ראי םעד זיבג

 -מייה ןייז ןיא רעטכעט יירד ןוא יױרפ ןיז טימ ךיז טניפעג גיט

 ןוא טַאטשרַאװלבעמ ַא ןיא טעברַא רע זַא ןוא עקָארק טָאטש

 "סקלָאפ עשידיי יד ןבעל סע יו טייקמערָא רעבלעזרעד ןיא טבעל

 -עג יכדרמ רעבָא טָאה טײקמערָא רעד ןץא .ןליּפ ןיא ןסָאמ

 לָאמ עלַא רעדיל ענייז טָאה רע .רעדיל עני ןבירשעג גיטריב

 טָאה רע .רעטכעט יירד ענייז ןוא יורפ ןייז ,ךיז רַאפ ןבירשעג

 ןופ ןריט יד ןיא טּפַאלקעג טשינ לָאמנײק רעדיל עניז טימ

 לָאמנייק רע טָאה ןטפירקסונַאמ ענייז טימ .סעיצקַאדער עשידיי

 ,ךיז טכַאד זדנוא .ןגַאלרַאפ-רעכיב ןייק ןיא טרַאּפשעג טינ ךיז

 טרעוו ַא ןבָאה רעדיל ענייז זַא ,טמולחעג טינ לָאמנייק טָאה רע זַא

 טָאה רע ליױו ,ךיז רַאפ יז רע טָאה ןבירשעג ,ןרעוו וצ טקורדעג

 ןוא ךיז רַאפ ,ךיירפ ןוא רעצ ןייז ןעגניװצטיוא גנַארד ַא טַאהעג

 זַא ,טלעטשעגרַאפ טינ יאדווא ךיז טָאה רע .עטנעָאנ רָאג עני

 ןופ ,לױמ וצ לױמ ןופ ןרעוו ןגָארטעג ןלעוו רעדיל עניײיז

 ןסיורג ןופ לייט א ןרעװו ןלעוװ ייז זַא ,דנַאל וצ דנַאל

 יביל סיורג טימ טגניז קלָאפ סָאד סָאװ ,רצוא-רעדיל

 -עגניז ןוא רעגניז עשידי עטסעב יד סָאװ ןוא טּפַאש

 רעד ןופ רעדנעל ןוא טעטש עלַא ןיא יז טימ סא ןעמענ סניר

 וצ רעווע זיא סע .ןבעל שידיי ַא ןַארַאפ זיא סע ואוו ַא טלעוו

 רעדיל ענייז סָאװ ,רעטכיד-סקלָאפ ןשידיי ןטיױוצ ַא ןעניפעג

 ןעשידיי ןופ המשנ רעד ןיא ןעלצרָאוונייא ףיט יױזַא ךיז ןלָאז

 .גיטריבעג יכדרמ ןופ רעדיל יד יו ןשטנעמ-סקלָאפ

 -ריבעג םלוע ןרַאפ טגנערב ןירעגניז ַא רעדָא רעגניז ַא ןעוו

 -עמ יד טימ ייס ,רעטרעוו יד טימ ייס יז ןפַאכרַאפ ,דיל ַא סגיט

 ןעגניז לָאז עמ ךיז טעב םלוע רעד ןוא ,םרערעהוצ יד ,סעידָאל

 ַא לָאמ עלַא טריר דיל סגיטריבעג ופ עמעט יד .ךָאנ ןוא ךָאנ

 רעטרעוו יד .המשנ סקלָאפ רעד ןופ ענורטס עלעדייא ןוא עפיט

 -עי זַא ,עקידנעטשרַאפ ןוא עכַאפנייא ענױזַא ןענייז דיל ןייז ןופ

 ,יז טגנילוע ןוא ףיט ןוא טכע ייז טייטשרַאפ :עטנעמ-סקלָאפ רעד

 .ןייא שממ ייז טגנילש

 ןיֵלַא גיטריבעג יכדרמ טָאה רעדיל ענייז ןופ עטסרעמ יד וצ

 ךיז ןופ טָאה רע .רעקיזומ ןייק טשינ זיא רע .קיזמ ןפַאשעג

 ןיא טימ ענַאיּפ רעד ףױא ןליּפע וצ טנרעלעגסיא ךיז ןיילַא

 -רַאה טּפַאלקעגסױא רע טָאה רעגניפ ןייא םעד טימ טָא ;רעגניפ

 ,רעטרעוו עשידיי עקיצרַאה ענייז וצ סעידָאלעמ עששידיי עקיצ

 -המ:ענ ןוא טייקיצרַאה ןופ ןַאטנָאפ ַא ןעוועג זיא גיטריבעג יכדרמ
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 טרעט א:

 ןא ירעטכעט יירדי ,יעלעזיירי ,יעלעטָאמי רעדיל ענייז .טייקיד

 ענײר יו ןעגנילק ,ןעגנוזעג טּפָא ױזַא ןרעוו סָאװ ,ערעדנַא

 רעטסערג רעד זיא סָאד ,ןיילַא קלָאפ ןופ ןפַאשעג ,רעדיל-סקלָאפ

 !רעטכיד-סקלָאפ ַא רַאפ טנעמילּפמָאק

 רעזדנואי זיא רעדיל ענייז עלַא ןופ דיל עטסקיטפערק יד ..!

 סָאװ ,קיטייױו ןוא ןרָאצ ןופ דיל ַא זיא סָאד .יטנערב לטעײש

 עצנַאג רעזדנוא ,ךעלעטעטש ערעזדנוא עלַא ,עלעטעטש רעזדנוא

 קלָאפ סָאד -- וד ,וד ןוא ,טנערב ,ןבעל ץנַאג רעזדנוא ,טלעוו

 ןטערט רימ ןעוו .יטנעה עטגיילרַאפ טימ טסייטשי -- אפוג

 ,רעדיל סגיטריבעג יכדרמ ןופ עגַאלפױא רעטירד רעד וצ וצ

 יד ןשיווצ ָאטינ זיא רעטכיד-סקלָאפ רעד זַא ןיוש רימ ןסייוו

 -רעלטיה יד ןופ טנַאה עמַאזיורג יד זַא ןסיױו רימ .עקידעבעל

 ?ױק ַא ופ סָאש ַא טימ 1942 ילוי ןט-4 םעד טָאה רעדרעמ -

 ןבעל סרעטכיד םוצ ףוס ַא טכַאמעג
 ןופ ליפעג ַא טימ טגָאלּפױא עטירד יד סױרַא ןביג רימ ...

 םעד ןקיבייארַאפ רָאנ טינ םעד טימ ןליוו רימ .רעטיצ ןקילייה
 ןיא :ךױא ןסיױו רימ .גיטריבעג יכדומ שודק סעד ןופ ןעמָאנ
 יד ןופ תומשנ יד ,ליפעג יד ּפָא ךיז ןעלגיפש רעדיל עיינ ענייז
 ."קלָאפ רעזדנוא ןופ טישודק ןענָאילינ
 :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי ןֹוא

 סָאד ןעגנוזַאב רַאברעדנואוו ױזַא רעדיל ענייז ןיא טָאה רעֶי
 ןוא ןדיירפ ענייז עלַא טימ ,ןבעל-רעגייטש סָאד ,לטעטש עניילק
 טָאה גיטריבעג .ןבעל ןשידיי םנופ ןעגנוניישרעד עלַא ;ןדייל
 .ןעגנוזעג טָאה רע .עגנתשיוטנַא עריא ןוא עביל ןגעוו ןעגנוזעג
 רעדניק ערעייז רעביא עמַאמ-עטַאט עשידיי ןופ ןגרָאז יד טעװ
 עשידיי עטמותירַאּפ סָאד ןעגנוזַאב טָאה רע .(ירעטכעט יירדי)
 ,(ירעכיווַארַאמ רעד עלמהרבאי) ןגיוצרעד טָאה סַאג יד סָאװ ,דניק
 יד ןעוועג ,בגא ,זיא סָאװ ,טיונ ןוא זולד ןגעוו ןעגנוזעג טָאה רע
 | .ןעגנופַאש ענייז ןיא קיטַאמעט טפיוה

 ַאזַא .ןעגנוזעג טשינ גיטריבעג טָאה ןבעל קידתובחר ןייק ןופ
 -עג טָאה רע סָאװ ,ץלַא .דמערפ ןעוועג םיא ןיא ןבעל טרַא
 ,סעריטַאס ענייז ןיא יצ ,רעדיל עשיטסירָאמוה ענייז ןיא יצ ןּפַאש
 א טעמוא ןופ רעדיל יד ןיא יצ ,רעדיל-רעדניק יד ןיא יצ
 רעלַאיצָאס ןייז ןופ םעדָאפ רעד ךרוד ךיז טכעלפ -- טּפַאשקנעב
 טימ ,ץרַאה טימ ןבירשעג ןענייז רעדיל ענייז .גנוױשנָא-טלעוו
 -שּפ ליפיזַא טימ ,רַאבלטיממוא ױזַא ייז ןענייז רַאפרעד .המשנ
 קרַאטש ױזַא רעדיל ענייז ןדייר רַאפרעד .טײקכעלריטַאנ ןוא תוט
 -עגי טשינ ןענייז רעדיל סגיטריבעג ...רעצרעה ערעזדנוא וצ
 יז טָאה רע ןטקעפע עכעלרעסיוא ףיוא טיובעג טשינ ,יטלצויק
 טָאה רע יוװ ױזַא ,טליפעג ייֵז טָאה רע יװ ןבעגעגרעביא זדנוא
 רעד ןיא זדנוא יז רע טָאה ןבעגעגרעביא ןוא ,טבעלעגכרוד ייז
 .גנַאזעג ןיא -- ןטסטנעָאנ םוצ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,ךַארּפש
 .קרַאטש ױזַא זדנא ףיא רעדיל ענייז ןקריוו רַאּפרעד

 יד זַא ,ןגָאז לעװ ךיא ןעוו אמחג ןייק ןייז טשינ טעװ סע
 ןוא רעלוּפָאּפ ױזַא ןענייז סָאו ,גיטריבעג יכדומ ןופ רעדיל
 םייב גנַאלקּפַא ַאזַא ןענופעג רַאפרעז ןבָאה ,ןרָאװעג טבילַאב
 -ייז ענייז ןרָאװעג רַאפרעד ןענייז הסַאמ עשידיי יד יב ,קלאפ
 ופַאשעג טָאה ייז לייוו ,שימייה ןוא טנעָאנ ױזַא ןוא רעדיל תרע
 טָאה סָאװ ,ןעייר ערעייז ןופ ןעונוקעג זיא סָאװ ,שטנעמ-סקלאּפ ַא
 ױזַא ןטילעג ןוא ייז יו יוזַא טליפעג ,ךַארפש רעייז טימ טדװרעג
 "ָארּפ ןופ ייס ,טיונ ןוא תולד ןופ ייס ,רעדיל ענייז עלַא .ייז יו
 ַא רַאפ ףמַאק ןופ ,גנונפָאה ןוא ןביולג ןופ ,טלָאווער ןוא טסעט

 טי
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 ןופ ןָאסיסלסע :

 -סקלָאפ ןקיבלעז םנופ ןעוועג ןענייז -- ןגרָאמ ןקידרשוי ,ןרעסעב

 ."?ָאווק

 -רעלטיה ןופ רעטעװעטַארעג ַא .,רעװַאלוּפ השמ רָאיטקַא רעד

 ןייז ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,םונהיג

 :"ָאטעג ַא זיא ןעוועג , ךוב ןייז ןיא טביירש ,ָאטעג רעשזדָאל רעד

 ןעוועג זיא גיטריבעג .מ ןופ ױכַאל טעוו רעטשרע רעד ןעוויי

 רעמונ רעטסע- רעד ךיוא קיטייצכיילג ןוא ,רעמונ רעקיטכערּפ ַא

 טזימעג גָאט ןדעי ןעמ טָאה רעמונ סעד וצ לייוו ,סַארגָארּפ ןופ

 עטסרעייט יד ןופ ןעוועג זיא ָאטעג ןיא טיורב ןוא ,טיורב ןבָאה

 טויוטג ןענייז רעמונ םעד ןופ רעמענלײטנָא יירוצ יד ,קיטנַא

 ןופ ןעוועג ןענייז יז .רגערעב !:עוטסע ןוא ןַאמרעטופ ַאינַאמ

 ,עלעמיייב שירפ ַא טַאהעג ייז ןבָאה גָאט ןדעי .עכעלקילג יִד

 ןעועג זיא טױרב סָאד .רעמונ םעד רַאפ טכַאמעג לעיצעפס

 ןבָאה ןרָאיטקַא ערעדנַא יד .עיצַאזיוָארּפַא רעד וצ טלייטעגוצ

 ןלעטש ייז (טימ) לָאז ךיא זַא ןטעבעג רימ ייב לָאמ טּפָא ךיז

 -טימ לָאז טיורב זַא ,ףרַאד ןעמ עכלעוו ןיא ןרעמונ עכלעזַא רעמ

 ןייֵלַא טיורב סָאד רעבָא ןבָאה רעמענליישנָא יױוצ יד .ןליּפש

 .עקירביא יד טימ טליײטעג ךיז ןבָאה יז .ןסעגעגפיוא טשינ

 . ."עלעקיטש ַא ןעמוקַאב טָאה רעדעי

 קיטישּפ ןיא םָארגָאּפ םעד ךָאנ,, זַא ,רעביא ךיוא טיג בערנייוו .ב

 דיל עטמירַאב סָאד ןבירשעגנָא גיטריבעג טָאה 1928 רָאי ןיא

 סָאטעג יד ןיא רעלטיה ימיב ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,'טנערב'ס'

 עקידארומ יד טכליהעג טָאה גנַאזעג םעד ןיא לייוו ,רעדלעוו ןוא

 .ןרָאװעג םיוקמ קידתוירזכא ןוא קיליורג ױזַא זיא עכלעוו ,האובנ

 טצעזעגרעביא דיל סָאד ויא המחלמ}-טלעוו רעטייווצ| רעד ךָאנ

 דיל סָאד ךיוא .סָארג ןתנ רעטכיד ןכרוד שיליוּפ ףיוא ןרָאװעג

 רעד ךרוד שילױוּפ ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא זיא 'ייוו טוט'ס'

 טקעדעגּפָא טָאה'מ ןעװו .ַאקסנַאירַאמ טידוי ןירעטכיד רעשילױּפ

 -ַאדָאגז ןפיוא רעפמעקדָאטעג רעוועקָארק יד ןופ רכזל טנעמונָאמ םעד

 ןופ עטעװעטַארעג -- 'םייה-רעדניק' םנופ םידימלת יד ןבָאה ,ץַאלּפ

 ."ןעגנוזעג דיל סָאד טָא -- ןברוה

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא זיא 1962 רעבמעווָאנ 24 םעד תבש

 טריפעגכרוד עשרַאװ ןיא ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 טעמדיוועג ,"ןבילבעג זיא דיל סָאד , שזַאטנָאמ רעשינעצס ַא ןרָאװעג

 .טײצרָאי ןט20 ןייז וצ גיטריבעג יכדרמ ןיפ ןעגנופַאש יד

 ןצנַאג ןכרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,שזַאטנָאמ רעד

 .רעדיל 28 ס'.ג ןעמונעגניירַא טָאה לבמַאטנצ

 "נָאה רעקרָאי וינ ןופ םוירָאטידיױא ןיא זיא 1962 לירּפַא 6 םעד

 ,"קלָאפ ןיימ ןופ רעגניז רעד , ןרָאװעג טריפעגפיוא שזדעלָאק רעט

 "עג יכדרמ ןופ ןפַאש ןוא ןבעל ןגעוו עסעיּפ עטריזיטַאמַארד ַא

 יַאלװ --- קיזומ ,םיובלע השמ ןופ רעדליב 10 ,ןטקַא 2 ןיא ,גיטריב

 "יוש יד ןוא ,רָאטַארַאנ סלַא רבחמ ןופ לייטנָא ןטימ ,ץפח רימיד

 -יירפ ,ןַאמירפ טרָאמ ,יקסראליב רָאדיס ,רעשיפ לאומש רעליּפש

 (ןטקעפעיטכיל) ץרַאװש םחנמ ,שטיוװָאניּפרַאק ַאטיר ,ץישפיל עלעד

 .(קינכעט-עניב) סירעה .לַא ןוא

 ר'א ןרָאװעג טריפעגפיוא קרָאי וינ ןיא זיא 1964 רעבָאטק ןיא

 טרָאמ ןרעב אנימ ,רעשיפ לאומש ןופ לײטנָא ןטימ ,טכיל דוד ןופ

 ,גיטריבעג יכדרמ , (רעקיזומ סלַא) ןָאמָאלָאס ענער ןוא ןַאמירפ

 סָאװ ,עיצַאזיטַאמַארד יד .קעטָאלמ .י ןופ "רודַאבורט רעשידיי רעד

 רעבלעז רעד טימ זיא ,רעדיל ס'.ג ףיוא טיובעג בור יּפ לע זיא

 -רַא , ןופ יינרוט ַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד רעליּפשיוש עּפורג

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש 40 רעביא "גניר רעטעב
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 רעטַאעט ןשירדיי

 ךיוא זיא םליפ ןשילױוּפ ַא ןיא זַא ,רעביא טיג ךַאברעיױא לחר

 .דיל ַא ס'.ג ןרָאװעג ןעמונעגניירַא

 ןענייז רָאטיזָאּפמָאק-רעטכיד ןשידיי ַא ןופ רעדיל עכלעוו ןטלעז

 יו ,רעגניז ליפיוזַא ןופ וצרעד ןוא ,ןרָאװעג טרידרַאקער ליפיוזַא

 : .ס'.ג

 :ןעגנורידרָאקער עקידנגלָאפ ןענעכייצרַאפ רימ ןענָאק ױזַא

 ירעוויעש ַאמע ,יקסרַאליב רָאדיס -- 'טנערב לטעטש רעזדנוא ,

 -ַנָא ,לבמַאסנַא רעשיטסיטרַא רעלַארטנעצ , ,ףעזָאי דרַאשטיר 'ועגניא

 ,רָאכ -ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןוא יקסווָאקדַאר רָאדָאעט ןופ טריפעג

 לָאמָא דרָאקעריגניר רעטעברַא ןיא ,ָאקשרעפ הרש ,תרבד הינתג

 .ץישפיל עלעדיירפ ,"השעמ ַא ןעוועג זיא

 לָאמַא דרָאקעריגניר רעטעברַא -- ?עלעסָאי ןוא עלמהרנַא
 ."השעמ ַא ןעוועג זיא

 / .סונָאב ןעב -- .רעכיוורַאמ עלעמהרבַא,

 לָאמַא , דרָאקער-גניר רעטעברַא -- "השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא

 | ."השעמ ַא ןעוועג זיא

 .ָאקקשרעפ הרש -- ?ָאטעג ןיא,

 ,ץישפיל עלעדיירפ -- "האירב עשירַאנ ,יוא;

 ,ץישפיל עלעדיירפ -- "עלעכייט םייב

 ,יקסרַאליב רָאדיס -- ?םייחל ,לרעדירב ,

 עלעגייפ -- {"ןתח ַאזַא טינ ליוו ךיא,} "ןכדש רעד טגנערב,

 .ץישפיל עלעדיירפ ,ץינַאּפ

 .ץינַאּפ עלעגייפ ,יקסרַאליב רָאדיס -- "ןעגנַאגרַאפ זיא ןוז יד ,

 עלעגייפ יקסרַאליב רָאדיס -- "דנַאל םענעדלָאג ןופ דיל סַאד ,

 ."השעמ ַא ןעוועג זיא לָאמַא, דרָאקער-גניר רעטעברַא ,ץינַאּפ
 "עט ,יקסרַאליב רָאדיס ,םיײהנעּפָא השנמ -- "ךעלרעטכעט יידד,

 והילא ,רימז הנח ,ץיוורוה לימע ,רעבורג עלהיח ,לעקיב רָאדָא

 עלעדיירפ ,טייצטכער רָאמיס ,ינוקרי הפי ,רעלימ ַאמיס ,ץלָאהנענעט

 .ץישפיל

 רָאדָאעט ,דלָאגניג הרש -- 'ךעלרעדניק ,טעילוה ,טעילוה ,

 ,ץישפיל עלעדיירפ ,לעקיב

 .ןיבור תור ,ץישפיל עלעדיירפ ,ןַאמוינ ימענ ,"ךעלעגיצ ,יעה ,

 .יקסרַאליב רָאדיס -- "םיראמזעלק ,יעהח,

 .ץיוורָאה טרעברָאנ -- 'ןכַאל טעו רעטשרע רעד יו,

 ,ןיבור תור ,טייצטכער רָאמיס ,ץינַאּפ עלעגייפ -- ?עלעקנַאי,

 ידייס ,ןואטס ילע ,ףלַא קרַאמ ,ץישפיל עלעדיירפ ,קיזוג ַאננָא

 .ַאשַאר ,דלָאגנייפ

 -ַאלש ַאטרַאמ ,ןיסערק םירמ ,ןאטסדָאלג קַאסיא -- ?עלעטַאמ ,

 ,לעקיב רָאדָאעט ,ַאמ

 .יקסרָאליב רָאדיס -- ?לבוי ןיימ,

 י ,ןיבור םחנמ .יקסרַאליב רָאדיס -- ?דניידפ ןיימ שלהשמ ,

 .ץישפיל עלעדיירפ ,ָאטנַאד סיאול ,שטיװָארדנַאסקעלַא לאכימ .,ינוקרי

 .ץישפיל עלעדיירפ -- "ןהכ ַא עטַאט ןיימ ,

 .ָאקקשרעפ הרש ,יקסרַאליב רָאדיס -- "ןוחטב ןופ ןטונימ,

 ,ץישפיל עלעדיירפ ,ץיװָארָאה טרעברָאנ -- "ייט לזעלג ַא ךָאנ,

 .יקסרַאליב רָאדיס -- 'רוּפכ םוי ברע ,

 לאכימ ,לעקיב רָאדָאעט ,יקסרַאליב רָאדיס -- "ןרָאי-רעדניק ,
 .ץישפיל עלעדיירפ ,שטיוװָארדנַאסקעלַא

 ,רעוויעש ַאמע .,יקסרַאליב רָאדיס ,םייהנעּפָא השנמ -- "עלעזייר ,
 לימע ,ןַאמירפ טרָאמ ,תרבד הינתנ ,לעקיב רָאדָאעט ,רעלימ ַאמיס

 עשַאר ,ץישפיל עלעדיירפ ,ףלַא קרַאמ ,ץישפיל המחנ .,ץיוװַארָאה
 ,סלימ ןעלַא ןוא
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 דנַאב םישודק

 .קעטאלמ הנח ןוא ףסוי ןופ .ע .ש
 .495 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 רעטײװצ ,1958 ,קרָאי וינ ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 ,290"286 .וז ,דנַאב
 .1933 ילוי 7 ,עשרַאװ ,"טנייה,, ,ןעסיװ וצ יאדכ זיא יז ןופ -- סינּפיק .מ
 .1933 ,48 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,ייליבוי ןייז וצ --- װַאלרעּפ .י
 ,לײט ױעטירד ,1931 ,ענליװ ,'ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע; -- ןעויר םהרכא

 ,22723 .זז
 .1933 ינוי 7 ,עשרַאװ ,"טנייה , ,ןעסיװ וצ יאדכ זיא ייז ןופ --- סינּפיק .מ

 ,1948 ,קרָאי וינ ,"רעדיל עניימ , גיטריבעג .מ :ןיא סינּפיק .מ ןוא ןינַאכ .נ

 ,36 .זז

 .332 .ז ,1950 ,קרָאי ויג ,/רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ, -- גנאי זעוב

 ןופ , ,עיצילַאג ןיא רוטַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד -- לשערגיינ .מ .רד

 .149:151 .זז ,1955 ,קרָאי וינ ,'רבע ןטנעַאנ
 ,1957 ,עשרַאװ ,"ןלױּפ ןיא רעלטסניק עשידיי ענעמוקעגמוא ,, -- לעדנַאס ףסוי

 .219-220 .זז ,דנַאב רעטשרע

 ,סערייא סָאנעוב ,"ךוב-קנעדעג רעכעלרעי,, ,-- גיטריבעג יכדרמ --- בערנייװ .כ

 ,} ,163:166 .חז ,1
 , פ מ, .,גיטריבעג יכדרמ רעטכיד:סקלָאפ רעקיצראה רעד -- סילעב המלש

 ,1962 ינוי 18 ,17 ,י .נ
 ,"טייצ רעזנוא, ,םוקמוא ןייז ךָאנ רָאי 20 ,גיטריבעג יכדרמ -- שאלראכ .י

 | ,1962 ,8 'ג ,י .ג
 .36061 .זז ,ט'ישת ,םילשורי ,"עקארק רפס , ,גיטריבעג יכדרמ --- ברנייװ .ב

 ,1963 .וָאנ 28 ,.י .ג ,' ש'זאמיגָאט , ,גנאהראפ םייב -- ןילדרעװס .נ .רד
 ,47 .ז ,1963 ,ביבא לת ,'ָאטעג א זיא ןעװעג, -- רעװאלוּפ השמ
 .256:257 .וז ,1963 ,ביבאללת ,'המחלמ , -- טרעכיײװ לאכימ

 ךוביקנעדעג ,קיטריבעג יכדרמ ןופ הביבס רעשירבח רעד ןיא -- רעקוצ הימחנ

 ,113:125 .זז ,1964 ,סערייא סָאנעוב ,' עיצילַאג
 ,1964 ,טעריײא סָאנעוב ,'געװ ןיימ ףיוא , -- גרעבדורג -- װָאקרוט קחצי

 ./ 1484 .ז
 .1925 ,56 1 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,וירב --- גיטריבעג .מ
 1806052 80/66102 --- .204648 שי 6166 אז8/6005511ח'', 8860, קס-.
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 ףסוי ,רעמערק
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1917 .בעג}

 .עניַארקוא ,ווָאקרַאכ ןיא 1917 ןריובעג

 רעװָאקרַאכ ןיא .רָאיטקַא 1922 טניז

 ןיא ךָאנרעד ןוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעציניוו

 "יטעיווָאס רעד ןיא קעװַא קיליוויירפ

 דנַאלמיײה ןייז ןצישַאב וצ ײמרַא רעש

 .רעפיירגנָא עשיצַאנ יד ןגעק

 -טכַאלש עטמירַאב יד ןשיווצ טפמעקעג
 ןיא ןעמוקעגמוא .ןזַארטַאמ יד .רענעמ

 ,לָאּפָאטסַאװעס ייב טכַאלש רעד ןיא 2
 .װָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש

 קַאסיא ,רעמערק
 (סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1912 .בעג)

 .דנַאלטעל ,קסניווד ןיא 1912 ןריובעג

 -ָאקרַאכ ןיא ןטָארטעגנײרַא 1920 ןיא
 ,טנגוי רעטעברַא ןופ רעטַאעט ןשידיי רעוו

 ןשידיי רעװָאקרַאכ ןיא רעבירַא ךָאנרעד

 ןיא זיא רע ןכלעוו טימ ,רעטַאעט-הכולמ

 ןײרַא ןוא וועיק ןייק ןרָאפעגרעבירַא 6

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא

 ושידיי רעוקאב ןיא ןיירַא 1929 ןיא

 םיא טַאה המחלמ יד .רעטַאעט-הכולמ

 ןיא ןפָארטעג לרעטכעט ןוא יורפ ןייז טימ
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 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא קיליוויירפ .טנגעג רעציניוו ,ןילַאמ לטעטש

 ןוא סיצַאנ יד ןגעק עניַארקוא ןקידיײטרַאפ וצ ײמרַא רעשיטעיוָאס
 .סַאבנָאד ןיא ןעמוקעגמוא 1941 ןיא

 ןייז ךיוא ,עגיר ןיא טבעל ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה יורפ ןייז

 דילגטימ ַא גָאט וצ טנייה זיא ןוא טעװעטַארעג דיז טָאה רעטכָאט

 0 }2 .עגיר ןיא רעטַאעט-סקלָאפ ןיא
 .חָאנידַאר תנוי ןופ .9 .ש

 | השמ ,נדובליז
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1884 .בעג)

 .עטיל-שיליוּפ ,טנגעג רענליוו ,ענשטעדָאלַאמ ןיא 1884 ןריובעג

 ןיא רערעל ַא ןרָאװעג ךָאנרעד .הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 "ייצרעד טימ טריטויבעד ןוא ,ענליוו ןיא טבעלעג 1906 טניז .קסנימ

 ןרעהעג ןרַאפ טריטסערַא ןרָאװעג 1912 ןיא ."ןמוה , ןיא ןעגנול

 ."רַאפ וצ ןעגנואווצעג ןרָאװעג ,ןרעוו טיײרפַאב ןכָאנ ."דנוב , םוצ

 ןיא טבעלעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ןוא ,דנַאלסור ןזָאל

 ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןיוו ןיא -- 1918-22 .גרעבמעל ןוא עקָארק

 רעד' ג'פ ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןיא רערעל רעשיערבעה

 ,"קיטירק , לַאנרושז-שדוח ןופ רָאטקַאדער ךיוא ,"לַאווװק

 טימ ןעמַאזוצ) 1926 ןיא .ענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ --- 32

 ןיא 'רעטעלב עשירַארעטיל יד , ןופ רָאטקַאדערטימ (ליויימ .ג

 ."סערּפסקע , רעװעשרַאװ ןיא רעטעברַאטימ 1927 טניז ןוא ,עשרַאװ

 -ַאעט רַאפ טַאלבנכָאװ ַא ענליוו ןיא ןבעגעגסױרַא .ז טָאה 1925 ןיא

 .(ןרעמונ 16 ןענישרעד) "המיב יד, נ'א ָאניק ןוא רעט -

 זיא ,1939 רעבמעטּפעס ,גירק:טלעוו ןטייווצ ןופ בייהְיָא םייב

 ןיא טצעזַאב ךיז ךָאנרעד ,קָאטסילַאיב ןייק עשרַאװ ןֹופ ןפָאלטנַא .ז

 ענעגנולעג-טשינ עכעלטע טכַאמעג ,טיױנ סיורג ןטילעג .ענליוו

 -עגמוא ףוסל רעבָא ,סיצַאנ יד ןופ ןעװעטַארוצסױרַא ךיז ןוואורּפ

 זיא ןוז ןייז .רעטכָאט ןוא יורפ ןייז ךיוא ױזַא .רַאנָאּפ ףיוא ןעמוק

 .דנַאברַאפנטעיוװָאס ןיא ןבעל ןבילבעג

 -ַאק .ש טביירש ,טיוט ןשיגַארט ןוא עכָאּפע טטצעל ןייז ןגעוו

 :"ענליוו ןברוח ,, ןיא יקסניגרעשט

 -רעד ןוא קָאטסילַאיב ןייק עשרָאוו ןופ 1939 ןיא ןפָאלטנַא,

 ןזיווַאב טינ רעבָא ךָאנ טָאה רע .ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז ךָאנ

 גרובליז טָאטשמייה רעטלַא ןייז ןיא ןענדרַאוצנייא ךיז וליפַא

 יד יוװ ,(יירק רענלױו ,ענשטעדָאלָאמ ןיא 1884 ןיא ןריובעג זיא

 םוצ ןעלטימ םוש ןייק קידנבָאה טינ ןעמוקעגנָא ןענייז ןשטייד

 יד ייב ןזָאלעגרעביא גרובליז טָאה ןגעמרַאפ ןצנַאג ןיז) ןבעל

 טָאה געט-עיצַאּפוקַָא עטשרע יד ןיא ןיוש ,(עשרַָאוװ ןיא ןשטייד

 יד סָאװ ,לױרג ןופ לסיב ַא ןיוש קיזנסיוו .טרעגנוהעג גרובליז

 -טימ טכוזעג רעביירש רעטלַא רעד טָאה ,ךיז טימ ןגָארט ןשטייד

 -טנוזעג רעכַאוװש ןוא רעטלע ןייז רעבָא ,ןעוועטַאר וצ ךיז ןעל

 -נָאװ עקידרדסכ יד בילוצ םיא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דנַאטשוצ

 ןופ ןטייקכעלגעמ עלַא טקַאהעגּפָא םיא רַאפ טָאה ,ןעגנורעד

 ייוצ רעד ןיא ןבילבעג זיא רע .גנוטער עקידרעטייו ןכוז ןפיול

 ןרָאװעג ןבירטעגניירַא ןענייזיס סָאװ ,ָאטעג רעד ןיא ,ָאטעג רעט

 ןעוועג טמיטשַאב סיורָאפ ןופ ןיוש ןענייז עכלעוו דיי רעטנזיוט

 ,ןעוועטַאר טוואורּפעג ךָאנ ךיז טָאה רע ןרעוו וצ טעדרָאמעגסיוא

 ןיא עטנַאקַאב עני ןדלעמ טזַאלעג .ךיז ןטלַאהַאב טויאורפעג

 יד .ייז וצ םיא ןעמענוצרעבירַא יי טעב רע זַא ,ָאטעג ןטשרע

 -עצ ַא ןוא ,ןעגנולשרַאפ םינונחת עלַא טָאה המוהמ עקיטולב

 -קיצכעז רעד זיא רעטקרעמַאב טשינ םענייק-ןופ ַא ,רעטקינייּפ

 ןסיורג ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא רעלעטשטפירש רעקירָאי
 .ײרַאנַאּפ ףיוא רבק-רעדורב
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 י-7 רמה .+ +

 יד זַא ,טנכייצרַאפ "ָאטעג ןופ ךובגָאט , ןייז ןיא קורק ןַאמרעה

 ןַא ןרָאװעג זיא ,טכיזפיוא ןייז רעטנוא טעברַא עכלעוו ,קעטָאילביב

 -ייז סָאװ ,עלַא טרָאד ךיז ןפערט'ס זַא ןוא ,רעטנעצ-רוטלוק רעתמא

 וצ תוכיש זיא'ס עכלעוו טַאהעג ןבָאה ןוא רעוט-רוטלוק ןעוועג ןענ

 ןגירק וצ ךס ַא ךיוא ןעמוק סע .וװ .א .א רוטַארעטיל ,רוטלוק

 לָאז ןעמ יוװ ,גנוקיטפעשַאב רעד בילוצ ױזַא טינ ,גנוקיטפעשַאב

 ןגירק וצ .קיטכיוו ךיוא זיא סע ןוא ,ּםייה רעד ןיא ןציז ןפרַאד טינ

 טנכער רע ןוא .ןענייוו ןוא ךיז ןטעב .רעביירש ןעמוק סע .ןייש ַא

 : י .גרובליז השמ ךיוא ייז ןשיווצ סיוא

 ,775 +ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,
 רעטירד ,1960 ,קרָאי ויג ,,רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 . ,004:606 .וז ,דנַאב

 .192:193 ,זז ,7 ,קרָאי וינ ,ענליו ןברוח,, --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,81 .ז ,1961 ,קרָאי וינ ,"ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט , -- קורק ןַאמרעה

 רעב .,ץיווַארַאה

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארֿבעגמוא -- 1895 ילוי 17 .בעג}

 -דלַאװ ןיא 1895 ילוי 17 ןריובעג

 -ַאּפרַאק עשיצילַאג-חרזמ .,ןַאדיימ ףרָאד-
 ןייז .ןדייספרָאד ןופ החּפשמ ַא ןיא ,ןט

 -עג ךס ַא טנגוי רעד ןיא טָאה רעטָאפ

 -רעּפ ,ייקרעט .עינעמור רעביא טרעדנַאװ

 א טַאהעג ,ןכַארּפש ךס ַא טדערעג .,עיס

 -טפַאנ רעד ןיא ןדיי עטשרע יד ןופ רענ

 .טנגעג ןייז ןיא עירטסודניא

 ייב םידומל עשידיי טנרעלעג טָאה .ה

 עשיניַארקוא ןַא טכוזַאב קיטייצכיילג ,םייה רעד ןיא רערעל ַא

 ןיא עיזַאנמיג עשילוּפ יד טקידנערַאפ 1914 ןיא ןוא לוש-סקלָאפ

 ,ה ןיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב .עיצילַאג ,ווַאלסינַאטס

 טקילײטַאב ךיז .ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ

 ןרָאװעג טרידנַאמָאק טייצ עשרעגנעל ַא ףיוא זיא ןוא ןטכַאלש ןיא

 ןוא ןיצידעמ טעטיזרעווינוא ןיא טרידוטש טָאה רע ואוו ,ןיוו ןייק

 -נַאפעג עשינעילַאטיא ןופ רעגַאל ַא ןיא טעברַאעג רעקידעמ סלַא

 .ןיוו ןיא לָאטיּפש ןשירעטילימ ַא ןיא ךָאנרעד ,ענעג

 רעביא טזיירעג ךס ַא .ה טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 -רַאפ ךיז ,עּפָארײא-ברעמ ןוא לַארטנעצ ןופ רעדנעל ענעדיישרַאפ
 .,סעמעָאּפ ,רעדיל ןבירשעג טייצ עצנַאג יד ןוא יירערעל טימ ןעמונ

 ענעדיישרַאפ ןופ טצעזרעביא ךיוא ןוא סעדנעגעל .,ןעגנולייצרעד

 ,ןכַארּפש

 סגייווצ ןַאפעטס רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טצעזרעביא טָאה .ה

 םורַא ץנַאט רעד ,) "ענָאּפלָאװ , סנַאסנַאשזד ןופ עיצַאזיטַאמַארד

 1927 רַאורבעפ ןיא טריפעגפיוא טָאה ווָאקרוט סַאנָאי סָאװ ,("טלעג

 זיא .ה ואוו ,רעטַאעט ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי רעוועקָארק ןיא

 -עג טריפעגפיוא 1929 ןיא זיא עסעיּפ יד ,דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא

 ,טעטש ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא "טינוו, ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװ

 | .  :ווָאקרוט טנומגיז טקרעמַאב ןטצעל ןגעוו

 רעב רעיגנייא רעטּפָא ןַא ןייז טגעלפ |עקָארק ןיא| טרָאד;

 -חרזמ רעלופטנעמַארעּפמעט ,רעויסלופמיא רעד ,ץיווָארָאה

 -ַארקוא םנופ רעגניזַאב רעד ,רענעכייצ ןוא רעטכיד רענַאיצילַאג
 ןיא ןבָאה סָאװ ,עבלעז יד -- םירעױּפ ענייז ןוא ףרָאד ןשיניא

 ..יןבעל -גנוי ןייז ןטינשרַאֿפ שילַאיטסעב ןרָאי עשיצַאנ יד
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 רעט טעסט ןשידיי ןופ ןָאקיסק על }

 יא ןעוװעג ןוא ןענעכייצ םוצ טנעלַאט

 יד די

 רעכלעוו ,.ה ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ טרַאה
 ןטנָאנ ַא ןטלַאהעגנָא ןוא רעטַאעט שידיי טַאהעג ביל רעייז טָאה
 ןיא .ווַאלסינַאטס ןיא טצעזַאב ךיז ,ןרָאיטקַא עשידיי טימ טקַאטנָאק
 -יטעיווָאס רעד רעטנוא טבעלעג טרָאד רע טָאה 19297-40 ןרָאי יד
 ןטיול .קיטעט שירַארעטיל ןעוועג טרָאד זיא ןוא עיצַאּפוקָא רעש
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא רע זיא ,ןדיי עטעװעטַארעג 2 ןופ ןגָאז-תודע
 ןיא ןדיי 9000 טימ ןעמַאזוצ ,1942 הבר הנעשוה (רעבָאטקָא 2)
 ןרָאװעג טעגרהרעד רע זיא עיסרעוו ערעדנַא ןַא טיול .וַאלסינַאטס
 .ןַאדיײמ טרָא-ןריובעג ןייז ןיא םירעיוּפ עשימייה ךרויז

 "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאה ךלמ

(1928); | | | 

 עשידיי עלופטפַארק יד ןופ רענייא זיא ץיווָארָאה רעבי
 יד וליפַא ,קידלמוט זיא עיזעָאּפ ןייז .ךיוה טגניז רע .ןטעָאּפ
 -ָארָאה. .קידלמוט רעייז ןענייז קיריל ןייז ןופ רענעט עליטש

 ןיא םייה ןיימ ןופי ןסייהעג טָאה ךוב-רעדיל עטשרע סעציוו
 טשינ לָאמנײק סנייז לכיב עקיזָאד סָאד טָאה רע .יגרעב יד
 םיא ןוא םענייז ןָאט ןטסטכע םעד ןזָאלעגּפָא .ןעגנוזעגרעביא

 ןבירשעג ךיא טָאה רע .קירוצ טּפַאכעגנָא טשינ רעמ לָאמנייק}

 ןילַא ןוא טכַארטעגסױא יז ןילַא .םש לעב ןגעװ ךעלהשעמ
 -עג טעשזדנָאלברַאפ זדנוא רע זיא ץעגרע ןוא טרירטסוליא ייז
 ,שיױג יצח זיא סָאװ ,ךַארּפש ַא טצונ רע ..גרעב יד ןיא ןרָאװ

 -עגרעסיוא ןַא טקעדטנַא ךיז ןיא טָאה רע ..שידיי עניױווָאלָאּפ
 -רָאּפ רעקידנצנעלג ַא זיא רע .טנעלַאט-ןכייצ ןקרַאטש ךעלטנייוו
 ןיב סָאװ ;טלמוטעצ לסיב ַא םיא טָאה ןײלַא סָאד ןוא טסיטערט

 -כיילג ןקָאז רעטכיד זַא ,סעיינ ןייק טשינ זיא סָאד שטָאכ ?ךיא

 .טרעקרַאפ ןוא -- רעלָאמ ןייז קיטייצ

 -רַאפ ןעטַאט םעד ירפ ,ןעוועג דיחי-ןב ַא זיא ץיווָארָאה..

 ןטלעז זיא רע ןוא ןבעל-עילימַאפ טריצילּפמָאק ַא טַאהעג ,ןרָאל

 ַא םיא טָאה סָאד ןבירשעג ןטלעז ,טרָא ןַא ףיא ןסעזעגסיוא

 זיא רע .רוטַארעטיל רעד ןופ גנַאג םעד ןופ טדמערפעגּפָא לסיב

 רעד ןופ ּפָארַא טלַאפ סָאוו ,בירטסַאי ַא יו ןעוועג לָאמעלַא

 .ףיוא רעדיוו ךיז טבייה ןוא רעדורעג ַא ןָא טכַאמ ,ךייה

 רשפא .ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא רעלָאמ רעד ץיווָארָאה רעב

 יז טימ ןעגנָאהַאב רימ ןבָאה טנעוו עצנַאג .לטיּפַאק-טּפיוה סָאד

 -עטיל רעוועשרַאו ןיא רעביירש עשידיי ןופ ןרּוטַאקירַאק ענ

 -- ױר טּפָא ןוא טסָארּפ רע זיא רעדיל יד ןיא .ןיירַאפ-ןטַאר

 .קיציו רעייז ןוא טריניפַאר ןוא ןייפ רע זיא ןעגנונעכייצ יד ןיא-

 ,ענָאזרעּפ יד ןופ קורדסיוא ןטספיט םעד סיױרַא טגנערב רע
 טביירש ,טלעוו רעד ןופ ײרעלָאמ יִד ןעק רע .טלָאמ רע סָאװ

 -רַאפ רע רעבָא ,רעלָאמ עטמירַאב-טלעוו ןגעוו רעדיל לקיצ ַא

 טלעו יד טמענ רע .טיבעג םעד ףױא טשינ ךיז טמוקלופ

 יו רעכיב ענעּפָא ןוא סרעטניט ,קנעב רעביא קידנגנירפש

 .עלוש רעשיערבעה רעד ןיא טנגוי רעטסירפ ןייז ןיא טלָאמעד -

 ."שרעדנַא טשינ ןָאק רע .רע זיא יזזַא

 :טביירש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 ןופ רעפיוז ַא ,טייקנייש ןופ רעסערפ ַא שממ ןעוועג זיא רע |

 -ַארעּפמעט ןיא ;ּפיט רעשיווַאלס ַא -- ךעלרעסיוא .דיירפסנבעל !

 שימעג ַא -- גנַאגרקנַאדעג ןיא ;רענײגיצ ַא רעכיג --: טנעמ

 רעלַאנָאיצַאנ יא ;דיסח ןשיבוט-סשש לעב טימ טסירק-רוא ןופ-

 ןייז ייב -- עיזעָאּפ רעד ןיא ;דיי רעסייה ַא -- גנולעטשנייא

 טייקשירעדליב רעלעניגירָא ןוא עיזַאטנַאפ רעטזיורבעצ רעצנַאג

 ןענעכייצ ןיא ;רעקיריל ַא -- עזָארּפ רעד ןיא ;רעלייצרעד:ַא =--
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 רנַאב םישורדצל

 סעינעשעק ענייז יו ,ןטקעיַָארּפ טימ טּפָארּפעגנָא ןַאד ךָאנ רע

 רעטיא ;ןטקעיַָארּפ עשירעלטסניק ענעדיישרַאפ .ןריּפַאֿפ טימ

 טָאה רע .ןסעיּפ לקיצ ַא ,רָאנעצס-סליפ ַא -- ןלָאמ ןוא טיירש
 ,יא .לקיצ א זיא ,ןסעיפ בױא .םענרַאפ םעניילק טָאהעג טנייפ

 ,גנולייצרעד ערעסערג ַא ןקידנערַאפ וצ דלודעג טשינ טָאה רע

 רעד .טשינרָאג זיא סָאד -- ?עמעָאֿפ ַא עוו ןיוש טדערעגּפָא

 .עיזַאטנַאֿפ יד -- עקַאט ןא ,טעּפמיא רעד .הנוכ יד זיא רקיע

 טעמכ ןייז טימ ןבעוושמורַא רע טגעלפ ןעלגילפ עריא ףיוא

 -לָאּפשעצ רשפא רעד .לרעדעפ ַא יװ ,ףוג ןקידָאליק -טרעדנוה

 רעבירש עשידיי ענעטלָאּפשעצ שיכיספ ױזַא יד ןשיווצ רעטסנט

 רוטָאנרעלטסניק ןטסניימ םוצ יד -- רעכיז ןוא ;רעלטסניק ןוא

 ןקידהמזחלמ ןעיוצ ןופ החפשמ רעבירש רעשידיי רעד ןיא

 ,"ןליופ

 .586 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 קרָאי וינ , רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 רעטירד ,1960 ,קרָאי ויג ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל
 : ,67"65 .וז ,דנַאב

 62:64 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,"ןַאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ

 דנַאב ,1952 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ, -- ּװָאקרוט סַאנָאי
 .270 .ז ,ייװצ דנַאב ,202 ,151 .זז ,סנייא

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 .107 .ז

 ,70-73 .וז ,1964 ,סערייא סָאנעוב ,/געװ ןיימ ףיוא , ,גרעבדורג-װָאקרוט קחצי

 בוד ,יקזדַאװַאז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 ינוי 22 .בעג}

 ,גרעבמעל ןיא 1888 ינוי 22 ןריובעג
 .עיצילַאג

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעלדיפ ַא

 טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 -ַאוצ ,רע טָאה 1919-1920 ןיא זַא ,רע

 ,לַאטספלָאװ אנח רָאטיזָאּפמָאק ןטימ ןעמ
 עטעירַאװ ןשידיי ַא ןיא טקילײטַאב ךיז

 -עט יד ןופ טגערעגנָא ןוא גרעבמעל ןיא

 יד זַא ,גניליש םעס רָאיטקַא ןופ תונ

 טפלעה ,טריטַאָאלּפסקע ןרעוװו ןרָאיטקַא
 ןכלעוו ."ןיירַאפ-ןטסיטרַא-ןעדַאפדלָאג, םעד ןעיײנַאב קירוצ רע
 רעטעּפש זיא ןיירַאפ רעד .1908 ןיא טעדנירגעג טָאה רעדאב םשרג
 .עשרַאװ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי ןטימ ןרָאװעג טקינייארַאפ

 -- .ריד) זירַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא .ז זיא 1920 רעבָאטקָא ןיא
 ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טייהנגעלעג יד טָאה רע ואוו ,(לַאטנעמולב
 טימ טרָאפ ןוא ךילאק בקעי -- ןָאקיּפ ילַאמ ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד
 -ַאזירּפ טימ ןעמַאװצ ,רע טָאה ךָאנרעד .ןיו ןייק 1921 ןיא יז
 טעדנירגעג .א.א רעבלעג .לרפ ,סָאצנַארפ ,סרוקיירד ,לטסעמ ,טנעמ
 טָאה עכלעוו ,עיקַאװָאלסָאכעשט רַאפ "רואה , עּפורט-םירבח יד
 ןופ ןרָאװעג טציטשרעטנוא זיא ןוא רָאי ןבלַאהרעדנַא טריטסיזקע
 ךיז עּפורט יד זיא ,םיכוסכס עכעלרעניא בילוצ .גנוריגער רעד
 -עג ,"רואה , ןופ עיסעצנָאק רעד ףיוא ,טָאה סָאצנַארפ ןוא ןלַאפעצ
 -יבה , ג'א (רעמַארטש עילימַאפ רעד טימ) עּפורט-תוריכש ַא טריפ
 רעליּפשיױש ןשידיי  ַא טעדנירגעג רעדיוו .ז טָאה 1925 ןיא ."המ
 ,"ןיירַאפ

 יד סַאה כיא , ןרוטיטרַאּפ ייווצ ךיז ןעניפעג ויכרַא רעזדנוא ןיא
 ,יקזדָאװַאז דרַאנרעב ןופ גנַאזעג ןוא ָאנַאיּפ רַאפ ,"סַאה כיא ,טלעוו
 ,יקזדַאװַאז .ב ןופ "עשטַאילק יד , וצ ָאנַאיּפ רַאפ רוטרעװָא ןַא ןוא

 ר
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 ןיימ ץוח ַא, ןבירשעגנָא .ז טָאה ענייז עיפַארגָאטַאפ ַא ףיוא

 ןיימ לייוו ,טינ רירטסיגער ךיא סָאװ ,קיזומ ןפַאש ןֹוא ןקריווטימ

 ."ןינע םעד ןיא גנושרָאפ יד זיא ,דיל-סקלָאפ םוצ טריפ געוו
 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ סלעזיימ .א

 -עג ךיז ,יםעהָאב; רעתמא ןַא ןעוועג זיא יקזדַאווַאז בוד..,

 ןטילעג טיױנ טָאה רעכלעוו ןדעי טימ ןסיב ןטצעל ןטימ טלייט

 ןעועג טשינ זיא סע .ןסיו טימ לופ שטנעמ ַא ןעועג זיא רע

 ךיז גנַאלןהעש טשינ לָאז יקזדַאוװַאז זַא .עמעט ַא רעדָא ךוב ַא

 ַא ,קעטָאילביב עקידנרעדנַאוו ַא ןעוװעג זיא רע .לופלפ ןענָאק

 .ָאקיסקעל רעקידעבעל

 ןזעידיי םייב ןיוו ןיא טכַארברַאפ רע טָאה ןרָאי ענייז בוריס'

 רעד ןיא ןפלָאהעג ליפ רעייז טָאה רע .רעלדיפ סלַא רעטַאעט

 ןיוו ןיא "עניבסקלָאפ עשידיי עיירפ, רעד ןופ גנודנירגטימ

 רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ..שטייד קחצי רעסישזער סעד ךרוד

 קיחמ יד ןפַאשעג רע טָאה טרָאד ןוא ,זירָאּפ ןיא טכַארברַאפ

 טריפעגפיוא ןרָאװעג זיא עכלעוו ,"ײעשטָאילקא סעלעדנעמ וצ

 .-עלטסניק ןיורג רָאג ַא טָאהעג טָאה ןוא יקסווָאלסַאז ףלָאדור ןופ

 .גלָאפרעד ןשיר

 ,ןעוועג רע זיא שטנעמ רענעדײשַאב ןוא רעקיור ,רעליטש ַא

 -עג טשינ לָאמנייק טָאה רע ."גיױוש עשטנָאב רענרעדָאמ ַא

 ןייז ןעמוקעג םיא וצ זיא סע יוװ ןבעל סָאד ןעמונעג ,טרעדָאפ

 ֹוצ יײז ,ערעדנַא ןענרעל וצ ןעוועג זיא ןבעל ןיא עבַאגפיוא

 ,רוטלוק ןוא ןסיוו ןעגנערב

 -זַאג רעד ןיא טײטש רע יוװ ןגױא עניימ רַאפ סיא עז ךיא

 ןוא טײטש רע .טױט רעד טשינ םיא טרַא סע ןוא רעמַאק

 רוקמ םעד ,ךעלרעריזַאג יד ןופ "סזינַאכעמג םעד טרעלקרעד

 המוענ עכיוה ַא זיא ,רעכיז ךיא ןיב ױזַא טָא .תיחשמ םעד ןופ

 ."םשה םעודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ,קעװַא זדנוא ןופ
 .צ .ש
 ,ןָאדנָאל , לגיּפש רעטַאעט רעזדנוא , ,ה ע יקזדַאװַאז בוד -- סלעזיימ .א

 ,1946 לירּפָא

 יליל ,נרעבדלַאנ
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 112

 ןשידיי ןיא טליּפשעג .1912 ןריובעג

 טָאטשטּפױה ,וקאב ןיא רעטַאעט-הכולמ

 רענאשזדיײברעזַא רעשיטעיווָאס רעד ןופ

 - ,קילבוּפער

 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,טָאה'מ ןעוו

 ןרָאיטקַא עשידיי יד טלייטעצ ,המחלמ

 ענליו ןיא סעּפורט עשידיי יד ןשיװצ

 טימ ןעמַאזצ ,יז זיא ,קָאטסילַאיב ןוא

 (ַאשַאי בקעי רעליּפשיוש םעד ,ןַאמ ריא

 ,ַאנַאסוס ,עלעדיימ קירָאי-4 ַא ,יקסלָאגרעב

 לסיב ַא .קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגנָא ,דניק ןריובעג סָאװ-רָאנ ַא ןו

 -ַאעט-הכולמ שידיי ַא טעדנירגעג ןבָאה ןטעיוװָאס יד ןעוו ,רעטעּפש

 סיצַאנ יד .ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןיהַא ייז ןענייז ,ענליוו ןיא רעט
 יד .ָאטעג רעד ןיא טריטרָאּפעד ,עיצַאּפוקָא רעד תעב ,ייז ןבָאה

 "נָא רעד ןיא רעטייש ַא ףיוא ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז רעדניק

 ןגיוא יד ןכָאטשעגסיױוא סיצַאנ יד ןבָאה .ג .ןרעטלע יד ןופ טייהנזעוו

 ןוואורּפ ןכָאנ ,זיא ןַאמ רעד ןוא ,טכַארבעגמוא ריא ןבָאה ייז רעדייא

 טכַארבעגמוא ייז ךרוד ךיוא ,סיצַאנ יד דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש
 | .ןרָאװעג
 .ןָאגידַאר הנוי ןופ .צ .ש

 ,222 .ו ,1947 ,קרָאי וינ ,ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ג}

200 



 רע ט ַאע ט ןשידיי ןוֿפ ןָאקיססעל

 לארשי ,ןרעטש

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1894 ינוי .בעג} |

 ,אקנעלָארטסָא ןיא 1894 ינוי ןריובעג

 ןַא ןופ ןוז סלַא ,ןלױּפ ,טנגעג רעשזמָאל

 .רפוס ַא ןופ לקינייא ןוא דמלמ ןעמערָא
 -ישי יד ןיא רָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג

 -בָאקרַאפ ַא ןעוועג .עשרַאװ ןיא ץוביק ַא

 -ַאר ַא ןרעװ וצ טנַאלּפעג ,קינרסומ רעט

 -ערעטניא ןביוהעגנָא ךיז ךָאנרעד ,רעניב

 רעטשרט רעד תעב .רוטַארעטיל טימ ןריס

 ,טרָאד ןוא ןיוו ןיא טבעלעג המחלמ-טלעוו

 -ַאלנעגנַאפעג ַא ןיא ןרָאװעג טרינרעטניא ,רעגריב רעשיסור סלַא

 טימ טריטויבעד 1919 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ 1917 .רעג

 -פיוא םעד ךיז ףיוא ןגיוצעג דלַאב ןיא "קלָאפ סָאד , ןיא רעדיל

 רעטכיד ששידיי עטסבושח יד ןופ רענייא ןרָאװעג רעטעּפש .לרעמ

 | ,ןלױּפ ןיא
 -קיטרַא עשיטירק:שירַארעטיל ןוא ןעייסע ייר עצנַאג ַא רעסיוא

 קרַאמ טימ ןעמַאזצ) ךיוא .ש טָאה ,ןעמעלבָארּפ-טסנוק ןגעוו ןעל

 . רענליוו, רעד רַאפ "קָאליײש , סריּפסקעש טצעזרעביא (יקסווָאקַאר
 ,1929 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ריא ךרוד זיא סָאװ ,"עּפורט

 רענליוו, רעד רַאפ "קָאלייש , סריּפסקעש ןצעזרעביא ןייז ןגעוו

 :תונורכז ענייז ןיא טרעכייוו .מ .רד טביירש ,"עּפורט

 רעד ןיא עסעיּפ יד ןריפוצפיוא ןסָאלשַאב בָאהיכ ןעװ ..,

 ןגעוו ןעזמורַא ךימ טזומעג לכ םדוק ךיא בָאה ,"עפורט רענלױװ

 טעָאּפ םייב יז ךיא בָאה טלעטשַאב .גנוצעזרעביא רעקיסַאּפ ַא

 ןריפסקעש טנעיילעג טשינ טָאה רע יוװ ױזַא רָאנ ,ןרעטש לארׂשי

 -עּפָארּפ םעד טימ טרָאפעגפיווצ םיא ךיא בָאה ,לָאניגירָא ןיא

 רימ ןבָאה טקַא ןזעי .יקסווָאקַאר קרַאמ רעצעזרעביא ןלענָאיס

 יד ןעוועג קדוב ןוא לוק ןפיוא טנעיילעג ןצעזרעביא ןכָאנ ךיילג

 ."טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ קידנטכירַאפ ,גָאלַאיד ןופ טייקששינעצס

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ליזיימ ןמחנ

 ןטַארעטיל ןיא| טקורעגניירַא לייורעד ךיז טָאה סע ןוא

 ?טנַאמ םענעבירעגּפָא ןטלַא ןַא טימ -- ןרעטש לארשי |ןיירַאפ

 ןיא גוצנָא םענערָאפעגּפָא ןַא טימ רעדָא ,םישדח-רעטניוו יד ןיא

 .עכיב ,ןעגנוטייצ -- סענעשעק יד ןיא ןוא ,געט-רעמוז יד

 ןוא .ענעבירעגּפָא ןוא ,גוצנָא ןייז יװ עפשטיינקעצ ,ןרושָארב

 גנַאל ךיש טימ ,טריזַאר טשינ ךיז ןכָאװ ןוא געט ,ןסקָאװרַאפ

 טָאה ,טּפינקעגפיווצ ךעלדנעב-ךיש יד טימ ,עטצופעג-טשינ

 ןעהַא טלָאװ רע יוװ ,םלוע ןפיוא ןקילב ןפרָאוועג קירעיורט רע

 טגעלפ רע ךיוא .טלעוו רעדנַא ןַא ןופ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ

 יד ףיוא ןעלקיטרַא ענייז ,םוידָאּפ ןפיוא ,ןביוא ןופ ןביירש טּפָא

 ?יטס ןוא בתכ ןשינדמל ןייז טימ ,ןסָאּפ-ריּפַאּפ עגנַאל עלָאזש

 -עג ךיז רע טָאה ,םורפ ןרָאװעג סנטצעל זיא רע .טלַאהניא ןוא

 ."טיורב ?קיטש ןקורט ַא טימ קינּפורק ַא ןסעגעג ןוא ןשַאװ

 *קעל ןיימ , ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ ןוא

 | :"ןָאקיס
 -- ןעטש לארשי -- טייקיביילטעפ וצ גנוגיינ ַא טָאה רע

 ַא טכַאמ סָאװ ,טייקיבילטעפ עשינצבק ןימ ַאזַא זיא סָאד רעבָא

 ןתמא רעד ןיא זיא רע יו ןעזסיוא רעשינצבק ךָאנ ןשטנעמ

 "זייב רָאנ ,דיי ןקיביילטעפ ַא ןופ םינפ ַא זיא סנרעטש םינּפ סָאד

 ךיז וצ תונעט רדסכ טָאה ןוא ןטלעז טכַאל רע .טציּפשרַאּפ ךעל
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 ןיא ןיא עקדָאבָאלס ןוא עשזמָאל ןופ תוב

 טימ טבעל ןוא רע טרעיורט סָאורַאפ ַא ןָא.. .טלעוו רעד וצ ןוא
 ערעדנַא יד ןוא געט עבלַאה טנוַאד ןוא עקנירָאקש רערַאד ַא
 -דנָאלברַאפ ַא זיא רע .םישרדמ יתב ןיא רע טנרעל געט עבלַאה

 "יבס רעשירַארעטיל רעד ןיא ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא רעטעשז
 רעשידיסח רעד ןיא רעטעשזדנָאלברַאפ ַא רעמ ךָאנ זיא רע ןוא הב
 יד ייב ןוא קינרסומ ליפוצ רע זיא הביבס רעזדנוא ןיא .הביבס
 רע טָאה עילימַאפ ןייק ןוא טַארעטיל ליפוצ רע זיא סעקינרסומ
 יא עמיטניא ןַא -- ןעמ טגָאז -- טַאהעג רע טָאה סעפע .טשינ
 ןייז ןיא דנַאוו עקיבייא ןַא ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,גנובעלרעב

 ליפיױזַא רע טמוק רעבירעד ןוא ,דנואוו ערַאבליײיהמוא ןָא ,ןבעל
 -רעניא ןופ טדייל ,טפָא רע טקנערק תורצ עֶלַא יד וצ ןיא.. .ּפָא
 יד ןיא.. .גרַאב ַא יװ ןלָאװשעג טפָא טרעװו ,ןתאלוח עכעל
 יו טרַאצ רַאנ ,זיב רע טעשטרָאו םירבח יד טימ ןכערּפשעג
 גנַאלק םענעטלעז ןוא ברַאפ רענעטלעז ןופ טנעמורטסניא רעניד ַא
 -יירפ ןייז ןיא רע טדער טייקנייפ רעשיטעַאּפ רענעטלעז ןוא
 : .עיזעָאּפ רעקיזרעמ

 רעמ ךָאנ רע טָאה ,ךַאפ-רעביירשש סָאד טנייפ טָאה רע שטָאכ
 ךַאפ םוש ןייק רָאג טָאק רע ןוא ,כַאּפ ערעדנַא עלַא טנייפ
 דמלמ ַא זיא רעטָאפ ןייז שטָאכ ,דמלמ ןייק טשינ וליפַא ,טשיִו
 טָאה רע שטָאכ ןוא ,טשינ לָאמנייק רע טעברַא ,ןטעברַא .ןזעוועג
 טרעגנוה סע סעפע טרָאפ ךָאד ןעמ זומ ,עילימַאּפ ןייק טשינ
 זיא רע ןוא טרעגנוה רע סָאװרַאפ זייב זיא רע ןוא ,עקַאט רע
 ענייז עלַא זַא ,ןלעו טלָאװ ןרעטש... .זייב זיא רע סָאוװרַאפ זייב
 רעמָאט ןוא ,רע יו סחלצוי אל עכלעזַא ןייז ןלָאז ןטעָאּפ-ןגעלָאק
 .רע טקידיײלַאב ,רע טקיטכעדרַאפ ,טשינ

 -יניױו טשינ ןוא ןסיוו ןשידיי ךס ַא ןופ שטנעמ ַא זיא רע.
 ענייפ יד ןופ טרעדנואוורַאפ טּפָא זיא ןעמ .ןסיוו םענײמעגלַא רעק
 רעד ןיא .קיטכיר ןוא יירפ ױזַָא טצונ רע סָאװ ,רעטרעוו-דמערפ
 ןעגנוזעלרָאפ ףיוא ןרָאּפ סָאד ןעגנַאגעגנָא זיא סע סָאװ ,טייצ
 טנַאקעג ןרעטש ךיױא טלָאװ ,ץניוָארּפ רעשיליופ רעד ףיוא
 טגָאז ןוא ןענידרַאּפ סָאד טנייפ רעבָא רע טָאה ,ןענידרַאּפ ייברעד
 טשינ טרָאפ רע לייו ,רערעדנַא רעד ךָאנ גנודַאלנייא ןייא ּפָא
 ףיױא ןטעליב ןפיוקרַאפ לָאז ןעמ זַא ,טשינ ליוו ןוא תבש סםוא
 ןעמוק ןעגנוזעלרָאפ עלַא יד ןוא .תבש םוא ןעגנוזעלרָאפ ענייז
 -רַאפ ןיא טשינ טייג סע זַא רעבָא .תבש םוא רָאנ רַאפ אקוד
 זיא רקיע רעד .תבש םוא ןביירש ןוא ןרַאפ ןרעטש טעוו ,ןעניד
 םיא ןעמ טָאה ןדייר ןוא .טלעוו רעד וצ ןוא ךיז וצ סיעכהל רעד
 -סיײגַאב ןוא טנַאסערעטניא טדער רע לייו ,ןרעה וצ ביל אקוד
 טבייה ,דיגמ ַא יװ ןוגינ ַא טימ טדער ןוא ,סעּפע טגָאז ןוא טרעט
 רעד ןוא םינוילעה תומלוע יד ןיא רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ךיז
 ןצרפ ןגעוו רקיע רעד ביל רע טָאה ןדיײר ןוא ,םיא טימ םלוע
 ןופ טַאהעג האנה טלָאװ ןילַא ץרפ וליּפַא זַא ,רָאלק זיא סע ןוא
 ןענרעטש ייב ןעמ טלעטשַאב .םיא ןגעוו ןדייר ןשידיסח ןימ ַאוַא
 וייז לָאז לקיטרַא רעד ןוא עמעשט ַאזַא ןוא ַאזַא ףיא לקיטרַא ןַא
 ,טלָאמעד ןוא טלָאמעד קיטרַאפ ןייז לָאז ןוא גנַאל ױזַא ןוא יױזַא

 רעדָא רעירפ ךָאו ַא טימ רעדָא לקיטרַא םעד ּפָא רע טגנערב

 טָאה ןעמ סָאו ,עמעט רעד ףיוא טשינ ןוא ,רעטעּפש ךָאװ ַא טימ
 ןוא -- ןטעבעג טָאה ןעמ סָאוו ,םירג יד טשינ ןוא ,טלעטשַאב
 .זיב רע זיא וצרעד

 ןצנַאג ןייז וצ סַאר סלַא טלעפעג םיא טָאה ָאטעג סָאד רָאנ
 ,ָאטעג ןיא ןייז קנַארק רעווש וצרעד ןוא ,ןזעוו ןכעלקילגמוא
 -ידיי עטסטרַאצ יד ןופ רענייא רע זיא יױזַא טָא ןוא.. .סע רע טָאה
 טסשינ לכיב ַא ןיא רעדיל ענייז לָאמנייק טָאה סָאװ ,רעטכיד עש
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 ."ןָאט סע ןלָאז ערעדנַא זַא ,טזָאלעג טשינ ןוא טלמַאזעגפיוא

 :"ָאטעג ןופ םיבתכ , ענייז ןיא טביירש םולבלעגניר לאונמע

 רעד ,רעטכיד רענעדײשַאב ,רעליטש רעד ,ןרעטש לארשיג

 רעטייוצ| רעקיטציא ועד תעשב טָאה ,קינויל רעקידתמא

 ןבעגעגרעביא רימ טָאה סע יו ןפַאשעג ךס ַא המחלמ |-טלעוװ

 ןרעטש רעליטש רעד .בירשעג ךס ַא רעייז רע טָאה ,רעדורב ןייז

 "זײיֿפש ןוא עציטש ןעמוקַאבוצסױרַא ױזַא יו טסואוועג טשינ טָאה

 א בױט ַא יו ליטש ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .ךיז רַאפ ךעלקעּפ

 רעד רַאפ טקנופ סיטילפ ַא ןיא טניװועג טָאה רע .טרעגנוהעג

 ייֵלַּפ ערעדנַא טימ ןעמַאװצ ןוא 14 ענשעֶל ףױא ץנעגילעטניא

 ןרעטש זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה איסי יד .רעגנוה ןטילעג םיט

 עג םיא רַאֿפ טָאה ןעמ .רעגנוה רַאפ רענעלָאװשעג ַא םורַָא טייג

 ,רעטכיד סעד ןיהַא ןגָארטעגרעבירַא ,הריד עטַאוירפ ַא ןפַאש

 -רךַאפ-בלַאה ַא םיא ןוא גנורענרעד ערעסעב ַא רַאפ טגרָאזעג

 .טיוט ןופ טעוועטַארעג ןטשלח

 רעוועשרַאוװ יד ןופ עיצקַא עיצַאדיווקיל יד ןעמוקעג זיא סע
 ןענַאמּפָאה ןופ ּפָאש םעד ןיא ךיז טלַאהַאב ןרעטש לארשי דיי
 -רעביוא רעד ףױא ךיז ןטלַאה וצ םיא טגנילעג טייצ עגנַאל ַא
 ןרעטש טרעוו ,סעיצקעלעס עכיירלָאצ יד ןופ רענייא תעששב .ךַאלּפ
 .אקנילבערט ןייק טרָאד ןופ ןוא ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא ןעמונעגוצ
 ןדנואוושרַאפ םיא טימ ןעמַאזוצ ןענייז סיבתכ ענייז

 רעלטסניק ,רעלָאמ ,רעביירש עשידיי יד טימ ןעמַאזװצ..
 יז םסָאוו ןטרעוו רוטלוק עקיזיר ןעגנַאגעגרעטנוא ןענייז .א .א
 -עג ןעמונעגוצ זיא ץעמע יו ךיילג .קיבייא ףיוא ןלָאפרַאפ ןענ
 -עג ןוא הריד ןייז ןיא ןסירעגניירַא ךיז םינכש יד ןבָאה ,ןרָאװ
 ןופ ןעמ טָאה לבעמ עקיטיינ-טשינ יד. .לת ַא ץלַא ןופ טכַאמ
 -בתכ ,רעדליב ,רעכיב ,ףיוה ןיא ןפרָאוועג ןקָאטוש עטסכעה יד
 רעדָא ךָאנרעד ןוא ףיוה ןפיוא ןפרָאװעגסױרַא ןעמ טָאה ןדי
 .ףױה ןטימ ןיא טנערברַאפ רעדָא טסימ ןטימ ןפרָאוועגסױרַא
 יוזַא ןענייז .גדא רעדליב ,םירפס עשידיי ןופ תורצוא עצנַאג

 טעטכינרַאפ ןענייז ןפוא ַאזַא ףיא .רָאװעג טעטכינרַאפ םורַא
 ןבירשעג רדסכ טָאה סָאװ ,ןטרעבליג .ש ןופ םיבתכ יד ןרָאװעג
 עבלעז סָאד .סעמעט עלעוטקַא ףיוא אקוד ןוא המחלמ רעד תעשב
 רעד תעשב ןעגנופַאש סנרעטש לארשי טימ ןעשעג ךיוא זיא

 | ."המחלמ

 :טביירש דַאברעיױא לחר ןוא

 ,םעד ןיא קידלוש טשינ זיא ןרעטש לארשי רעטכיד רעד;
 .שוריג םעד תעב טייצ קיטש ַא ןטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה רע סָאװ

 -ןטיוט ןייז טעמכ טַאהעג רעירפ רָאי בלַאה ַא טימ ןיוש טָאה רע

 טלָאװעג ןוא רעגנוה רַאפ ןלָאוװשעג ןרָאוװעג .טקידנערַאפ גנַאג

 -צבק עשירַארעטיל ערענעלק יד טימ ןברָאטשעג ןעוועג החונמב

 טלָאװ רע .ןביורטניױו ,ןיקצובישט ,ןעלעששרעה טימ-ךיילגַאב םינ
 ןעמַאװצ ,ןינמ ןטשרע ןטימ ןיש טלעוו רעד ןופ קעווַא ןעוועג
 רַאפ םירבק-רעדירב יד טליפעגנָא ןבָאה סָאװ דיי יד טימ
 ײקנַארק-ָאטעג ערעדנַא ןוא סופיט רַאפ ,טיונ רַאפ ןוא רעגנוה
 -סױרַא .ךיא ןוא ןַאמריק ףסוי ,טזָאלעג טינ םיא רימ ןבָאה .ןט
 ןטקודָארּפ-זייּפש ןוא לטימלייה ןוא טלעג םיא רַאפ ןעמוקַאב

 טּפעלשעגסױרַא ןעלטימ יירעלכ טימ ;ףליהניילַא רעועידיי רעד ןופ

 טימ ןעמוקמוא ןענָאק לָאז רע ידכ ,ריושעג רעגנוה ןופ םיא

 .טיױט -ןסָאמ ןשעידיי ןרעגרע ליפ ַא

 רעינ רעד ָאטעג ןיא ןעוועג זיא טנַאסערעטניא רָאג זיב
 ייֵל ךס ַא ָאטעג ןיא ןפַאשעג טָאה רע ןרעטש לארשי ןופ לוגלג

 טא
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 דנַאב םישודסק

 ןייז ןעוועג זיא רקיע רעד רעבָא ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא רעד

 ןענושרד טגעלפ רע סָאװ הּפ לעבש הרות עשיפָאזָאליפ-שיטעָאּפ

 -עגנייא טָאה סע סָאװ ,יןתודועס שולש עשירַארעטיל, יד ףיוא

 -ָאמי עיצקַאדער ןופ םיױבלעּפַא .מ .י "ךיק, ןיא ךיז ייב טריפ

 רַאפ ,ןרעטשש לארשי ןופ ןעגנומיטזע עזעיגילער יד רַאפ .יטנעמ

 -עפסָאמטַא-ָאטעג עשעלרעטסיוא יד זיא ,טסייג ןקידנענערב ןייז

 .ײלַאווק-עיצַאריּפסניא עקיטכעמ ַא ןעוועג ער

 ,דנַאב רעטרעפ ,ענליװ ,",טיל עשידיי ןופ ןַאקיסקעל' -- ןעזייר .ז

 .255-257 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ

 ,213 .ז ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,'ןבעל ַא לָאמַא ןעװעג , -- ליזיימ ןמחנ
 ,12 .זז ,1961 ,דנַאב רעטיײװצ ,ביבאילת ,'תונורכז, -- טרעכייו לאכימ

5, 0, 2, ; | 

 ,ײװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאונמע

 ,1832184 ,08 ,56 .זז

 ןחנ-יכדרמו .מ ,לאטנעקנַארפ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1893 טסוגיױא 23 .בעג|}

 :רע טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא
 ,טַאדַאר ןיא 1893 לולא אי ןריובעג,

 -יטח ,רעקידסחוימ ַא ןופ טמַאטש .תליופ)
 "יז רעטָאפ רעד .עילימַאפ רעכייר-שיד
 ןב רעסיורג ַא זיא ,שריה ךורב ,רענ
 ,רעטומ יד .דיי רעמורפ רענייש ַא ,הרות
 עטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא ,עשטפיל
 "עדייא עטוג ַא ןוא עגולק ַא רעיײז ,יורפ
 47 .ןברָאטששעג קיטייצירפ) .המשנ על
 -פָאט ַא ןעוועג זיא יז .(ןעוועג טלַא רָאי

 טָאטש עבלַאה ַא) ליז ױדנַאל ףסוי ריבג ןוא ןבדנ ןסירג ןופ רעט
 םיכודיש עטסערג יד ןָאטעג טָאה ,(םיא ןופ טבעלעג טָאה םָאדַאְר
 ךיז טיצ סָאװ הורב-סוחי ַא טציזַאב עילימַאפ יד .קיױּפ ןיא
 .ךלמה דוד ןופ שזַא

 טימ רענייז רעטָאפ רעד טָאה ,רָאי 10 טלַא קידנעיז |ןפ}

 -דרעד עטשרע ןייז .שזדָאל ךָאנ ךיז ןגיוצעגרעביא עילימַאפ רעד
 רעבָא ךיז טָאה רעטעּפש .רדח ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנויצ
 ,בידמלמ ענייז עלַא רעביא טגיטש רוחב רעד זַא ,ןזיועגסױרַא
 טימ רָאנ טָאה סָאװ ,יבר ןלעיצעפס ַא וצ רעבירַא זיא רע ןוא
 :רַאפ ןופ דימלת ַא ןרָאװעג רע זיא ױזַא .טנרעלעג ןיילַא םיא
 רעייז ןעוועג ,יולע סלַא טמשעג ךָאנרעד ,הרות ילודג ענעדייש
 ַא רָאפ טמוק לָאמַאטימ ,םידיסח רערעג יד ןופ רענייא ,םורפ
 -עייל וצ ןָא טבייה רע ןבעל ןייז ןיא שינערעקרעביא עקיטסייג
 רע טרעוו קיטייצכיילג .ןרָאװעג עילַאק זיאיר ,לוספ-ףיירט ןענ
 ןיא ןסַאלק 4 ףיא ןעמַאזקע ןגײלַאב וצ ךיז טיירג ,ןרעטסקע
 ןצרעד ןעמוקעג טשינ זיאיס רָאנ ,עיזַאנמיג-סגנוריגער רעד
 "דע טנרעל ליױורעד ןרעטלע יד דצמ ןעגנורעטש יד בילוצ
 ןוא םידומל עכעלטלעוו רערעל ענעדיישרַאּפ ייב רעטייו ךיז
 .ןכַארּפש

 |ןענייזו זיא סָאד .שיערבעה ןיא ןבירשעג ןכַאז עטשרע יד
 -עג טשינ לָאמנייק ןענייז ייז רעבָא ,עזָארּפ ןיא רעדיל ועוועג
 טמענ רעטעפש .ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענייז ייז .ןרָאװעג טקורד
 -ַארד ןשידיי ןטימ ךיז רע טנעקַאב לָאמַאטימ .שידיי ןביירש רע
 רענעי .טפירקסונַאמ ַא םיא טזייו ,ןײטשנרַא קרַאמ רעקיטַאמ

 יט
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 ַא םיא ןיא טנעקרענָא
 .טעברַא רעקידרעטייוו

 ץיו רעשינעצס ,ײרעביירש ַא ,יז ַאג ןָא רע טביירש 2

 ןייז וצ טומ וצ םיא טיג ןוא טנעלַאט

 .ןיא 1912 רַאורבעפ 24 םעד טרי פעגפיוא טרעוו סָאוװ ,טקַא 1 ןיא

 -פָאלש רעד, ךַאז עטיױוצ יד ףיורעד דלַאב ,ײרימזה ; רעשזדָאל
 רעקיטלָאמעד רעד .(טקַא ןייא ןיא דויטע רעשיטַאמַארד) "רעזָאל
 סָאד טריסנָאנַא ןַאמלעטיט .ח .מ טסיטרַא רעשידיי רעטנַאקַאב
 טמוק סע רעבָא ,טנווָא ןשירַארעטיל ַא ףױא ןליּפש וצ עטייווצ
 ןיא טריפעגפיוא 1912 יי 8 םעד ןרעוו ןכַאז עדייב .רָאפ טשינ
 רעד, .ןגיוצרעבליז ןמלז ךרוד| רעטַאעט ןשיטָאטש רענטוק
 -ירק רעד .קורד ןיא רָאי עבלעז סָאד טניישרעד ירעזָאלּפָאלש
 .עמערַאוװ רָאּפ ַא "דניירפ, ןיא טביירש זובשחמ לעב רעקיט

 -ערָא ןיא ןירַא רעכיז טעוו לכיב סָאד, :טקידנע רע .רעטרעוו
 -עז ןופ ."תורבח עשיטַאמַארד עשידיי יד ןופ רַאוטרעּפער ןעמ

 לַארעביא רדסכ טליּפשעג ירעזָאלּפָאלש רעד טרעװו ןָא טלָאמ

 .גלָאפרעד ןטסערג ןטימ

 -ײַאלַאקס, רעשזדָאל ןיא טרעוו 1912 רעבמעטפעס 14 םעדי

 -ניק בעל רבחמ ןופ ישזער רעד רעטנוא טריפעגפיוא רעטַאעט

 ןופ "דיל ענעסירעגרעביאיס, ןוא (טקַא 1 ןיא עידעמָאק) "רעד

 ,פ .מ .שידיי ,ָאקשעשזרא .ע

 ןעמַאזוצ) טעדנירגעג סיא ךרוד טרעוו 1918 טסוגױא 3 םעד

 םעידי רעד (טסימיסעפ רעקיטסול רעד ןוא טאילפ מ י טימ

 רע {ןכלעוו רַאּפ| ,"םיצל ידא רוטַאינימ רעשירעלטסניק

 -רעדנבױא םעד ןיא .ןרעמונ עלעיצעּפס עכעלטע ןָא טביירש

 ןעגנולעטשערָאפ ייוצ יַאלַאקס ןיא רָאפ ןעמוק ןימרעט ןטנָאמ

 .רעזייה עטקַאּפעג-לופ ייב

 -עגפיוא רעטַאעט-יַאלַאקס, ןיא טרעוו 1919 ילוי 12 םעד

 "טונימ עטצעל יד, ןטקַא 3 ןיא עמַארד עטשרע ןייז טריפ

 .ײןַאמסקַאו .ד .מ ןופ ישזער ןוא לײטנָא ןטימ (שפנה ןובשזו

 יקַאניא יד טקורדעגּפָא ןוא ןבירשעג םעדרעסיוא טָאה .פ

 -ַארד עקיטקַא -יירד יד ןוא ,"גנונפָאה יד , ,"טפור ןבעל'ס , סרעט |

 ,טּפירקסונַאמ ןופ ,ךיוא זיא סָאװ ,"סנטָאש-טכַאנ , עמעָאּפ עשיטַאמ

 ךיוא טָאה .פ .רעמדנַאז ןַאי ןופ שיליוּפ ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא

 יד , ,טָא-רָא ןופ עסעיּפ-רעדניק א ,"עביל-רעדניק , טצעזרעביא

 טעברַאַאב ןוא טצעזרעביא ןוא יקסליבישּפ .ז ןופ "ןיטנַאטויבעד

 "שטיווָאפעזע ריאמ, ןַאמָאר סָאקשעשזרָא ַאזילע עניב רעד רַאפ

 םעדרעסיוא .גָאליּפע ןַא טימ (רעדליב 6) ןטקַא 5 ןיא עסעיּפ סלַא

 ןיא ןכַאז ערענעלק טקורדעג ליפ לטָאמ ןוא ל"פ .מ ּפ'א רע טָאה

 "טָאלבסקלָאפ , ,"טָאלבנעגרָאמ , ,"טנעמָאמ , ןופ "לגיּפש ןעמורק;

 ."גָאטיײרפ , ןוא

 סָאד עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןבעגעגסױרַא רע טָאה 1922 ןיא

 ןוא רוטַארעטיל רַאפ ןטפעה ,"קנַאדעג רעד, ןופ טפעה עטשרע

 .רעטַאעט

 רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ןפראוועגניירַא ךיז .פ טָאה רעטעּפש

 "נָא ךיוא טָאה רע ."ײטרַאּפסקלָאפ , רעד ןיא סרעדנוזַאב ,טעברַא

 -עג עשידיי רעשזדָאל ןופ ןָאקיסקעל ןימ ַא ןבעגסיודא וביוהײג

 "ייוצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןרַאפ טנָאנ ןוא ,םינקסע עכעלטּפַאשלעז

 ."רעטעלב ענירג , לַאנרושז-שדוח ַא ,המחלמ-טלעוו רעט

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 רעשזדָאל ןפיא ןפיט עטסנַאסערעטניא יד ןופ רענייאי

 טלעוו רעצנַאג רעד ףױא רשפא ןוא .,סַאנרַאפ ןשירעלטסניק

 -ָאפ קידלַאוװג ןעוועג זיא רע .לָאטנעקנַארפ לטָאמ ןעוועג זיא

 ,לכיימש ַא טימ טנָאמרעד ןעמָאנ ןייז טָאה ןעמ .טָאטש ןיא רעלוּפ
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 רעטַאעט ןשיריי ןופ ןַאסיססעל

 ַא עבטב ןגיױא ענייז רעטניה רָאנ רעבָא ,קחח טימ לָאמלייט
 = -= -יצרַאה ַא ,רעקיטומטוג ַא ,רענעזעלַאב ַא רעיײז ,רוחב רעליווו

 קנַאז ַא טגרָאזרַאפ לעירעטַאמ קידנעיז -- רע טגעלפ ,רעק
 -יל טימ ןבעגּפָא רָאנ ךיז -- ,רעציזַאב זה םעד רעטָאפ ןייז
 ןכלעוו ןיא לגיּפע רעד .רעטַאעט טימ בור יפ לע ןוא רוטַארעט
 ןענייז ,ןטסעמרַאפ טלָאועג ךיז ןוא טקוקעגניירַא דימת טָאה רע
 -רעבליז ןמלז ןוא דרַאבסָארג ץרעה םירבח-טנגוי ענייז ןעוועג
 םושב רע טָאה ,ייז טימ ןעמַאזצ ןסקַאוועגפיוא קידנעייז .גייווצ
 ןָאק רע זַא ,סולשַאב םוצ ןעניוװועגוצ טנָאקעג טינ ךיז ןפוא
 ןעגנוכיירגרעד ערעייז וצ תוחּפה לכל ץיגרעד ןוא ןעזמוקוצ טינ
 זַא ,קנַאדעג ןטימ קידנכַאמ סולש .טיבעג ןשירעלטסניק ןפיוא
 ,גייווצרעבליז זייוולייט ןוא דרַאבסָארג יו ,עניב רעד ףױא ןליפש
 רוניפ רעקירדינ ןייז בילוצ טסַאּפעגצ טשינ ןץטולחל רע זיא
 -ַארד רעד ןעמדיוו ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה ,?וק קידעשטושיפ ןוא
 ,סרעטקַאנײא בוריל ,ןעסעיפ ענייז ןופ סעמעט יד .עיגרוטַאמ
 -קיווטנַא יד ןוא עזָארּפ יד רענדָאמ ךָאנ ןוא ענדָאמ ןעוועג ןענייז
 סָאו ,ןעוועג זיא עטסקידריוקרעמ סָאד ןטעשחס יד ןופ גנול
 ןַא ןופ קרעוו ַא טריזילַאנַא רעדָא ןגעו טדערעג טָאה רע תעב
 ,קרעו טצעזרעביא ןַא ןופ רעדָא רעביירש ןשידיי ןלעניגירָא
 טָאה ןעמ ןוא ,קידלכש ןוא רָאלק ,שיִגָאל רעיײז ןעוועג רע זיא
 יברעד טגעלפ ןוא קרעװ סָאד טמענַאב רע יו טיפ טנָאקעג
 רע ןעו רעבָא ,ןעגנקרעמַאב עטנַאסערעטניא ןעגנערבסיורַא
 -ָאמ ַא ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא זיא ,ןבירשעגנָא סעּפע ןייֵלט טָאה
 ןופ ששימעג ַא ןעוועג ןעניז קרעװ ענייז .גנורעדנע עלַאטנעמ
 רעד ףױא יז ןעמ טָאה ךעלריטַאנ ןוא ,קיגָאלמוא טימ הצי למ
 -ײרעבָאהבילא עסיועג תעב רעסױא ,טריפעגפיוא טינ עניב
 -עג ןעמָאנ ןייז ןעז וצ טוהל רעבָא קידנעיד .ןעגנולעטשרָאּפ
 טפָא ןגעלפ ןגעלָאק עטנָאמרעד-רעירפ יד ןעװ טרפב ,טקורד
 ךיז לָאמלײט לַאטנעקנַארפ טגעלפ ,ןרעװו טנָאמרעד ךעלטנפע
 רע זַא ,גנוטייצ ןיא סנָאנַא ןַא ןבעג ךרוד ןרַאנּפָא טושפ ןיילַא
 טגעלפ טימרעד ןוא ,ײןריפוצפיוא ענייז עסעיפ יד ןוא יד א טיירג)

 ןטייקיעפ ענידז ןיא ןביילג ןייז ןקױרַאב ?סיב ַא ָאגע ןייז רע
 -ניא םעד ןיא ןדײר טגעלפ רע זַא ,טייו ױזַא ןעגנַאגעג זיא
 רענעי ןופ רעביײרש עשידיי עטסטמירַאב יד ןגעוו ןָאט ןטסמיט
 עטזערע יד ייב רָאנ ןפורנָא דימת יז ןוא ןכיילג סנייז יו ,טייצ

 ךיז רע טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .םירבח עטנעָאנ יו ןעמענ |
 ."מעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןיא ךיז ןפרַאוונײרַא ךרוד טקױרַאב

 :טביירש םיובמַאלפ .מ
 ןבָאה יסעגַאלײב עשירַארעטילי ענעפורעג"ױזַא יד ןשיווצ,

 -ווא ,לַאטנעקנַארּפ עלעטָאמ ןעמָאנ ןטימ םענייא טַאהעג רימ
 ַא ופ לקינייא ןַא ןייז וצ קילג סָאד טַאהעג טָאה עלעטָאמ רעזד
 ריא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רעייז טָאה סָאוװ ,עבָאב רעכייר רעייז

 ,רעקיסקיוועג ןיילק ַא שוועג זיא עלעטָאמ .טנעלַאט סלקינייא .
 ןפיוא טשירעמשטיידרַאּפ ןפורעג הרבח םיא ןבָאה עקַאט רַאפרעד
 קנַאד ַא .יסָארגנרעג רעניילק רעדי -- רעגייטשש רעשזדָאל-טכע
 ,ךייר רעייז ןעוועג דימת עלעטָאמ זיא ןעבָאב רעכייד ןייז עקַאט
 םוצ .שירַארעטיל טכע קרַאטש ץלַא רעֿבָא ,ןָאטעגנָא טנַאגעלע
 ןצ ,ףיילש רעטיירב ,רעצרַאוש ַא -- טַאװַארק רעד ,ליּפשייב
 טימ שולעּפַאק רעד .טײקשירַארעטיל ןופ ןמיס ַא טייצ רענעי
 ,;ןיילַא סצרפ .ל .י יו רעטיירב ךָאנ רשפא ,דנַאר ןטיירב רָאג ַא
 ןעוועדנופ טנָאקעג עלעטָאמ רעזדנוא טָאה תורישע ןייז קנַאד ַא

 סָאוו ,םענייא ַאזַא טסייה סָאד ,רעביירוע ַא ,רבח ַא |ןייז דבכמו
 ,עוַאק לפעט ַא טימ ,ןעגנוטייצ יד ןיא טקורדעג ןיוש ךיז טָאה
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 דנַאב סםישודס

 -ייֵלָק ַא ןבעג רָאג רעדָא ןסקעבעגירעקוצ| סעקטסַאשט טימ

 וצ טרעטנענרעד רעמ ךָאנ םיא טָאה סָאד ןוא ,דסח תלימג םענ

 ַאזַא יב טָאה עלעטָאמ רעזדנוא ןעוו .טלעוו רעשירַארעטיל רעד

 ַא סנייז ןגעוו בױל ַא יעגעלָאקי ַא ופ טרעהעג טייהנגעלעג

 -רעביא סָאד ןּפָאלעגקעװַא רעטרעטסײגַאב ַא רע זיא ,יקרעווי

 -עשעק עלופ טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא ןעבָאב רעכיײיר ןייז ןבעג

 -עג טשינ ץלַא ךָאנ סע זיא .ןקורדּפָא סעפע זיב רעבָא ...סענ

 ..ןעמוק

 ,קיטרַאנגייא ןעוועג זיא עלעטָאמ רעזדנוא ןופ ןדייר ןפוא רעד
 ןרָאװעג הרבח ייב זיא סָאװ ,שיסָאלק שממ טייצ רענעי וצ ןוא
 -עג גָאז ַא טַאלג םירבח וצ ךיז טָאה עלעטָאמ .חסונ-קזוח ַא
 סָאד .יריאמ ןיימ ןפיוקּפָא רימ ייב ליוו דוד ,טסיױו ריאי :ןָאט
 -ָארטסַאג טָאה סע ןעוו ,טייצ רענעי וצ זַא ,ןסייה טלָאזעג טָאה
 רעליפשיוש רענַאקירעמַא רעטמירַאב רעד שזדָאל ןיא טריל
 טצעזרעביא ןבָאה טלָאזעג טָאה עלעטָאמ ,רע ןוא ,רעלסעק דוד
 -ָאא ריאמי סָאקשעשזרָא אזילע רעטַאעט ןרַאפ טעברַאַאב ןוא
 טעברַא לקיטש ַא ךַאמ ךיאי :רעגייטש ַא ,רעדָא.. ...ישטיווָאפעז
 ַא טביירש רע ,ןסייה טלָאזעג רעדיוו טָאה סָאד .ױסירָאב רַאפ
 זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,סָאד ..יקסוװעשַאמָאט סירָאב רַאפ עסעיפ
 ײרעטקַארַאכ סָאד רעבָא ,ײרעמירַאב ַא יו ןעועג רעמ טשינ
 .ירעלטסניקי רעזדנוא טריז

 רעקסעטָארג קרַאטש ַא ןיא ,םיובמַאלּפ טביירשַאב רעטייוו
 עסעיּפ ס'פ ףיוא טריפ ןַאמסקַאװ .ד .מ רעליּפשיוש רעד יוװ ,םרָאּפ
 יד יװ ,רעטַאעט ןיא ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,"שפנה ןובשח ,
 רעד יװ ןוא ,קיטירק רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא זיא עסעיּפ
 םיא טָאה ,רבחמ ןופ טלדיזעג ןוא ןלַאפַאב קידנרעוו ,רעקיטירק
 .ןסימשעגּפָא טושּפ רַאפרעד

 :טביירש סקופ בייל-םייח

 עלעטָאמ טליּפשעג יטַאלבנגרָאמי ןיא טָאה לָאר לקיטש ַא;

 .סרעטקַאנײא ןעצ ןופ רבחמ רעקידרעטעּפש רעד .לַאטנעקנַארּפ

 עלעטָאמ .יךעלדליב רעשזדָאלי ענייז טקורדעג טרָאד טָאה רע

 :רַאפ דימת .רבד-םש ַא ןעוועג שזדָאל ןיא זיא לַאטנעקנַארפ

 טגיילעגנירַא ץלַא רע טָאה ,ןטפעשעג עשירַארעטיל טימ ןעמונ

 טגה ,סעמַארד ענייז טניימעג טָאה סָאד סָאװ ,ירוטַארעטילי ןיא

 ךָאד ייז ןבָאה ,גנונעקרענָא ןעוועג הכוז טשינ לָאמ ןייק ןבָאה ייז

 טָאה עלעטָאמ .עניב רעשידיי רעשזדָאל רעד ףיוא ןזיווַאב ךיז

 ךיוא טָאה לַאטנעקנַארפ .טלעג ןייז טקַאּפעגנירַא ןענירעד ךיוא

 יָאר סַאוָאקזעשזרַא ַאזילע טעברַאַאב ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 ןטששרע םוצ טָאה סָאװ ,עניב רעד רַאפ ישטיווָאפעזוי ריאמי ןַאמ

 -עגסױרַא ךיוא טָאה רע .גנונעקרענָא לסיב ַא ןבעגעג םיא לָאמ

 : עשידיי רעשזדָאל ןופ ףןָאקיסקעל ןכעלטפַאשלעזעגי ַא ןבעג

 -למ |-טלעוו רעטייווצ} רעד רַאפ טרַאה ןוא ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 ןעועג זיא רע .ירעטעלב ענירגי לַאנרושז שדוח ַא -- המח
 -סיקלָאפ ַא טימ רעקרעווטנַאה ןופ ןיירַאפ רעשזדָאל ןיא קיטעט
 -סיקלָאפ רעשזדָאל ןופ דילגמימ ַא ןעוועג ,גנוברַאּפַאב רעשיט
 דעד ןופ סעבַאגסױא יד ןיא טעברַאעגטימ ךיא ,טַאר ןשיט
 {דרַאנרעב| ואוו ,עשרַאוו שזדָאל) יקלָאפ סָאד' ייטרַאּפ-סקלָאפ
 .רָאטקַאדער רעשירַארעטיל רעד טייצ ַא ןעוועג זיא רעגניז י י

 רעפמעק רעקרַאטש ַא ןעוועג רע זיא ָאטעג רעשזדַאל ןיא
 עגושמ רע זיא רעגנוה ןופ .רעגנוה ןטילעג ןוא ןיקסווָאקמור ןגעק
 .ײַאטעג רעשזדָאל ןיא 1943 ןיא ןברָאטשעג זיא רע ,ןרָאװעג

 טי
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 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.פ

 לַאהטניקנַארפ .מ {11}

 רעזָאלפָאלש רעד

 טקַא ןייא ןיא דויטע רעשיטַאמַארד ַא

 ןוז 24| ,1913 ,זדָאל ,"טלעוו רעטַאעט יד , גַאלרעּפ

 ןעמַארד .לַאטנעקנַארּפ .מ ןוא|

 ן1923) זדָאל-עשרַאװ

 לַאטנעקנַארפ .מ {1ב }

 ן1928 ,שזדָאל| רעזָאלּפָאלש רעד

 לַאטנעקנַארפ .מ |2)}

 | ...טפור ןעבעל'ס

 | | טקַא 1 ןיא דויטע רעשיגָאלָאכיסּפ

 .{הז 271 1917 ,זדָאל ,"טלעװ-רעטַאעט יד , גַאלרעפ

 | ןעמַארד |א|
 {1923) זדָאל-עשרַאװ

 לַאטנעקנַארפ .מ |2ב}

 טפור ןעבעל'ס

 1928 ,שזדָאל

 רעביירש ַא ,ןהיז ַא |2}

 היצפיוא ןייא ןיא ץיוו רעשינעצס

 ן29-44ז.ז- ,1917 ,זדָאל ,"טפור ןבעל'ס , ךוב ןיא טקורדעגנ

 | ןעמַארד | 38 |

 | 1923) זדָאל-עשרַאװ

 לַאטנעקנַארפ .מ |3ב|

 רעביירש ַא ,ןהיז ַא

 1928 ,שזדָאל

 טָא-רָא |4|}
 עביל-רעדניק

 (רעדליב 5) ןטקַא 4 ןיא על'השעמ

 לַאטנעקנַארפ .מ שידיי

 זדָאל ,"טלעוו-רעטַאעט יד , גַאלרעּפ

 | 327 .זז 16| ,1

 יקסליבישישּפ טנומגיז ןוא ָאקשעשזרָא ַאזילע ן}
 דיל טנעסירעגרעביא'ס
 .טקַא 1 ןיא דויטע רעשיטַאמַארד

 - .קנַארפ .מ שידיי

 ן9-28 .זז ,1922 ,זדָאל ,"קנַאדעג רעד , ןיא טקורדעג)
 לַאטנעקנַארפ .מ שידיי |פא|

 ,1927 ,זדָאל-עשרַאװ

 יקסליבישּפ .ז .אקשעשזרא .ע |5ב }
 דיל ענעסירעגרעביא'ס

 טקַא ןייא ןיא דויטע רעשיטַאמַארד

 לאינד :רעדיל .לַאטנעקנַארפ .מ :שידיי

 טלעװ:רעטַאעט יד גַאלרַאפ .עגַאלפיוא 2

 .1927 זדָאל-עשרַאװ

 נ'א "ןעטנַאטויבעד יד , טימ ןעפַאוצ טקורדעגו
 ן"סרעטקַאניײא ,

 לַאטנעקנַארּפ .מ ן6|}

 רעדניק-בעל

 טקַא ןייא ןיא ידעמָאק
 "ןעמַארד , דנַאב ןיא טקורדעג)

 "טלעוו:רעטַאעט יד , גַאלרַאפ

 ן.זז 51 ,1923 זדָאל-ששרַאװ
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 ןופ ןַאסיסלעל

 1928 ,שזדָאל |6א}
 לַאטנעקנַארפ .מ |?7ְ}

 גנונעפָאה יד

 טקַא ןייא ןיא יזַאטנַאפ

 "ןעמַארד , דנַאב ןיא טקורדעג)

 "טלעו-רעטַאעט יד , גַאלרַאפ
 ןזז 32 ,1923 זדָאל-עשרַאװ

 .1928 ,שזדָאל |?א}
 יקסליבישּפ .ז |8}

 ןירעליּפש-טסַאג יד

 | טקַא ןייא ןיא סרַאפ

 עלעשרעה :רעדיל .לַאטנעקנַארּפ .מ :שידיי

 טלעוירעטַאעט יד גַאלרַאפ

 .ענַאלפױא עט2 .1927 זדָאל-עשרַאװ

 יקסליבישּפ טנומגיז |פאו

 ןעטנַאטויבעד יד
 טקַא ןייא ןיא סרַָאפ

 "דיל ענעסירעגרעביא ס, טימ ןעמַאזוצ טקורדעג)

 {"סרעטקַאנײא , נ'א

 לַאטנעקנַארפ .מ {9 |

 סנעטָאש-טכַאנ |

 ןעטקַא יירד ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 שזדָאל-עשרַאװ ,"טלעװ:-רעטַאעט יד , גַאלרַאפ

 ןיזז 123) 9

 גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 רעזדנוא , ,עמָאכלימ"טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןדָאזיּפע -- םיובמַאלפ עשיומ

 .1954 ,3 ,סערייא סָאנעוב ; "שזרָאל

 ,"רבע ןטנעָאנ ןופ, ,שזרָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד -- סקופ בייל-םייה
 ,202-203 .זז ,יירד דנַאב ,1957 ,קרָאי וינ

 ַאזַאר ,לעזַאנ

 | קַאינזַאּפ }

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמואו

 עפורט-"ןויטבמס ,, יד תעב 1926 ןיא
 -ַאעט-"ַאלַאקס , ןיא ,עשרַאװ ןיא טליּפש

 ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ,.ג טמענרַאפ ,רעט
 ןךירעצנעט ןוא ןירעגניז סלַא

 -ןיילק ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה יז
 - ."לצזַאזַא, רעטַאעט-טסנוק

 זיא ןרָאי רעקיסיירד בייהנָא יד ןיא

 -ידיי יד , ןופ ןירשדנירגטימ ַא ןעוועג יז

 | ."עדנאב עש

 ּפַאטע ןשיגַארט ןטצעל ריא ןגעוו

 ןיא טקילײטַאב 1942 ןיא ךיז טָאה יז זַא ,װָאקרוט סַאנָאי טביירש

 ןיועל הנה ןירעליּפשיוש רעד ןופ ייליבוי-עניב ןיא ָאטעג רעד

 ,סױא טנכער רע עכלעוו ,רעליּפשיוש ייר עצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ

 רעמ ןיוש ךיז טניפעג עטנכערעגסיוא יד ןופ רענייא ןייק רעבָא

 .עקידעבעל יד ןשיװצ טשינ

 ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמֹוא .ג זיא ןַאמלעמ ריאמ טיול

 .םײהנַעּפָא השנמ ןוא ןַאמלעמ ריאמ ןופ .ע .ש

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 .170 .ז ,ייווצ דנַאב ,284 .ז ,סנייא
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 רעטַאעט ןשירדיי

 עייש ,ךַאלטַאּפ
 {סיצַאג יד ןופ ןברק -- 1910 .בעג}

 .קירבַאפ-לבעמ

 טימ ןעמוקעגנָא ןרָאי רע230 יד ןיא

 רעװַאקרעצַאלעיב ןופ טנגוי עפורג ַא

 -הכולמ ןשידיי רעװָאקרַאכ ןיא זײרקמַארד

 ןוא רָאיטקַא ןרָאװעג 1926 ןיא ,רעטַאעט

 ןכעלגעוװַאב רערימַאטישז ןופ רָאטקעריד
 | ,רעטַאעט ןשידיי
 טנָארפ ןפיוא רעקיליוויירפ סלַא ןלַאפעג

 .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא

 ןיא רעירפ טעברַאעג .טסיגוימָאק ַא

6 

 ,ווָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 עיאנ ,קינרעקַאל

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1907 .בעג}

 -סורסייו .קסנימ ןיא 1907 ןריובעג

 "שצ עטנ ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ .דנַאל

 -דיפ ַא ,סעדָא ןיא 1908 ןריובעג) יקסרַאס

 - מַארד-קיזומ רעסעדָא ןיא טרידוטש ,רעל

 -ןיײרַא (ָאידַאר רעקסנימ ןיא ךָאנרעד .לוש

 עכעלטנגוי סלַא 1928 ןיא ןטָארטעג
 ןיא עידוטסמַארד רעסעדָא ןופ ןרָאיטקַא

 1932 ןיא .רעטַאעט רעשידיי רעווָאקרַאכ

 רעקסװָארטעיּפָארּפענד ןיא טליּפשעג

 -עגמוא עדייב .טנגוי רַאפ רעטַאעט ןשידיי

 טעג רעקסנימ רעד ןיא ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארב
 .וָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש

 (הנח) ַאננַא ,ַאקסװָאלָאנעלעב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1883 .בעג}

 רעטָאפ .,עניַארקוא .בוג רעוועיק ,וװַאלסוגָאב ןיא 1883 ןריובעג

 ןייק 1898 ןיא רעביא ךיז טגָארט רעכלעוו ,רעטעברַא-ןקָאז ַא --

 ,לטעטש ןיא ןרענרעד טינ ןָאק רע עכלעוו ,עילימַאפ רעד טימ וועיק

 "ןזליג ַא ןיא ןטעברַא ןבייהנָא טזומעג .ב טָאה ,רָאי 12 וצ ןיוש

 ןכלעוו וצ רעטַאעט עשידיי סָאד טכוזַאב קיטייצכיילג ןוא קירבַאפ

 ךיז טיצ רעטעּפש רָאי עכעלטע .קשח ןקרַאטש ַא ןעמוקַאב טָאה יז

 יקסוָאלָאגעלעב רָאיטקַא רעד עטרבח ַא עריא וצ קילעפוצ ןיירַא

 טזָאלרַאפ יז .הנותח םיא טימ טָאה ןוא ךיז טנעקַאב יז ןכלעוו טימ

 רָאיטקַא ןופ עּפורט רעד ןיא עקטסירָאכ ַא טרעוו ןוא קירבַאפ יד

 זיב טעטש ענעדיישרַאפ ןיא טליּפש יז רעכלעוו טימ ןייטשנרעב

 טערט יז ואוו ,דָארָאגוװָאנ ןיק רעפנעג יצ רעביא טייג ןוא 4

 וצ טרָאפ ,קנַארק ןַאמ ריא טרעוװ ָאד .עסירעטקַא סלַא ףיוא ןיוש

 ,טברַאטש רע ואוו לאּפָארעּפמיס ןייק טניירפ ענייז

 ןיא ,טרעוו יז ןעוו ,עּפורט סרעפנעג ןיא 1914 זיב טניילב .ב

 טייג .ב ןוא ,טזיילעגפיוא ,שידיי ןליּפש וצ טָאברַאפ ןבילוצ ,ענליוו

 ,גרוברעטעּפ ןייק ַאקסנימַאק לחר רתסא ןופ עּפורט רעד ןיא רעביא

 סיקסװָאּפיל ןיא ןײרַא יז טערט ךָאנרעד ,1915 זיב טליּפש יז ואוו

 זיב טליּפש יז ואוו .ןיברַאכ ןייק טראפ יז רעכלעוו טימ עּפורט

 "ור טימ יינרוט ַא טכַאמ ןוא וועיק ןייק קירוצ ײיז טרעק יז ,2

 יי
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 רנַאב :םישודקד

 ןופ טעטש ענעדיישרַאפ רעביא 1923 עדנע זיב יקסוװַאלסַאז ףלָאד
 .עוקסָאמ ןיא יקסרימָאטישז ייב טליּפשעג -- 1924 .עניַארקוא

 -קעלָאק ןיא -- 1927 ,"לקניוו טסנוק , רעוועיק ןיא --- 76

 -יישרַאפ ןיא 1928 טניז ןוא ץרעהטוג ןוא ןַאמדירפ עלהיח ןופ וויט
 | .סעּפורט-רעדנַאװ ענעד

 ןיא ןרָאװעג ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל סיצַאנ יד ךרוד זיא .ב
 .וועיק ןיא ראי יבַאב ןיא "טיוט ןופ לָאט,
 ,ןָאנידַאר הנוי ןוא רעקיצּפייל קרַאמ ןופ .צ .ש

 אוויא ,ןיוו

 | ןייטשקָאב עלעוויס }
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1900 .בעג}

 -וא ,ועשטידרעב ןיא 1900 ןריובעג

 - .עניַארק
 ןיא ןטָארטעגנײרַא יז זיא 1919 ןיא

 -וטס רעלַארטַאעט רעשידיי רעוועיק רעד

 ןרָאי-ןרעל יד ןיא דלַאב ךיז טָאה ןוא עיד

 -יעפ עשיטסיטיַא עריא טימ טנכייצעגסיוא

 -סיױרַא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייק

 רעביא ןטעברַא-עידוטס יד ןיא ןזיוועג

 ןיא ןוא "רעטסעווש, ,"הרובק ךָאנ , סצרּפ
 ,"ףסוי ןב חישמ , סנַאמייטש .ב

 -עליּפשיוש עטסקידוװעעזנָא יד ןופ ענייא ןיוש יז זיא 1925 ןיא

 ואוו ,(וועיק-ווװָאקרַאכ) רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיניַארקוא ןיא סניר

 יז טָאה ָאד .ןרָאי-סגנופַאש עריא ןופ בור סָאד טגנערברַאפ יז

 ןפלָאהעגטימ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןוא ,ןלָאר עטסעב עריא טריערק

 ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה סע יו ,רעטַאעט ןקיזָאד ןופ סקואוו םעד

 ,רעטיול םירפא ןוא ןישורבָאד .י ןלַארטַאעט יד

 טליּפשעג .וװ טָאה "רערעקנעמיוק רעד , עסעיּפ סרעפעפ .י ןיא
 -- "ןערב ןיא , עסעיּפ סלעינַאד ןיא ,"המותי יד עיסַאכ , ןופ לָאר יד
 --- "ליּפש-םירוּפ , סרעטיול םירפא ןיא ,"םַאדַאמ יד , ןופ לָאר יד

 לָארטּפױה יד --- 'ַאטיזָאר , עמַארדָאלעמ סווָאבָאלג ןיא ,"יתשו'
 ,"רענָאיּפ רעד , -- "טעגיידעג טינ, סשיקרַאמ .פ ןיא ,"ַאטיזָאר
 -סיר , סמכילע-םולש ןיא ,?ילע-וילעב , -- .רעגענ , סליענ'ַָא ןיא

 -- "יבצ יאתבש , סיקסווָאלושז ןיא ,"ַאקשטָאװיר , -- "ןטַארקָאט

 .ןסעיּפ ערעדנַא ןיא ןלָאר עקיטכיוו ןוא ,"איבנה ןתנ,

 רעטַאעט רעשידיי רעשיכולעמ , ךוב ןייז ןיא יקסרימָאבויל .י

 ;ױזַא יז טריזירעטקַארַאכ (1931) "עניַארקוא ןיא

 עכלעוו ,תונוחצנ לסיב שביה ַא טַאהעג ןיוש טָאה ןיו ַאוויא

 ,ןערב םעד ,ץייר םעד טגָאמרַאפ יז לייוו ,טנידרַאפ סיוועג טָאה יז

 ןוא ןקנופ עסייה טימ טצירּפש סָאװ ,לרעייפ עשירָאיטקַא סָאד

 -רעיושוצ םניא עּפמַאר רעד רעביא רעבירַא רעכיג ךיז טפרַאוװ

 ךיז טימ טגָארט ןיוו ַאויא .רעױשוצ םעד ןָא טדניצ ןוא לַאז

 טימ טעּפמיא ןלַארטַאעט ןרעדנוזַאב ַא עניב רעד ףיוא ןיירַא

 טימ יז טפלעה ןוא ןרָאינטרַאּפ עריא ןָא טקעטש יז ןכלעוו

 ףיױא ךיז טביוה ןעניישרעד ריא טימ ,ללכה .רעשימַאניד ןליּפש

 .עניב רעד ףיוא רוטַארעּפמעט עלַארטַאעט יד

 ןקידנעטוש ַא ךיז טימ יז טגָארט טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןרעטש רעדנעשזדנָאלב ַא :גנוניישרעד ענדָאמ ַא זיא יז .ורמוא

 .רעטַאעט ןופ קעװַא ןענָאזעס ייוצ ףיוא זיא יז .רעטַאעט סניא |

 עריא -- ןעגנופַאש עריא :עגַאל רעשיגַארט ַא ןיא יז טלעטש טָאד

 .ןשָאלעגסיוא ךיג ,ןרָאעטעמ יו ,ןרעוו -- ןטלַאטשעג עשינעצס
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 ריא ּפֶא טברַאטש ,רעטַאעט ןופ קעווַא זיא יז :לכש רעטושפ ַא
 | .עלָאר

 ןברָאטשעגּפָא רעטַאעט רעװָאקרַאכ םניא ,לשמל ,זיא טָא
 סע עכלעוו טימ סעסעיפ ייר ָא (רַאוטרעּפער םנופ ןלַאפעגסױרַא)
 עששירעפּפעש סניוו ַאויא ןופ גנוילבעצ יד ןדנוברַאפ זיא
 גנופַאש עקידריווקרעמ ריא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיאיס .טפַארק
 ,"יבצ יאתבש, ןיא "איבנה ןתנ, טסַאיװטנע רעשיטַאנַאּפ רעד --
 עלענָאיצַאמע עקימַאלפ ַא טגײלעגנײירַא טָאה יז ןכלעװ ןיא
 -יפ עטסקרַאטש-עירָאיטקַא יד ןופ ענייא -- יײעיסַאכ, ;טּפַארק
 ןיא עלעגניי ערענָאיצולָאװער סָאד ;ײרערעקנעמױק, ןיא סערוג
 ,גלָאפרעד סיורג טימ ,טוואורּפעג ךיוא טָאה ןיוו ַאוויא .ײףעבאב;
 ,ײןטַארקַאטסיר' ןיא יַאקשטָאֹויר} לשמל יו ,ןלָאר-קסעטָארג
 ןיא ןיוו ַאויא ןעז רעדיורעד ןעוועג זיא רעיוועעצ םעד רעבָא
 .ַאקשטָאויר "היפיפיא יד יװ ןעזסיוא ןטרעפמולעגמוא ַאזַא

 -ניא ףױא ןָא רעמ ןיוו ַאויא ךיז טרַאּפש גנופַאש ריא ןיא
 -יא טעברַא רעשיטַאמעטסיס רעטנשקעעגנייא ףױא יו עיציוט
 .לקַאטקעּפס םניא ןבעג ףרַאד יז סָאװ ,רוגיפ רעד רעב

 טָאה ,רעטַאעט רעווָאקרַאכ ןיא גנַאל טינרָאג ךיז טרעקעגמוא
 ריא -- ןסרוסער עכייר עריא ץנַאלג ןלופ ןיא ץזיוַאב יז
 -רַאשט ןופ עלָאר רעד ןיא טײקשילַאקיזמ ריא ,רוגיפ עזעיצַארג
 -לַאניּפ יד רעייז טנחַאב יז ןוא ,ײןטרָאק עטקעדעג יד, ןיא ןָאטסל
 ךָאנ .רענָאיפ ַא טליפש יז ואוו ,"טעגיידעג טינג ןיא ענעצס
 ."רעסישזער ןסיורג ַא טימ טעברַא ןיא ךיז יז טקיטיינ --- ןעמעלַא
 :טביירש ווָאנידַאר הנוי

 .רעיושוצ ןשידיי םייב טבילַאב קרַאטש ןעוועג זיא ןיוו ַאוויא;
 -עוויא סָאװ ,טונימ ףניפ ידי :ןבירששעג לָאמַא טָאה טנעזנעצער ַא
 רעסיורג ַא ןופ טרעוו יד ןבָאה ,עניב רעד ףיוא ךיז טניפעג עוויר
 זַא ,עניב רעד ףױא ןזיווַאב טָאה יז .ײטעברַא רעשירעליּפשיוש
 זנַאטשרַאּפ ןוא טנעמַארעּפמעט ןשיטסיטרַא ןטכע טגָאמרַאפ יז
 ריא ןעוועג זיא עניב יד .רעטקַארַאכ ןשינעצס םעד ןעיוב רַאפ
 -ַארד יד ןיא ןליּפַא ןעוועג יז זיא טכייל-קידוועליפש .עיכיטס
 ךיז טָאה טנכיײצעגסיא .רַאוטרעּפער ריא ןופ ןלָאר עשיטַאמ
 -יזומ רערעדנוזַאב ןוא טיקשימטיר ריא טימ ךיױא ןיוו ַאוויא
 -ַארד רעפיט רַאפ ברַאפ גונעג טגָאמרַאפ טָאה יז .טײקשילַאק
 -נעטש טָאה יז ןכלעוו ;ליּפש-רנַאשז םעד רַאפ יו טקנופ קיטַאמ
 .טײקטכיירַאב רערעיוהעגמוא ןוא ץנַאלג טימ טליפעגסיוא קיד

 ,יוו ירַאכַאז ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןיוו ַאוויא זיא 1940 ןיא
 ןרעגרעבמעל| רעווָאוװל ןטעדנירגעג-יינ ןיא ןטָארטעגנײרַא

 -ַאק ַאדיא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 ךיז טָאה יז .ווָאװל ןיא ןעוועג יז זיא המחלמ בייהנָא ןיא .ַאקסנימ
 .ןרױקַאװע וצ טרָאד ןופ ץזיוַאב טינ

 יפ לע ךיז טָאה רעכלעוו ,גנילרעווצ טסיטרַא רעשידיי רעד
 יזַא טלייצרעד ,ווָאװל טָאטשש-הטיחש רעד ןופ טעוועטַארעג סנ
 סיצַאנ יד ןעוו ןיוו ַאויא ןופ ןהעשש ןוא געט עטצעל יד ןגעוו
 עששידיי עסיורג יד ןברָאטשעגּפָא זיא ,וָאװל טּפַאכרַאפ ןבָאה
 יד .סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ךעלרעפעג ןרָאוועג זיא סע .טָאטש
 וָאװל ךרוד ..ןדנואוושרַאפ קיבייא ףיוא ןענייז ןדיי עטּפַאכעג
 -לעב ,ךיירקנַארפ ןופ ןדיי טימ ןענָאלַאשע ןעגנַאגעגכרוד ןענייז
 טָאהימ ואוו ,ץעשזלעב ןייק יד ןעמ טָאה טריפעג .דנַאלָאה ,עיג
 -ןדיי טכַאמעג ייז ןופ ןוא סָארטש ןשירטקעלע טימ טיױטעג ײז
 יז טריפ ןעמ זַא ,םיצַאנ יד טביילגעג ןבָאה תונברק יד .ףייז
 טדיילקעג טנַאגעלע ןעוועג ןענייז ןדיי יד ..."טעברַא ףיוא
 ,טנעה יד ףױא םעקשדנעה טימ ,ןענָאלאשע עטלגיזרַאּפ יד ןיא



 אמו
 שיט =

 ...סערַאטיג ןוא סעקינָאמרַאה ןופ טנעמינַאּפמָאקַא םעד רעטנוא

 -רק ןלַאפעג ןענייזיס .רעגנוה רעד ןסקַאוועג זיא גָאט ןדעי טימ

 ןקערש ןביֹוהעגנָא ךיז ןבָאה יז .ךיז ייב ןלַאפעג ןענייז ליפ .תונב

 ַא ןייז טפרַאדעג ךעלקריוו טָאהימ .גָאט ןקידנגרָאמ ןרָאפ
 -רַאפעג רעד ןיא ששיטסימיסעּפ ןרעוו וצ טינ שטנעמ רעקרַאטש

 .מסעפ ןוא קיטומ ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה ַאוויא .העש

 טעוו ײמרַא עטיור יד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ,טביילגעג טָאה יז

 רעד זיב טבעלעג יז טָאה גנונּפָאה רעקיזָאד רעד טימ ןוא ,ןגיז

 ,ערעדנַא רַאפ רָאנ טבעלעג טָאה יז ןבעל ריא ןופ עגר רעטצעל

 ,עטרבח ריא ןבעגעגּפָא ןסיב ןטצעל ריא טָאה יז ,ךיז רַאפ טינ

 . עטצעל יד ןיא .רעדניק עריא רַאפ ַאניקרָאװד עקטסיטרַא רעד

 סַאניקרָאװד רַאפ ךעלדיילק טיינעג יז טָאה ןבעל ריא ןופ ןהעש
 טדערעג טָאה יז ןעוו ןעמַאלפעצ ךיז ןגעלפ ןגיוא עריא ..,רעדניק
 ,דנַאלשטייד-יצַאנ רעביא דנַאברַאפנטַאר ןופ ןוחצנ ןגעװ

 ןיא עיצקַא עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1942 ץרעמ ןיא
 ןיא ..טױט םעד ןדימעגסיױא טָאה ןיוו ַאוויא .ָאטעג רעווָאװל
 ץֵלַא ריא ייב טָאהימ ,ןעיירעבױר ןעגנַאגעגנָא ןענייז טָאטש
 -ערג רעבָא ,טקינײּפעג ןעמעלַא טָאה רעגנוה רעד ...טביורעגוצ
 יד .םיצַאנ יד רַאפ קערש יד ןעוועג זיא ,רעגנוה ןרַאפ רעס
 ןטּפַאכעג ןדעי רַאּפ טיריפשש טימ טלָאצַאב ןדעי ןבָאה ןשטייד
 .ךס ַא ןעוועג ןענייז טיריּפע ןשטייד ףױא םינלעב ןוא ,דיי
 -פיוא םוטעמוא דיי סעד טָאהימ .ןעוועג טינ זיא ןפיול וצ ןיהואוו
 ןיײא טימ טמיטשַאב ןשטייד יד ןבָאה 1942 טסוגױא ןיא .טכוזעג
 דוָאול טָאטש עשידיי עלענָאיצידַארט יד ןרידיווקיל וצ ּפָאלק

 ןגעק .עיצקַא עטייוצ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .גרעבמעל -
 -ַאטשעג יד רַאנ טינ ןענַאטשעג זיא גנוּרעקלעּפַאב רעשידיי רעד
 סעדעי .ןטסישַאּפ ןֹוא רעכערברַאפ עלענימירק עקיטרָא רָאנ ,ָאפ
 -ןדיי ןופ טלגנירעגמורַא טסעפ ןרָאוועג זיא ,הריד ,זיוה עשידיי
 ןענייז עלַא ןרָאװעג טכוזַאב ןוא טכַאװַאב זיא ץלַא .רעדרעמ

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןוא סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא

 .ץעשזלעב ןייק ןרָאועג טקישעגּפָא ןעניד סָאוו ,סענָאלָאק-טיוט

 טָאה ,ןדיי טנזױט 70 רעכעה ןופ סלוע ןקיזיר םעד ןשיווצ

 יז .לעמ ַאלעב עטרבח ריא ןוא ,ןױו ַאויא ןענפעג ךיוא ךיז

 ןעַאוו םייב ןטלַאהעג ןבָאה ייז לייוו ,טעקַאנ-רעטומ ןעוועג ןענייז

 ףיא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,שעװו ךעלקיטש עקיצנייא ערעייז

 רעטניה ןופ ןרָאװעג טּפעלשעגסױרַא ייז ןענייז .רעבייל ערעייז

 ןוא .טקעטשרַאּפ ךיז ןבָאה יז עכלעוו רעטניה ,לויצ עפוק ַא

 .ןיוו ַאויא טקידנערַאפ טָאה ױזַא

 ."ׂשֵא ריא טינ וליפא ,רבק ריא זיא סע ואוו טשינ סייו ןעמ

 , : .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 ,וָאקרַאכ ,/עניַארקוא ןיא רעטַאעט רעשידיי רעשיכולעמ , -- יקסרימָאבויל .י
 .99'98 .זז ,1

 רערימָאטישז ןופ רָאטקעריד-ץרעמָאק ,שרעה ,שטיווַאמיורפ
 ןיא סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 .רָאי 32 ןופ רעטלע

 -עטש רענעזעוועג ַא ,ןַאסרעכ ןיא ןריובעג ,םוחנ ,ןייטשניבור
 רעטלע ןיא ,רָאיטקַא רעשידיי רעקידנגָאזוצ-ליפ רעגנוי ַא ,רעּפ

 .סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג רָאי 29 ןופ

 ןשידיי רעוועיק ןופ רָאיטקַא ןוא רעסישזער ,סירָאב ,יקסייר
 ןיא ןעמוקעגמוא ,1924 טניז רעיושוצ ןעגנוי ןופ רעטַאעט-הכולמ
 .עניַארקוא ,ימוס ןיא 1
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאסיססעל
 טא ןטוושוומא רווהעמועטששטאו

 יכדרמ (ַאזַאמ) .היאזמ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 0 .בעג}

 רעקסנימ ,ווָאסירָאב ןיא 1880 ןריובעג
 -ערק ַא -- רעטָאפ .דנַאלסור-סייוו ,.בוג
 -עב ןופ תובישי יד ןיא טנרעלעג .רעמ
 זוא ןרעטסקע ןַא ןעוועג .רימ ןוא ןיזער

 .רערעל-זיוה סלַא טַאטסעטַא ןַא ןעמוקַאב
 ,טסינויצ ַא טנגוי רעטסירפ רעד ןיא

 ,קסנימ ןיא ,רעטעּפש ךיז רע טקילײטַאב
 -ַאבוז' יד ןגעק ףמַאק ןיא ,טסידנוב סלַא
 ןיא ךָאנרעד ךיז טצעזַאב ןוא 'סעצווָאט
 -לעזעג ֹוצ ךיז טעמדיוו רע ואוו ,ענליוו

 ןוא רעדנירגטימ ַא זיא ןוא טעברַא רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפַאש
 רָאטַאזינַאגרָאטימ ,לוש-טנווָא רעשידיי רעטשרע רעד ןופ רערצעל
 רע ןכלעוו ךָאנ) רָאפנעמַאזוצ-רערעל ןשידיי ןלַאגעלמוא ןטשרע ןופ
 .טימ ןוא (ןייטשנעטכיל לארשי טימ ןעמַאװצ טריטסערַא טרעוו
 ,טפַאשלעזעג-סגנוגרָאזרַאפ -רעדניק' רעשידי רעד ןופ רעדנירג
 ָאד .סעיסרוקסקע-רעדניק ןוא ןליּפש-רעדניק ןייא טריפ רע ואוו
 ןוא ,גנויצרעד רעשיזיפ רעד טימ ךיוא ךיז רע טריסערעטניארַאפ
 -רַאפ ךיז 1913 ןיא) קיטסַאנמיג"רעדניק ןופ סרוק .ַא ןקידנע ןכָאנ
 ןופ רערעל ַא רע טרעוו ,(עיוװַאנידנַאקס ןוא דנַאלשטייד ןיא טמוקלופ
 יד סיוא טעברַא ,'יבכמ' ןופ רעדנירגטימ ַא ךיוא זיא .מ .קיטסַאנמיג
 קיטסַאנמיג ןייא טריפ ןוא קיטסַאנמיג רַאפ עיגָאלָאנימרעט עשידיי
 .מ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןלוש"גנַאּפנָא ןוא תורות-דומלת ןיא
 | 'תידוהי לוש-לדיימ רעשיערבעה רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ

 ,םורַא .מ טרָאפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיױא ןכָאנ
 רעביא ,םיטילּפ יד ןופ ןסערעטניא יד ןיא רעײטשרָאפ-ַאקָאּפעי' סלַא
 ענליוו ןיא קירוצ רע טמוק ,1915 טסוגיוא ןיא ןוא ,דנַאלסור-םורד
 ןיא ענעטילעג-המחלמ רַאפ טעטימָאק-ספליה ןופ רַאטערקעס סלַא
 גנוריפנָא יד רעביא טמעג טעטימָאק רעקיזָאד רעד תעב .ענליוו
 ,מ טרעוו ,ענליוו ןיא ןבעל ןשידיי ןלערוטלוק-שימָאנַאקע םעד ןופ
 -ליוו רעטעּפש) 'ַאדַאפ' עּפורג-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןטעברַאפ
 -קעריד-ןרע ריא (טלאצעג ןָא) רעירפ טרעוו רע ואוו ,('עּפורט רענ
 ,רעריפ-ןטפעשעג ןוא רָאטקעריד רעשיטקַאפ ריא ךָאנרעד ןוא רָאס

 ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ עקידנגלָאפ .מ .מ ּפ'א טצעזרעםיא טָאה .מ
 ןופ געלשעג ַא :עּפורט רענליוו רעד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג
 -קַאמ ןופ !טנורגּפָא ןפיוא' ,ןַאמרעדוז ןַאמרעה ןופ 'ןעגנילרעטעמש
 ,סנַאמרעײה ןַאמרעה ןופ 'גנונפָאה ענעגנַאגעגרעטנוא יד' ,יקרָאג םיס
 -נאל קעשישטנַארפ ןופ 'עירעפירעפ' ,אלדיר ןופ 'גוצ-םידש רעד'
 ןופ (זיירק ןופ רוטַארדַאװק יד) 'עיצולָאװער ןוא בייוו ,ןַאמ' ,רעג

 ןופ 'עניכ יירש' ,ועיַאטַאק .וו ןופ 'תורצ ןָאילימ ַא' ,ועיַאטַאק .וו
 .ָאקַאיטערט .ס

 :"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 -ָאלג םעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא ָאזַאמ יכדרמ ןעמָאנ רעד,
 יד ןופ רענייא.. .יעףורט רענלױוי טסייה סָאװ ,לטיּפַאק טיר
 רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןופ רעריפנָא ,ןרָאטַאזינַאגרָא ,רעדנירג
 ירענליווי' יד ןופ גלָאפרעד ןסיורג םוצ.. ָאזַאמ יכדרמ ןעוועג זיא

 -רָאפ יד עכלעוו טימ טייקכעלטקניפ יד טקריוועגטימ ךיוא טָאה

 רעד קנַאד ַא ןוא ,טקידנעעג ןוא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנולעטש

 טוערעהעג ןבָאה סָאװ ,גנונדרָא ןוא ןילּפיצסיד רעטפַאהרעטסומ

 -רעבירַא עקַאט ךיז טָאה עניב רעד ןופ ןילּפיצסיד יד .לַאז ןיא

 וצ ןעוועג סָאד זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ןיירַא לַאז ןיא ןגָארטעג

 יב

2814 



 ךדנַאב:םישודס

 זיא סָאװ ,ָאזַאמ יכדרמ ןופ טנַאה רענרעזייא רעד ןעקנַאדרַאּפ

 יד ןופ.. .עּפורט רעד ןופ רָאטקעריד רעוויטַארטסינימדַא ןעוועג

 ,טכַאמעגכרוד רעטעּפש ןבָאה 'רענליוו' יד סָאוו ,ןסיזירק ליפ

 ןעוועג זיא סָאד .תומלשב טריפעגסױרַא לָאמעלַא ייז ָאיַאמ טָאה

 ,טסייג-סגנומענרעטנוא ןכעלטינשכרוד-טשינ ַא טימ שעטנעמ ַא

 -ידיי רעד ןיא ןסיוו ךס ַא ,ץנעגילעטניא עסיורג ַא ןסעזַאב טָאה

 רע ןוא (רערעל רענעזעוועג ַא) רוטַארעטיל רעניײמעגלַא ןוא רעש

 זיא סָאד .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ רעקיטַאנַאפ ַא ןעוועג זיא

 .ןבעל ןייז ןופ ליצ ןוא ןיז רעד ןעוועג

 ןפרָאוועגּפָא טָאה יעּפורט רענליוו רעד ןופ טַאר רעד ןעוו

 דוצפיוא טגיילעגרָאפ טָאה ןַאמרעה דוד סָאװ ,יקובידי סיקסנַא

 -עגפיוא ןוא טכירַאפ רעלעפ םעד ַאזַאמ יכדרמ טָאה ,ייז ייב ןריפ

 -נַא ךָאנ םישולש יד וצ דָארג ,עשרַאוו ןיא יקובידי םעד טריפ

 ןַאמרעה דוד רעסישזער םעד ןדַאלעגנייא טָאה רע .טיוט סיקס

 עקַאט ךיז טָאה יעּפורט רענליוי יד .יקובידי םעד ןריפוצפיוא

 .ןעמָאנ טלעוו ַא ןפַאשרַאפ יקובידי ןטימ

 לַײט ַא ןעוו ,יעּפורט רענליווי רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ

 עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעוװוַא ןוא ןסירעגּפָא ךיז טָאה לבמַאסנַא

 ,בגא -- ירענליווי ענעטָארטעגסױרַא יד ןטָארטרַאּפ ָאזַאמ טָאה-
 "יופ ךוריס ,ןרָאיטקַא עטרישזַאגנַא-יינ טימ -- לייט רעטסעב רעד

 גנוטיײל רעד רעטנוא ,יעפורט רענליווי' יד רעבָא .עשידיי-שיל

 רעד סָאװ טייצ רעד ןיא ,טריטסיזקע רעטייו טָאה ,ָאזַאמ ןופ

 ןיא ךיז ןענייז -- ירענלױוי עתמא יד -- לט רענעטלָאּפ:עעגּפָא

 .ַא טלעפעג יד טָאה סע .עקירעמַא ןיא ןלַאפעצ םורָא טייצ ַא

 ַא סעפע ןוא ןליוו םענרעזייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,ָאזַאמ
 | .חוכ ןוויטסעגוס

 סע ןכלעוו רַאפ .שטנעמ רעגולק ַא רעײז ןעוועג זיא ַאזַאמ
 ךיא ןטייקירעווש םוש ןייק ,תועינמ םוש ןייק ןטוועג טשינ ןענייז
 ןיא טליּפשעג טָאה יעפורט רענליױוי יד ןעװ ,טייצ ַא קנעדעג
 םעד ןּוא יעפורט רענליווי ןעמָאנ סעד רעסױא ןוא ,עשרַאװ
 טשינ ירענליווי ןייא ןייק רעטַאעט םעד ןיא זיא ָאזַאמ ןקיצנייא
 -ַאעט סָאד טריפעג קידתונשקע רעטייוו טָאה ָאזַאמ רעבָא ,ןעוועג
 טייצ ַא ןעמוק לָאמַא ךָאנ טעװ סע זַא ,טפָאהעג ץלַא ןוא רעט
 -צנַאלג ,עקילָאמַא יד ןלעטשוצקירוצ ןעגנילעג םיא טעװ סע ןעוו
 -ַארט ַא זױלב ןביילב טשינ טעוויס ןוא יעפורט רענליווי עכייר
 טייצ יד רעבָא זיא רעדייל .לָאמַא ןופ ירענלױוי יד ןופ עיציד
 עגנַאל ךָאנ טָאה רע ןוא ָאזַאמ זיר םעד ןופ ןעוועג רעקרַאטש
 -ורט רענליוװי יד ...ןרינגיזער טזומעג ןשינעלגנַאר ערעויש ןוא
 ערעדנַא טכַאמעג טָאה ַאזַאמ .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה יעפ
 רעטוּפ רעד טימ ןעגנַאגעג ןיוש זיא ץלַא רעבָא ,ןוואורּפ עטסנרע
 ...ּפָארַא

 רעטנוא יעּפורט רענליוו' יד סָאװ ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 ןענעכיַײצרַאפ וצ טרעוו זיא ,טריטסיזקע טָאה ,עיצקעריד סָאזַאמ
 -רעד ןקיזיר ַא ַײז ייב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריפפיוא ייד ַא
 רעטסערג רעד ןעוועג ירענלַיוו יד יב זיא יקובידי ןכָאנ .גלָאּפ

 .גנוריפפיוא .טטרעכייו יא 'םשה שודיקי סשַא םולש רעגָאלש --

 "מַאס קיזַײא טליפשעגטימ ךיוא טָאה עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא
 .יעּפורט  רענליווי רעד .ןיא .טרישזַאגנַא טָאה ָאזַאמ ןכלעוו ,גרעב --

 ךיוא טַאהעג ירענליווי יד ייב טָאה גלָאפרעד ןרענעלק ןייק טשינ
 -יפפיוא סנַאמרעה ןיא יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאניײבי סצרפ .ל י =

 טנובי סלָפמַאל ןוא יועניכ ,יירשי סווָאקַאיטערט ךיוא יוװ ,גנור-
 ָאזַאמ .םיובטָאר ןופ טריפעגפיוא .,יזיוהסגנורעסעבסיוא ןיא

 ןריפוצפיוא ןרעסישזער עשיליוּפ עקינייא טרישזַאגנַא ךיוא טָאה
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 ןייק ןבָאה ןעגנוריפפיוא עקיזָאד יִד ןסעיּפ ירענליווי יד ייב | |

 ר | .טַאהעג טששינ גלָאפרעד
 ,ָאזַאמ טָאה ,יעפורט רענליוװ רעֶד ןופ ךיז ןלַאפעצ ןכַאנ

 םירמ ,יעפורט רענליווי רעד ןופ ןירעימערּפ רעֶד טימ ןעמַאזצי
 .ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא רוט ַא טריזינַאגרָא ,ָאקסעלרָא ||

 ָאקסעלרָא ןוא רעטַאעט רעביא טַארעּפער ַא ןטלַאהעג טָאה ָאזַאמ
 | .  .טריטיצער טָאה

 עשערַאוו ןייק עקירעמַא ןופ ןעמוקעג זיא ץרַאװש סירָאמ ןעוו

 טרָאד ריִמ ןפערט ,יבלַאק עשָאיי |ןפ גנוריפפיוא} ןייז טימ
 ךָאנרעד .עיצַארטסינימדַא רעד ןיא טעברַא רעד ייב ןָאזַאמ רעדיוו
 רעטַאעטי ןיא שטיווָאלַאגעס ַארַאלק יב קיטעט ןעוועג רע זיא
 / "יטנגוי רַאפ

 יוװ תונורכז ענייז ןיא ךעלריפסיוא טרעדליש טרעכייװ ..מ .רד
 :?ץּפורט רענליוו, רעד טימ ןטעברַאטימ ןגיוצעגוצ םיא .טָאה ,מ .ױזַא

 שינערעקרעביא רעד ךָאנ געט יירד-יױוצ ןעוועג זיא סָאדא|

 טעניילק ַא ץא ןסעזעג ןיב ךיא .ןדנַאלשטייד יא 8 ןיא|

 -ילימ יד .גנולײטּפָא-סגַאלרַאפ רעקידרעירפ רעד ןופ ?רַאטנַאק

 "ורג יירד ןופ ןענַאטשַאב ןיוש זיא ןינב ןופ גנוכַאװַאב עששירעט
 טָאה עּפורט רענלױו יד .ַאמ ןעצ וצ .רענלעז עשיליופ סעפ =
 ,לָאמ סעדעי .שזדָאל ןיא ,ךיז טכַאד ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא טליפזעעג ||
 -נײרַא ךיז יז טָאה.,עשרַאוװ ןיא טַייצ ַא טליּפשעגּפָא טָאה יז ןעוו --

 עטסעב יד וצ טנכערעג ךיז טָאה שזדָאל ..שזדָאל ןייק טּפַאכעג .
 א עשרַאװ זַא גָאז טגעלפ היאזמ .טעטש-רעטַאעט .עשידיי -
 .ךִיק ַא טָימ בוטש ַא יו ןענייז ששזדָאל---|

 טיג הי יאזמ וא לרָאטנַאק ןופ ריט יד ךיז טנפע גנילצו29-

 .םכילע-םולש ןטיירב- ַא ּפָא רי מי -

 ?תוריזמש עשירעטי לי ִמ ירד יד ז ךרודַא יא טנעז יוזַא 1112 2 22

 ...טשודיחרַאּפ ךיא גערפ ---
 ַא טימ רע טרעפטנע -- - ןָאז .ערעגרע ןיוש ןעוועגי ,עב .--

 זיב ןטרַאוװ טנַאקפג .טסטינ ךיא .בָאה ,קירוצ דלאב רָפיכ .ןוא
 ןגיילרָאפ ךייא ךיא ןיב ןעמוקעג .םייה רעד ןיא ןייז טעוו ריא

 -טסניק ַא ,רעסישזעד ַא יו עּפורט ןיא זדנוא וצ .ןירַא טלָאז ריא- |
 .סָאו ךיא סַיהװ ַא ,רעטייל רעזעירָארעטיל ַא ,רעטַײל רעשירעל . -

 ,זדנוא טימ ןטעברַא טנַאק ןוא ירפ ריא טנעז טציא - .

 ןקיצרַאה ַא טימ ,די רחאלכ ,קידנעייטש סע רע טָאה טגָאזעג

 ןיוש זיא סָאװ ,ךַאז ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו ,לכיימש

 טזחמעג טָאה ןעמ ,טינ רעמ .עטדערעגּפָא ןַא גנַאל טפ..ןעוועג

 ןגָארטּפָא ךיז ןלָאז ןשטייד יד :טייקיניילק ןייא ףרא ןטרַאוװצ

 לָאמנײא טשינ .רענעלּפ עניימ טנעקעג רע טָאה ןחמא רעד ןיא

 -עג ןענָאסידַאק יצ ןשובכַאנ ,ןרואינע טימ ,םיא טימ ךיא בַאה

 ןוא לוש עשיטַאמַארד ַא ןדנירג וצ טייקיטיינ רעד עוו טדער

 סהיאזמ ןעוועג זיא סָאד רעבָא .טּפַאטלעזעג- רעטַאעט ַא ןפַאש

 -ייא :רווענַאמ רעשיטַאמָאלּפיד רעטוואורפעגסיוא ןַא .קיטקַאט

 -עג רע טָאה ,ןעגנולדנַאהרַאּפ ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה רע רעד

 ,ףירגנַא ןקיצילב ַא ךרוד דגנכש דצ םעד ןענּפָאװטנַא טוואורפ :

 ןייז ופ ףושיכ ןצנַאג םעד ןליפש טזָאלעג רע טָאה לָאפ ַאזַא ןיא-

 ,מייקכעלנעזרעּפ

 | צי | ןטעבעג םיא בָאה ךיא

 ןא ןטַאלעג ןוא קיור טגָאזעג ךיא בָאה -- טסירו ריא --

 -ןַא ןַא טנכײצעגנָא רימ בָאה ךיא זַא -- לכיימש ַא טי בי טעכי וא

 ?םיא ןופ ןריפּפָארַא ךימ ריא טליוו עשז סָאװ רַאּפ .געוו ןרעד

 זַא ,ףָאה וא עטסעב סָאדלַא עפורט רענליוו רעד שטניוו ךיא

2816 



 ןופ ןַא ַאסיססעל

 רעטוג ןייא טימ טשינ רעטַאעט עשידיי סָאד ןייז הכזמ טעו יז

 / - " ףעדנַאנַאּפ ךיז ןעײג ןגעוו ערעזדנוא רעבָא ,גנוריפפיוא
 םעד טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- זועט ַא טָאה ריא --

 ןופ ךייא ןריפוצּפָארַא העדב טשינרָאג בָאה ךיא -- לכיימש ןבלעז
 טעוו סע .ךרדה תציפק רָאפ זיולב ךייא גייל ךיא .געוו רעיא
 עשיטַאמַארד ַא ןפַאש טעוו ריא זיב טייצ לקיטש שביה ַא שמענ
 ךיז טעו סָאד יצ רעכיז ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא סע ןוא לוש
 סע טעוו גנַאל יו ָאי זַא ןעמעננָא רימָאל ,רעבָא .ןבעגנייא ךייא
 טָאה זדנוא ייב לעּפורט ַא ןרעוו טעוו לוש רעד ןופ זיב ןרעיודעג
 ןלעטשקעװַא ךיז ריא טנָאק ןגרָאמ .לבמַאסנַא ןקיטרָאפ ַא ריא

 ןבָאה רימ זַא ןענעקייל טשינ טעוװ ריא .זדנא טימ ןטעברַא

 -ַאפרעד עלַארטַאעט ןוא ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק עסיוועג

 ךייא טעוװ סָאד .םוקילבוּפ םייב טידערק -- סעד ץוח ַא ;עגנור
 זיא ,לוש רעיא רעדיוו ךייש סָאװ .טעברַא יד ןרעטכיילרַאפ

 .עידוטס ַא ןפַאש רעטַאעט םייב טלָאז ריא ,העינמ ןייק ַאטשינ

 -ַארד ַא יו רעדילגטימ עריא ןבעג רעמ ךרע ןַא טינ עידוטס ַאזַא
 טָא .רעטַאעט ןשיטקַארּפ ןופ ןסירעגּפָא זיא סָאװ ,לוש עשיטַאמ
 ךָאנ עידוטס ןייא רעטַאעמ ןייז ייב טּפַאש יקסווַאלסינַאטס :טעז
 עפורט רעד רַאפ סקואוװצ ןייק טשינ טכוז ןוא רעטיױוצ רעד
 .ןלוש עשיטַאמַארד עקיטייז ןיא

 ןייק קידלוש ןבילבע טשינ םיא ןיב ךיא זַא ,ךיז טייטזערַאּפ
 לוש עשיטַאמַארד עטנַאלּפעג ןיימ זַא ,ןזיוועגנָא בָאהיכ .הבושת
 עדילַאס ַא רָאיטקַא ןקידנעמוק םעד ןרעכיז וצ ןסיוא רקיעב זיא
 -נליפש ַא טימ טקַאטנָאק רעירפדוצ ַא ןוא ,גנוטיירגוצ עשינכעט
 רענליוו יד זַא ףצונ יו ןדָאש רעמ ןעגנערב ןָאק רעטַאעט קיד
 ןיוש טריטסיזקע סָאװ הוטקעלַאק רענעסָאלשעג ַא זיא עּפורט

 ןופ טמוק רעכלעוו ,שטנעמ רעיינ רעדעי ןוא ,רָאי יירד טעמכ
 טשעינ טָאה סָאװ ,רעדמערפ ַא יװ ןרעװ טכַארטַאב זומ ,ןסיורד
 טשינ ,הדי ל ילבח ערעווש יד ערעדנַא עלַא טימ טכַאמעגכרודַא
 .טלזָאמעג טשינ ןוא טקַאּפעג

 יד ףױרַא טזָאל רעטַאעט א יצ .בעגעגכָאנ טשינ טָאה היאזמ
 פא טגנעה ,עניב רעד ףױא רעטעּפש רעדָא רעירפ ןטנַאידוטס
 עידוטס ןוא רעטַאעט ןופ גנוריפנָא יד בוא .גנוריפנָא רעד ןופ
 יד הנכס ןייק ןַארַאפ טששינ זיא ,טנעה עבלעז יד ןיא טביילברַאפ
 ,װיטקעלָאק-רעטַאעט םִוׂש ןייק .ןרעװו טקידעשעג ןלָאז רעליש
 רַאפ ןעמױצּפָא טשינ ךיז ןָאק ,ןייז טשינ לָאז רע ןסָאלשעג יװ
 לו רע בױא ,תוחוכ עשירעלטסניק עשירפ ןופ סַארט:שוצ ַא
 -נירג יד ןחמ רעטעּפש רעדָא רעירפ .ןרעוו טרעווילגרַאפ טשינ
 ןַארַאפ .הרוכב ןופ הקזח רעד ףיוא ןייז רתוומ םחרכ לעב רעד

 -גנירד ַא שממ זיא ויטקעלָאק ןופ גנושירּפּפָא ןַא ןעוו ןטנעמָאמ
 ַאזַא ןריסערגָארּפ ןוא ןבעל ליװ רע בױא ,טייקיטיונ עכעל
 יז טָאה רַאפרעד .עּפורט רענליוו רעד יב טציא זיא טנעמָאמ
 -רָאנ :לעוועשרַאו עגנוי עּפורג ַא ןעמונעגניירַא קירוצ גנַאל טינ
 .עדייוו םירמ ,רענטרעג ,ָאלדיש ,ָאלרַאט ,דיוו

 .ןָאק עפורט רעקידנליפש ַא טימ גנודניברַאפ רעקידעבעל ןיא

 : טָאה עֶלַא ףיוא .תונעט ערעדנַא דאנ טקורעגסיױרַא בָאה ךיא

 ' -רעביא ,עגולק ,עכעלפערט ,ןטנעמוגרַא-רטנָאק ןענופעג היאזמ

 :טגָאזעג ךיא בָאה ףוס םוצ .עקידנגייצ
 ךָאנ ןיב ךיא .םיא ןגעוו ןדייר וצ ירפ וצ ללכב זיאיס --

 סָאד .טנענַאמער םעד ןקידנע לעוויכ זיב ,טעז ריא יװ .ןדנובעג
 .ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ ןרעיודעג ןָאק

 ַא ןכַאמ רימ ןלעוװ ,ןלעוו טעוו ריא ביוא זַא ,ןיימ ךיא --
 טשינ ריא טנעז עשרַאוו ןייק ןעמוקעג ,השקשינ .הרצק הלי יפת
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 רעטַאעט ןשידיי

 -פיא סעפע טרעיינ ,ןעניזַאגַאמ-ריּפַאּפ ןוא ןעיירעקורד ןטיה וצ

 יו ךיא לעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָאטוצ

 ..םכסה ןלופ רעייא ןבָאה ךיא ליוו טלָאמעד .ךייא ייב ןייז רעד
 -עג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאװ ,לכיימש ןבלעזמעד טימ ןוא

 | .רימ טימ טנגעזעג ךיז רע טָאה פיל ענייז ףױא טליּפש

 ןעוועג זיא רובידה חכ ןייז .לָאמ יױוצ ךָאנ רע זיא ןעמוקעג

 וצ .רעפטנע ןייק טלעפרַאפ טשינ םיא טָאה לָאמנייק .רעשל ןיא

 ןטייוצ םייב .טנעמוגרַא ןקיטרַאפ ַא טַאהעג רע טָאה טונימ רעד

 | :טגָאזעג ךיא בָאה סעומש

 ןעגנוריפפיוא ןטיירג ןענָאק לָאז ןעמ טשינ בילג ךיא --

 -רָאפיּפַאל-ּפַאכ ףיא טייצ ןוא תוחוכ ןרטּפ ןוא ,סנגעוורעטנוא

 / .טשינ טנױל ןעגנלעטש

 ךיז רימ ןלעוװ ,טעברַא רעד וצ ןטערטוצ טעוװ ריא בוא --|

 | .עזערַאו ןיא ןצעזַאב

 -- טגָאזעג רעטיױו ךיא בָאה -- טשינ ךיא ביילג ךיא --

 יב טעברַא רעשירעפעש רעלַאמרָאנ ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא

 -טימ רעדעי ואוו ,עּפורט רעד ןופ בצמ ןלענָאיצַאזינַאגרָא ַאזַא

 ןרָאיטקַא עכעלטע ואוו ,גנוריפ רעד ןיא העד עכיילג ַא טָאה דילג

 ,"סעקרַאמ רעדָא ןלָאר ערעייז טימ ןדירפוצ טשינ ןענייז סָאװ

 םעד ןפרַאווּפָארַא קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי ןענָאק ןלָאז

 ךרע ןַא ןָא טרטפ ןעמ .םעיינ ַא ןביילק ןוא ףַאגרָא ןדנטייל,

 -ניא ,ןלַאו ,עגנולמַאזרַאפ עניימעגלַא ףיוא ּפָאק ןוא טייצ רעמ

 -ַאב סָאד .סעיציטעּפער ןוא ןעגנוטיירגוצ ףיוא רעדייא ,סעגירט

 זיא םלוכ םכסהב רעדילגטימ עלַא ךרוד עסעיפ עיינ ַא ןעמיטש

 "רעסיורג, ַא וצ רָאיטקַא רעדעי ךיז טסייר ,עודיכ .ןיזמוא ןַא

 .ןלָאר עסיורג קר ןבָאה לָאז סָאװ ,עסעיפ אזַא ָאטשינ .לָאר

 -עלטסניק יד ןעמענוצרעביא ןייז םיכסמ טעוו ריא ביוא --

 -רעפער םעד ןעמיטשַאב ןײלַא רענייא ריא טעוו ,גנוטייל עשיר

 -ַאגרָא רעד ןיא ןגיילרָאפ ריא טלָאװ סייונש ַארַאפ סָאװ ,רַאוט

 ?עּפורט רעד ןופ עיצַאזינ

 -רעטנוא ןַא .רימ ןָא יצ רימ טימ .הפורת ןייא רָאנ ןַארַאפ --

 ַא ןעמענ טעװ ,תוריכש עטסעּפ ןטסיטרַא יד ןלָאצ לָאז רעמענ

 ןטעברַא קיױר ןענָאק טעו ןעמ ןוא ןשינעסײרמורַא עלַא וצ ףוס

 .ןעגנוריפפיוא עיינ רעביא

 .טרעפטנעעג היאזמ טָאה -- ןעזמורַא ךימ לע ךיא --

 . בָאהיכ .טקידנעעג רַאפ ןעגנולדנַאהרַאּפ יד ןטלַאהעג בָאה ךיא

 יד ןלָאצ וצ ןלעב ַא ןעניפעג ךיז טעוויס זַא ,טביילגעג טשינ

 ןייז םיכסמ ןלָאז רעדיוװ יז זַא ןוא ,ײעינַאווָאלַאשז, ןטסיטרַא

 .ודנעג ןיא רעטרעוו עדייב .רעמענרעטנוא ןָא ייב "ןשניד' וצ

 {ע יוװ קידנלייצרעד ,שידיי ןיא טצונעג ןרָאיטקַא ןבָאה ךעלסיפ

 .רעטַאעט עשיסור ןיא ךיז טריפ

 גנוטכַא רעצנַאג ןיימ יב ,סיוא טזיױו .תועט ַא טַאהעג בָאהיכ

 רָאּפ ַא ןיא .טצַאשרעד טשינ םיא ךיא בָאה ,ןטייקיעפ סהיאזמ וצ

 רימ רע טָאה -- רעבמעצעד ףוס ןעוועג זיא סע -- םורַא געט

 סעשזַאג ןלָאצ ליוו סָאװ ,די ַא ןַארַאּפ זיאיס זַא ,ןבעגעגרעביא

 עששירעלטסני ק יד ןעמענרעביא לעװ ךיא בױא י"רענלי ווא יד

 טעברַא- 'רעטַאעט עלַאמרָאנ יד ןוא עּפורט | רעד ןופ גנורי םנָאי

 ףעד ןופ רעדורב ַא זיא דיי רעקיזָאד רעד .עטרעכיזעג ַא ןייז טעוו

 .ל ןץטסיטרַא יד ,יורפ סנמעוו ,גרעבנעזייא םהרבא רָאטּפלוקס
 ביוא .עּפורט ןיא ןײרַא קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ זיא ימענ

 ןייא ןופ ןדײרכרודַא רעכיג סָאװ ךימ ךיא ףרַאד ,םיכסמ ןיב ךיא

 ,רעמענרעטנוא ןטימ -- רעטייוצ רעד ןופ ,עּפורט רעד טימ טַײז
 .טפעשעגסיוא ןעוועג זיא ןטנעמוגרַא עניימ ןופ לַאנעסרַא רעד

 ג
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 דנַאב םישודד

 לעוװ רשפא זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא .ןרילוטיּפַאק טזומעג בָאהיכ
 ןגעווטסעדנופ .ליצ ןיימ וצ ןייגרעד רעכיג געוו םעד ףיוא ךיא
 טשינ רימ טָאה היאזמ .ןייז בשיימ טלָאװעג ךָאנ ךימ ךיא בָאה
 ןייק ןעמונעגטימ ךיילג ךימ טָאה רע .וצרעד טייצ ןייק ןבעגעג
 טרירעפער בָאה ךיא ןענופעג ךיז טָאה עפורט יד ואוו ,שזדָאל
 ידכ קעֹװַא ךיא ןיב ןַאד .ןַאלּפ-סטעברַא ןיימ ןטסיטרַא יד רַאפ
 ַא ןיא .ךיז ןשיווצ ןטַארַאב טרעטשעגמוא ןענָאק ךיז ןלָאז ײז
 העש ייווצ ךָאנ .סולשַאב ןפיוא טרַאוועג ךיא בָאה עפַאק ןטנעָאנ
 גײמ טריטּפעצקַא טָאה עפורט יד זַא ןדלָאמעג היאזמ רימ טָאה
 .ײמַארגָארּפ
 -ליוו יד ייב "קוביד , ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא לָאר ס'.מ ןגעוו

 :תונורכז ענייז ןיא טרעכייוו .רד טביירש ,רענ

 "הפוקתה רעד ןיא טנעיילעג |עסעיפ יד| יז טָאה היאזמ,
 ןוא |,גנוצעזרעביא רעשיערבעה סקילַאיב ןיא טרָאד טקורדעג|}
 ץיק ןענופעג טשינ יז טָאה ,טלייצרעד ןילַא רימ טָאה רע יװ
 ."ןגיוא .ענייז ןיא ןח

 "רענליווו יד ייב "םשה שודיק , ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 :טרעכייוו .רד רעביא טיג

 ןופ ןעמוקעגקירוצ "עפורט רענליוו; יד זיא טייצ רענעי ןיא
 טסקַאוו ,םויה יהיו. .קירעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ,עינעמור
 ןייז יו --- ךיילג רָאפ רימ טגייל ןוא היאזַאמ .מ רימ ייב סא
 -ליוג יד ייב "םשה שודיק, ןריפפיוא לָאזיכ -- זיא רעגייטש
 ."רענ

 ךָאד טָאה ריא ?הרוחס זיאיס זַא ,ריא טסייוו ןענַאװ ןופ --
 ןיא ץַאק ַא סָאד טפיוק רעװ ?עסעיפ יד טרעהעג טשינ וליפַא
 ?קַאז ַא

 .ךייא ףיוא ךיז זָאלרַאפ ךיא --

 טעוו יז בױא רעסַאו ןרעביא ץַאק יד טֹמוק יװ רעבָא --
 ןיב ךיא .קירעבמעל ןיא טציז עפורט יד ?קַאז ןופ סױרַא ןױש
 ,ךייא וצ ךיז ןּפַאכרעבירַא .עיזַאנמיג ןיא דמלמ ַא עשרַאו ןיא
 טועינ ןעמוק םידומל יד ןעוו טייצ-חס9ּפ זיולב טנָאקעג ךיא טלָאװ
 ,גָאטימכָאנ ןעמ טליפש געט-בוט-םוי ריפ .געט ןעצ ףױא ,רָאפ
 -וצ יד ףיוא ןבָאה ףרַאד ךיא ןוא ;סקעז סעבָארּפ ףיוא ןביילב
 .ןכַאוו ריפ עלופ ןעגנוטיירג

 .עשרַאוו ןייק ןעמוק עפורט יד טעוו --
 ?"םשה שודק' וצ סעיציטעּפער יד בילוצ --

 ןיא טרַאּפשרַאפ ןביילב טשינ ןליוו רימ .םעד בילוצ ךיוא --
 ןבָאה רימ ןזװמ ,עשרַאוו ןיא ןליפש ןליוו רימ .ץניווָארּפ רעד
 ,רַאוטרעּפער םעיינ

 טלַאה ,בגא .ךַאווש וצ לבמַאסנַא רעייא זיא עשרַאוו רַאפ --
 .ןרָאיטקַא רַאפ עסעיּפ ַא זיא "סשה שודק, .ןעלשירק ןיא ךיז רע

 ןלעוװ טעוו ריא עכלעוו ןרָאיטקַא עלַא ןבָאה טעװו ריא -- |

 -רָאפ זיא גנוריפפיוא יד תואצוה ערעסָאװ טימ ריא טסייוו --
 -עד זַא ,טנכערעגסיוא טָאה ביורטניױו {רעלָאמ רעד| ?ןדנוב
 טנזױט ריפ ַא ןטסָאקּפָא ןפרַאד ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאק
 .סעטָאלז

 -ילעב עּפַאנק ןענייז סרעלָאמ .רעמ ןטסָאק סיוועג ןלעוו ייז ---
 .טלַאהּפָא ןייק ןייז טשינ ןָאק סָאד רעבָא .ןובשח

 ?תואצוה יד ףיא טלעג ריא טָאה --
 ,ןזעָארג ןייא טשינ --
 ?םעבָארּפ יד וצ ןטערטוצ ריא טליוװ ױזַא יו --
 רימ ןעו טלעג ןייק טַאהעג טשינ לָאמנייק ןבָאה רימ --

 טָאה ערעימערּפ רעד וצ רעבָא ,סעבָארּפ וצ ןטָארטעגוצ ןענייז
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 ערעייא .טגנַאלרַאפ טָאה רעסישזער רעד סָאװ ,טלעפעג טשינרָאג

 ?טרעכייוו רָאטקַאד ,ןעגנוגנידָאב

 ךָאנ ךימ ליוו ךיא .םעד ןגעוו טכַארטעג טשינ בָאהיכ --
 טימ ןטַארַאב ךיא ךימ ליױויכ .ןינע םצע ןגעוו ןיז בשיימ

 .ןביורטנייױו ןוא ןענָאק |ךענעה רָאטיזָאּפמָאק }

 "יז ייז .עדייב טימ טדערעג בָאהיכ .החריט עקירביא ןַא --

 .םיכסמ ןענ

 .שיקרעט ףיוא ןָאטעגּפָא ,סע טסייה ,רימ ריא טָאה --

 ןעגנוגנידַאב ערעייא ןגעוו ךייא טכַארטַאב .טעז ריא יו --

 עטייוצ סָאד לע ךיא ןעוו .ךַאמּפָא ןכעלטפירש ַא וצ טיירג ןוא

 . ןענמתח םיא ךיא לעװ .עשרַאוו ןיא ןייז לָאמ

 -קַא יד ןופ ןעמענ יד ןבײרשניײרַא ךיא לעוו ךַאמּפָא ןיא --

 עלופ ןענערָאװַאב רימ לעוויַר ןוא ןבָאה ליוו ךיא עכלעוו ,ןרָאיט

 | .סעבָארּפ ןכָאװ ריפ

 .דובכ ןטסנעש ןטימ --

 טָאה קיטייצנייא .ךַאמּפָא םעד טעמתחעג היאזמ טָאה ןכיגניא

 ןענעבעלטכער ןוא ןביורטנייוו ,ןענָאק טימ ןכַאמּפָא ןסָאלשעג רע

 סָאד ןעגנודעג טָאה ןוא ,שַא םולש ןופ רעײטשרָאפ סעד יװ

 יד זיא 1928 ץרעמ ףוס .עוואראק ףױא "םועזילע; רעטַאעט

 -עגוצ רימ ןענייז לירּפַא בײהנָא .עשרַאו ןיא ןעוועג עפורט

 -עג טמיטשַאב זיא ערעימערּפ יד.. .סעיציטעפער יד וצ ןטָארט

 ץלַא זיא עבָארּפ-לַארענעג רעד ףיוא .1928 יימ ןט2 ןפיוא ןרָאװ

 ןיא ןבױלגרעבַא ןַא ןַארַאפ. .ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ ןעגנַאגעג

 טעוו ,תורפכ ףיוא גוט עבָארפ-לַארענעג יד בוא זַא ,רעטַאעט

 טימ טקיווקעג ךיז ןבָאה הרבח .גלָאפרעד ןבָאה ערעימערפ יד
 .ןפָארט-תושלח עקיזָאד יד

 :ןהיאזאמ וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 ,קעװַא ךייא טגייל .םײהַא טייג .טרעטַאמרַאפ טנעז ריא --

 טנָאקעג סע טלָאװ ךיא .גָאז סעּפע ךייא ךיא ליוו רעירפ רָאנ

 רעדָא ןייז ךיא לעוו טלָאמעד רעבָא .גנולעטשרָאּפ רעד ךָאנ ןָאט

 ןבָאה עטגָאזעג סָאד טעוװ :ךדרוי רערעטיב ַא רעדָא לודג בושח ַא

 ןגָאז וא .הפינח רעדָא הבוט ןופ םעט ַא .םעט ןרעדנַא ןַא ראג

 רעצנַאג רעד תעב גנוטלַאה רעיא :סָאװ טָא ךייא ךיא לי

 ןוא ןשירעלטסניק ,ןכעלשטנעמ ןכיוה ןופ ןעוועג זיא טעברַא

 ,טלָאוועג בָאהיכ .ןטסָאמרַאפ טיירב ךימ בָאה ךיא .טרעוו ןעירבח

 ,עיצַאזינעצסניא :יינ ןוא שירפ ןייז לָאז עניב רעד ףױא ץלַא זַא

 טנעז ריא .םויטסָאק ,עיצַארָאקעד ,ןטסיטַאטס ,ןטסיטרַא ,קיזומ

 ןוא ,טָארט ייב טָארט רימ טימ ןעגנַאגעג רבח רעיירטעג ַא יװ

 יו טסואוועג טוג טָאה ריא םגה ,ײןיינ טגָאזעג טשינ לָאמנייק

 !טקנַאדַאב טייז רָאפרעד .זיא גנוריפפיוא עיינ עדעי שילַאקיזיר

 ."טנַאה יד טקירדעג טסעפ םיא בָאה ךיא

 -עּפש ןוא לָאמ 250 ןיילַא עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעג זיא עסעיּפ ידו

 "רעד ןוא ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג עלַא ןיא לָאמ עקילָאצמוא רעט

 .ןטלעװ רעד רעביא ךָאנ
 רענליוו, רעד ןיא ךעוו דָאירעּפ םוצ וצ טמוק טרעכייוו .רד

 .מ זיא "עּפורט-

 -נופ .רדח ןטלַא ןופ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד,
 הקזח ןייז ןגערפוצּפָא ןלַאפעגנייא טשינ םענייק זיא ןגעווטסעד
 -פיונוצ טָאה רע עכלעוו) ,ײעּפפרט רענליוא לפעק ןפיוא
 -ַאב ןעוועג ןענייז עּפורט רעד רַאפ ןטסנידרַאפ ענייז .ןטלעטשעג

 .סרעביירש ןוא ןטסיטרַא ייב בושח ַא ןעוועג זיא רע ןוא טסואוו
 ןשיטַאמַארד ןששידיי ןופ םויק ןרַאפ ןָאטעגפיוא ךס ַא טָאה רע
 טשינ רע טָאה -- רָאג זיב עקיטכיוו ַא -- ךָאז ןייא .רעטַאעט
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 ןוֿפ ןָאסיססעל

 .ןסעיפ ןופ וורעזער ַא לבמַאסנַא ןרַאפ ןפַאשנייא :ןָאט וצ ןזיווַאב

 -ָאפ רַאוטרעּפער ןיק טריפעג טשינ טָאה רע סָאװ ,זױלב טשינ

 . טשינ ?ללכב טָאה רע .עיניל ענעי רעדָא יד טיהעגּפָא טשינ ,קיטיל

 ןבָאה טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ .לעפטרָאּפ ןיא עסעיּפ ןייק טַאהעג

 ,עיניל-רַאוטרעּפער ןייק טשינ טָאה רע סָאװ ,תונעט ןייק םיא וצ

 םלועה תומוא יד ייב וליּפַא ןעניגרַאֿפ טנָאקעג ךיז ןבָאה סנױזַא
 ערעדנַא עלַא ןיא .םעידוטס רעדָא סרעטַאעט עטלייצעג זיולב

 יֹזַא ןוא ,רעשיטקעלקע ןַא ןעוועג רַאוטרעּפער רעד זיא סעּפורט

 אצוי ַא) .רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי ןיא ןעוועג טעכיוא זיא

 -ַאעט גנויא רעטעפש רָאי עכעלטע טימ ןעוועג זיא ללכה ןמ

 עטיירג טַאהעג טָאה רעטַאעט עשיעּפָארײא סעדעי רעבָא .(ײרעט

 ,רעגנעל ףיוא לייט ,ייווצ רעדָא ןָאזעס ַא ףיוא הרוחס

 טָאה רע יאמלה ןהיאזמ טגָאזעגניירַא לָאמנייא טשינ בָאה ךיא

 :טרעפטנעעג רימ טָאה רע .לעפטרָאּפ ןקידייל ַא

 יָאפ סישדח ףיא עסעיפ ַא ןעמיטשַאב ךיא ןָאק ױזַא יו --

 קעוַא שדוח ןטייוצ םעד טעוװ סע רע טשינ סייו ךיא זַא ,סור

 רימ טָאטש רעכלעוו ןיא ,עמוקוצ טעוויס רעוו ןוא עפורט ןופ

 .דנַאל ןכלעוו ןיא רעדָא ןליּפש ןלעוו

 רעיינ ַא וצ סעבָארּפ יד טימ טשינ שטָאכ עשז טרַאװ --

 יז ןוא תויח סָאד ןייגסיוא טעוװ רעטלַא רעד זיב גתריפפיוא

 יױוצ רעדָא ענייא ןטיירגוצ סנטייצַאב ןעמ לָאז .ןססוג ןעמענ טעוו

 .סעסעיּפ

 ?הרוחס זדנוא רַאפ ריא טָאה --

 .ןַאמרעה דוד קוספ םוצ ןעמוק ףרַאד טציא זַא ,ןיימ ךיא --

 ןטלַא ןפיוא טכַאנייב סעצרפ טורַא ךיז רע טערָאּפ ןרָאי המכ ןופ

 ןטנעוולָאסבַא יד טימ טרידוטששנייא רע טָאה ןטנעמגַארפ .ײקרַאמ

 "יצער ײז טזָאלעג ןוא 'לוש רעשיטַאמַארד רעשידייג ןיימ ןופ

 -ערפרעטניא עשילַאקיזמ-טרָאװ יד .םירג ןוא םויטסָאק ןָא ןריט

 יאדכ ןעוועג טלָאוויס .ענעטָארעג ַא רעיײז ןעוועג זיא עיצַאט

 יז ?רעטציא טשינ בױא ,ןעוו .עמַארד עצנַאג יד ןריפוצפיוא

 .םייחמ סעפע וצ זיא "םשה שודיק, ןופ |תוסנכה| ןרָאבס עלופ

 ַאזַא ופ גלָאפרעד ןשירעלטסניק ןיא קרַאטש ביילג ךיא

 | .גנוריפפיוא

 ןַאמרעה דוד זיב ןכָאװ עכעלטע .ייברַאפ ןענייז ןגעווטסעדנופ

 רעבָא רע טָאה טלעטשעג .סעיציטעפער וצ ןטָארטעגוצ זיא

 ןופ עידעמָאק ַא ,"ךעלּפינק עשירעבייווא רָאנ ,ײטכַאניב טשינ

 ,רַאפרעד יצ ,טשינ ךיא סייוו -- סָאװ בילוצ .ןָאזניוועל גיוודול

 לייו יצ ,טײבֿפָא ןַא םלוע םעד ןבעג טלָאװעג טָאה היאזמ לייוו

 ערעגרע יד ןפוטשסױװַא רחוס השעמ טלָאװעג טָאה ןַאמרעה

 רעכַאוש ַא ןעװעג עבטב זיא רע .רערעסעב רעד רַאפ הרוחס

 -עג .םענשזַאװ ַא רָאג רַאפ ךיז רע טָאה ןטלַאהעג רעבָא ,רחוס

 ןרעכיײרַאב טלָאוװעג --- היאזמ ןוא ןַאמרעה -- עדייב ןבָאה סיװ

 .עידעמָאק רעשידיי רעטלַא ןַא טימ רַאוטרעּפער םעד

 -עטשרָאפ עכעלטע ךָאנ ןוא ןלַאפעגכרוד זיא גנוריפפיוא יד|

 ,"היול , ַא טריפעגכרוד ןוא ןעמונעגּפָארַא עסעיּפ יד ןעמ טָאה ןעגנול

 .|תמ ַא טבָארגַאב ןעמ יװ עינָאמערעצ ַא טכַאמעג טושפ

 עגנוי יד ףיוא לבירַאפ טַאהעג ךיא בָאה ןתמא רעד ןיא.

 -נגעקַא טשינ ךיז ןבָאה יז סָאװ ,|עּפורט רעד ןופ רעדילגטימ}

 טָאה סָאװ ,ןהיאזמ ףיוא ןוא עינָאמערעצ רעדליוו ַאזַא טלעטשעג

 טשינ זיא סָאד .ןעגנולעטשרָאפ יד ןסיירוצרעביא טלייאעגוצ ךיז

 רעטייוו סנגרָאמוצ ףיוא טנָאקעג טָאה ןעמ ןעוו ץנוק ןייק ןעוועג

 ידי ךיז ןטלָאװ רשפא .ןרָאבס עלופ ייב "סשה שודק  ןליפש
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 ועטַאעט ןשידיי

 ןעזעג ןיוש טָאה ןעמ .טמערַאוװעגנָא "ךעלּפינק עשירעבייוו

 | .ײרעטַאעט ןיא ןכַאז עכלעזַא

 ןרָאיטקַא עשידיי עקידנרילָארטסַאג וצ גנויצַאב ס'.מ ןגעוו

 :טרעכייוו .רד רעביא טיג

 "עּפורט רענליוו יד, זיא ײקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב, ךָאני
 -םיוא טָאה היאזמ .עטירָאק רעקידייל ַא רַאפ.ןענַאטשעג רעדיו

 עקַאט טָאה טָאג טא ,ורזע אובי ןיאמ .ןטייז עלַא ףיוא טקוקעג -

 -ןינ ןופ .הכמ רעד רַאפ האופר יד טקישעג טָאה רע ,פלָאהעג
 ערַאװ טָאטשמיײה ןייז ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןבילקעג ךיז טָאה קרָאי
 .םיובלטייט םהרבא רעטַאעט סצרַאווש טירָאמ ןופ טסיטרַא רעד
 -עגרעביא טייצ רערעגנעל ַא טניז ןיוש םיא טימ ךימ בָאה ךיא
 בורקב טעוו םיובלטייט זַא ,ןהיאזמ ןדלָאמעג בָאהיכ ןעוו ןוא ,ןבירש
 רעד זַא ,ןפלעהוצ לָאז ךיא ןטעבעג ךימ רע טָאה ,ןליוּפ ןיא ןייז
 רעד ףיױא לָאז טסיטרַא רעטנעגילעטניא ןוא רעטריטנעלַאט
 רענליוו רעד ןיא ןטערטניירַא ,דנַאל ןיא ןייז טעוו רע סָאװ ,טייצ
 ףליה ןיימ ןָא וליּפַא ןוא ןָאטעג ייס יו ייס סע טלָאװ ךיא .עּפורט
 היאזמ ןעוו .רענליוו יד ייב ןטָארטעגפױא םיבלטייט טלָאװ
 ךיז טימ טריפ רע זַא ןעמיובלטייט ןופ טסואוורעד ךיז טָאה
 ."החמוש אלמ ןרָאװעג רע זיא ,סעסעיפ עכעלטע

 טריקיטירק טרעוו "קָאליײש , ןופ גנוריפפיוא סטרעכייוו .רד תעב

 -לעוו ןיא עיסוקסיד ַא םעד ןגעוו ךיז טלקיװטנַא ,ןַאמיינ .מ .י ןופ

 -עגסױרַא ךיוא זיא רע .מ ךעלטפירש ךיוא ךיז טקילײטַאב סע רעכ

 ןטלַא ןפיוא טכַאנייב' ןופ גנוריפפיוא רעד תעב רעטַאעט ןיא ןטָארט

 .רעכוזַאב יד וצ טדערעג ןוא "קרַאמ

 ?רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה , סצישוויל ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 :טרעכייוו .רד רעביא טיג

 עּפורט יד ןעוו טלָאװעג ךיא בָאה גנוריפפיוא יד ןטיירגוצ,

 גלָאפרעד רעקָאטסילַאיב םעד ךָאנ .עשרַאװ ןייק ןעמוק טעװ

 ,רימ וצ ןענַאטשעגוצ היאזמ זיא ,ײטאטשנדיי, |סנילטייצ| ןופ

 עקַאט וא סנגעוורעטנוא ןלעטש ךיוא ײעידעמָאק יד לָאזיכ

 םעד קנַאד ַא עפורט יד טציא טָאה ,סנטשרע ,לייוו ,רעכיג סָאװ

 -ערפ רעד רַאפ תואצוה ףױא טלעג יטַאטשנדיי, ןופ גלָאפרעד

 -עיזַאנמיג ןטימ ךוסכס ןטצעל ןכָאנ ךיא לע ,סנטייווצ .ערעימ

 סטכַאװצ תבש ךָאװטימ ןטימ ַא ןיא ןענָאק טשינ רָאטקעריד

 ןצונסיוא ןעמ ףרַאד .עשרַאװ ץוחמ סעבָארּפ ףיוא ךיז ןּפַאכסױרַא

 א עקָארק ןייק רעבירַא טרָאפ עפורט יד .תואגח'רעטניוו יד

 .ןבילבעג עקַאט זיא ױזַא .ערעימערפ יד ןכַאמ ןעמ ןָאק ןטרָאד

 יױוצ . ןעגנַאגעג ערעימערּפ יד זיא ןימרעט ןטמיטשַאב םוצ..

 רימ טָאה ןוא עשרַאו ןייק היאזמ ןעמוקעג זיא רעטעפש געט

 יד טָאה ערעימערפ רעד ךָאנ סנגרָאמוצ ףיוא זַא ,ןבעגעגרעביא

 "יבר רעד טימ השעמ יד עסעיּפ רעד ןופ ןפרָאועגסױרַא עּפורט

 "רעה ןופ תרבועמ טרעוו ןוא -- ןיבר ןופ הרקע ןַא ןעוועג} ןיצ

 ןבָאה ײטּפַאשלעזעג רערעסעב, רעד ןופ סרעייטשרָאפ .{ןעלעזע

 רעד ןיא ןענופעג יז ןבָאה רשוי ץילמ ַא .טהצעעג יױזַא ריא

 ,ןיציבר רעד ןופ לָאר יד טליפשעג טָאה יז .ָאקסעלרָא ןיטסיטרַא

 .ןרעוו טלכיורטשעג טשינ ןָאק ןיציבר ריא זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןוא

 ,טסקעט ןלעניגירַא םעד ןלעטשוצקירוצ טגנַאלרַאפ טרעכייווו

 רעד ןופ לָאר יד רעביא טיג רע ןוא ,ךָאנ טינ טיג עפורט יד

 סטרעכייו טױל טליפש עכלעוו ,רעמערק עבש תב וצ ןיציבר

 | .ןטסקעט

 .:טרעכייוו .רד טקרעמַאב גנוריפפיוא-"םלוג , רעד ןגעוו

 רעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא "םלוג; סעד ןעמענניירַא סָאדי
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 דנַאב-םישודק

 -רַאפ סױרג ַא רַאפ ןרעװ טנכערַאפ ףרַאד "עפורט רענליווא
 ."ןַאמרעה דוד ןוא היאזמ יכדרמ ןופ טסניד
 .רָאטקעריד

 וצ טיירג'מ ןטייקירעװש עכלעוו טימ טנכייצרַאפ רעשטוק .ב
 :טקרעמַאב ןוא ,םישולש ענייז וצ "קוביד , סיקסנַא ןריפוצפיוא

 טשינ .ןבָארּפ טכַאנ ןוא גָאט .סיפ יד ןופ ןיוש ןלַאפ עלַאג
 -עברַא -עניב יד טימ ךיז טגירק ָאזַאמ .טּפָאלשימ טשינ ,טסעימ
 .ײּפעק ןטלַאּפע טעוו רע ,טיירש ןוא רעט
 :תונורכז ענייז ןיא טביירש יקסווערָאמ םהרכא

 -וקעג אזַאמ זיא ,יימ בײהנַא ,לירּפַא ףוס -- טייצ רעד ןיא;
 ָאזַאמ טימ רימ ןשיווצ רעבָא .ןרישזַאגנַא ךימ ענליוו ןייק ןעמ
 -נייא ךיז ןטונימ עטשרע יד ןופ טָאה (יהאזמי ןבירשעג טָאה רענ
 ןװמ סָאװ ,"םידדצ , ןשיװצ יװ טשינ ,טקַאטנָאק ַא טלעטשעג
 יד ןופ ןבָאה רימ .ײןעגנירדסיוא  סעּפע ןטיױוצ םייב רענייא
 יוצ ןעיצַאב ןבױהעגנָא ךיז רעטרעו עטרעהעגסיוא עטשרע
 ןסיורג ןייא ןיא עטריסערעטניארַאפ קידעבעל יװ רעדנַאנייא
 -עג ַא טגיײלעגרָאפ רימ טָאה רע ןינע ןטנעָאנ ךיילג ןעדייב ןוא
 -עג ךיא .ץנעטסיזקע-סנבעל ַא טרעכיזעג רימ טָאה סָאװ ,טלַאה
 ןיימ ףיוא זַא ,טלוב קנעדעג ךיא ..רעפיצ םעד יונעג טשינ קנעד
 עטולָאסבַא ןוא טייהיירפ ןריטנַארַאג רימ רע ןָאק יצ :עגַארפ

 לעוו יצ ?טעברַא רעשירעפעשש ןיימ ןיא טייקידנעטשטסבלעז !
 ,ןזירּפַאק ,םעיציבמַא סנצעמע ןופ קיגנעהּפָא ןייז טששינ ךיא
 סָאװ ,הבושת ַא טרעהרעד ךיא בָאה ,ךעלעגירטניא ,ךעלציּפש
 . טא טלגילפַאב ,טױהרעד .,טקיטומרעד ,ןדנוצעגנָא ךימ טָאה

 ,עיצוטיטסניא רעד שפנ ןצנַאג ןיימ ןבעגוצּפַא טיירג טכַאמעג
 ."עּפורט רענליוו, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ

 עצרוק ןיא רימ טָאה רעריפ רעשיטקָאפ ןוא רעייטזערָאפ ריא
 ןופ םירבח ערעדנַא ןוא רע סָאװ ,ץלַא זַא ,טרעלקרעד רעטרעוו
 -נַא עטצעל יד רַאפ טרעהעג רימ ןגעוו ןבָאה רעטַאעט רעיײיז
 םגה -- סעיצַאורעסבַא עשיטקַארּפ ייר ַא ןוא רָאי ןבלַאהטרעד
 זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ טכַארבעג ייז טָאה -- טיױורעדנופ
 -עג יד וצ ןריפרעד ןזא ןריפ עּפורט יד ןָאק סָאו ,רעד ןיב ךיא
 רע ..תומילש רעשידיי ןוא רעשירעלטסניק ןופ ןטקנופ עקירעה
 -סניג ןוא ףייר זיא טנעמָאמ רענעבעגעג רעד זַא ,ןבעגעגוצ טָאה
 רעייז ןופ גנולקיווטנַא רעד ןיא טָאלב יינ ַא ןבייהוציָא ידכ קיט
 ףרַאד סיזירק רעטלּפָאט רעטכַאמעגכרוד רעד ליױו ,רעטַאעט
 ,יד רַאפ גנורעטכינסיוא ןוא גנורעטיי;סיוא ןופ רָאטקַאפ א ןייז
 יד ןופ ןײגקעװַא ןכָאנ ןץָאלשרעד טליפעג ךיז ןבָאה עכלעוו
 ,ערעדנַא עלַא ןופ ןוא -- "ַאדַאפג ופ רעדנירג-םירבח עכעלטע
 םעד ,הד'רי ַא ,ײגנַאגרעטנוא  ןַא רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו
 -טסַאג ןקידרעּפרעק-דמערפ ןטימ ּפַאטע ןרעוש רעבָא ןצרוק
 ,רעליפש

 לָאז רעכלעוו ,ןדיי ַא ,ןעטנעמ ַא ,רעלטסניק ַא ןכוז רימ --

 ייס ,טרָאװ ןופ ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא ייס ךַארּפש רעזדנוא ןדייר
 ,עדנילב ,ענעריובעג-יינ ןענייז רימ ..ןשילָאבמיס ןטיירב ןיא
 -רַאפ וצ ןזיװַאב ןיוש ןבָאה סָאוו ,םיאורב עקיניזטסואווַאבמוא
 ,ןענרעל ךיז ןפרַאד ייז זַא ,טשינרָאג ןעייטשרַאּפ ייז ...זַא ,ןייטש
 טימ ןעמונעגכרוד עלַא ןענייז רימ ןוא ,תיב-ףלא ןופ קידנבייהנָא
 יבר רעזדנוא ןרעוו טנָאק ריא זַא ,ןביילג רימ .ךַײש וצ יורטוצ
 יד רַאפ טבעלעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא ךָאנ .ךירדמ ןוא
 -רַאפ טימ ךייא ךָאנ ןייג רימ ןלעוו ,םויק רעזדנוא ןופ רָאי ריפ
 החגשה יד ןעמענוצרעביא טיירג טנעז ריא ביוא ,ןגיוא ענטדנוב
 ' י .זדנוא רעביא
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 ,םעד ןופ סַארגָאנעטס ןייק טשינ ןענייז תורוש עכעלטע יד

 ןיא רימ ייב קידנציז ,ןהאזמ ןופ טרעהעגסיוא בָאה ךיא סָאװ
 .1920 יימ בײהנָא רעדָא לירּפַא ףוס ןופ גָאט םענעי טעניבַאק

 טָאה סָאװ ,יטַאמ רעד זיא תורוש יד טָא ופ ךות רעד רעבָא

 |.א| טניז ןצרַאה ןוא ןסיוועג ןיימ ןיא טרירביוו ןוא ןעגנולקעג

 קירוצ םישדח 16:15 טימ .טנעוו עקיבלעז יד ןיא טָאה רעטייו

 ..יַאקשוטַאמדַאדוװַארפ ,יסעי ױג יט ,ךַא; ןיימ טכַאלעגסױא
 ריט יד טנּפעעג רימ ענליוו ןיא ךערּפשעג םענעי ןיא טָאה היאזמ

 ךימ טָאה ןוא טסנוק רעשידיי ןופ לכיה ןטמיורטעגסױא םוצ

 ?עווש םוצ טריפעגוצ ךימ טָאה ןוא טנעה יד רַאפ ןעמונעגנַא

 ."ןּפיל ענייז ףיוא "אבה ךורב, ןקיטכירפיוא ,ןסייה ַא טימ

 ןופ ןרָאװעג ןטעברַאפ רעדיוו יקסווערָאמ זיא רעטעּפש ןרָאי

 טלייצרעד רע ןוא ,"עּפורט רענליוו , רעד ןיא ןטעברַאוצטימ ןָאזַאמ

 :תונורכז ענייז ןיא םעד ןגעוו

 ,ןדלָאמעג ,וירב ענייז ףיוא קידנרעפטנע ,ןהיאזמ בָאה ךיאי

 ,ךיירפ ַא יו ןטכַארטַאב ךיא לעװ ײעּפורט, רעד טימ ןטעברַא זַא

 ןעניפעג לעװ ךיא בױא ,רימ רַאּפ דובכ ַא ןוא גייטשפיוא ןָא

 ןיא ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא רימ סָאװ ;ורטוצ םעד ךיז םורַא

 ןָאט ןענָאק לעװ ןוא טעברַאנעמַאזוצ רעזדנוא ןופ דָאירעּפ ןטשרע

 -רעל ,ןשוועדָאה :הדבוע רעשירעיצרעד ןיימ ןרָאיטקַא יד ץעיווצ

 ךיא.. ,גייטשפיוא ןשירָאיטקַא ןופ ךַאילש ןרעביא ייז ןריפ ,ייז ןענ

 ןיימ רַאֿצ זַא ,גנוגייצרעביא רעד ןיא עשרַאוו ןייק ןעמוקעג ןיב

 דצמ ."ןפמעק' ןפרַאד טששינ ךיא לעװ סַארגָארּפ ןוא עיציזָאפ

 -ַאב עטסעב יד ןפָארטעגנָא טירט ןטשרע ןופ ךיא בָאה ןהיאזמ

 ןפיוא טכַאנייב , ןגעוו עגַארפ יד טלעטשעג רעדיוו טָאה רע .גנויצ

 גנוריסערעטניארַאפ עכעלטפַאשנדיײל ַא ןכלעוו וצ) ײקרַאמ ןטלַא

 שירָאגעטַאק בָאה ךיא .(רעּפיש קחצי רָאטקַאד טַאהעג טָאה סע

 -יױש יד זַא ,טייקרעכיז יד ןבָאה לעװ ךיא רָאנ יװ;זַא ,ןדלָאמעג

 םױש רעטכעלש ַא יו זיא סָאװ ,םעד ןופ יירפ ןעניז רעליפש

 -רעד.. ײקרַאמ ןטלַא; ןטימ ןואורּפ דָאירעּפ ןרַאּפ ןסקַאוועגנָא

 -ןצ זיא ןעמ ןוא .יַאטסָאקַא; -- עבַאגפיוא רעזדנוא זיא לייוו

 דימ טָאה היאזמ רעבָא .ײַאטסָאקַא ןופ ןבָארּפ יד וצ ןטָארטעג

 ערעדנַא עלַא ןוא קיגָאגַאדעּפ ןופ הדבוע ,ישזער זַא ,ןדלָאמעג

 :ןוא עקיטכיוו רעייז ,םינינע עכיוה ץלַא ןעניי סָאד ,ײכַאז טיז

 ןוא ,ײרָאיטקַא ןַא ךָאד זיא יקסווערָאמ, רעֶבָא ,ענעשטנואוועג

 סָאד ןוא ,עניב רעד ףיֹוא ןעז וצ םיא קשח טַאהעג טלָאו עשרַאוו

 רָאּפ ַא ןופ ןגָאוּפָא ךיז ןענַאק וצ ךייר יױזַא טשינ זיא רעטַאעט

 ײ..רעזייה עטכוזַאב-טוג

 "קידצ רעלָאּפָארימ , סלַא ףיוא טערט ןוא ,ךָאנ טיג יקסווערָאמ }

 טיירג'מ ןעוו רעבָא ,גלָאפרעד ןסיורג ַא טָאה סָאװ ,"קוביד , ןיא

 טָאה לָאר-לטיט יד ןכלעוו ןיא ,"ַאטסָאקַא לאירוא , ןריפוצפיוא ךיז

 -ווערָאמ טרעוו ,ןייטש .לא ןוא םיא ןשיווצ ןרעוו טרילבוד טלָאזעג

 עסיורג טָאה רע ןוא ,ןליּפש טינ ןַאק רע זַא ,קירעזייה ױזַא יקס

 -יימ וצ טריפרעד סָאד .לָאר יד ןליּפש לָאז ןייטש זַא ,ןטייקירעווש

 | .ןָאזַאמ ןוא םיא ןשיווצ "ןטייהנדישרַאפ-גנונ

 -יּפע ןשיטסירעטקַארַאכ ןקידנגלָאפ טלייצרעד ווָאקרוט טנומגיז

 | ..מ ןגעוו דָאז
 עג ,דנַאלסור ןופ ןרעקמוא ןכָאנ ,ךיז טָאה עּפורט רעזדנואג

 סָאװ ,ץניווָארּפ יד "ןקעוופיואי לָאז סָאװ ,עסעיפ ַא ןיא טקיטיינ

 וליפַא .סיזירק ןשימָאנָאקע ןקרַאטש ַא טבעלעגרעביא ןַאד טָאה

 -גַאמ ןייז ןרָאלרַאפ טָאה ַאקסנימַאק לחר רתסא יו ןעמָאנ ַאזַא

 ַא ופ ףליה רעד ןיא טקיטיינעג ךיז ןוא טפַארק עשיטענ

 רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא עסעיפ ַאזַא .עסעיפ ײעקרַאטש;
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 ךןופ א קי םס קעל

 רעד ןופ עיּפָאק ַא ,"לכיב, סָאד טכוזעג ןבָאה רימ .ײקוביד,
 -ּפורטְוַּפַא יד .ןעמוקַאב טנָאקעג טששינ ץעגרע ןיא יז ןוא ,עסעיפ

 וצ טכער יד ןבעגעג זדנוא ןבָאה השורי סיקסנַא רעביא םיס

 ןפ םענייק ייב ךיז טָאה עיּפָאק ןייק רעבָא ,ײקוביד  םעד ןליּפש

 ךיז םיצורית ענעדיישְרַאפ טימ טָאה ָאזַאמ ןענופעג טשינ יד

 ינרוט ַא סְרעזדתא םגה ,עסעיפ יד ןבעג וצ זדנוא טגָאזעגּפָא

 -נוא דָאנ ,טרעקרַאפ .ןרעטש טנָאקעג טשינרָאג טימ םיא טלָאװ

 ןעז טלָאװעג טכער טשרע ןעמ טלָאװ ,גנולעטשרָאפ ַא סרעזד

 -עטשַאב סע טָאה טפנוקוצ יד ."רענליוו; יד ,ײלַאניגירָא; םעד

 עשרַאוו ןיא ײרענליוו; יד ייב עסעיפ יד טָאה ,םעד ץוח ַא .טקיט

 טעוו יז זַא ןעזעגסיורָאפ טָאהימ ןוא ,ןייג ֹוצ ןביוהעגנָא טשרע

 ךיז ןבָאה ,געקַאד ,רימ .רָאי א יװ רעקיניוו טשינ ןטלַאהנֶא

 רוט 'עקידלַאב ַא סָאװ ,ףליה ײרעקידנעגנירד, ןיא טקיטיינעג
 .יןלייטוצ טנָאקעג זדנוא טלָאװ יײ) =

 .:וָאקרוט טנומגיז טנכייצרַאפ טייהנגעלעג ערעדנַא ןַא ייב ןוא
 יַאק ַאדיא טימ ןעמַאװצ ןיב ךיא ןעוו ,1921 רָאי םעד טניזי

 יא ןיא ,עשרַאװ ןיא רענליוו יד ייב ןטָארטעגפיוא ,ַאקסנימ

 עטירוצ ןיימ ןעוועג סָאד זיא ,ײהמקנ ןופ טָאג' ןוא "טכוזרעפ

 .רעטַאעט םעד ןופ רָאטקעריד םעד ,ָאזַאמ .מ טימ טעברַאנעמַאזצ

 רעד ןיא רענליו רעקיצנייא רעד ןעוועג ןוש ןַאד זיא ָאזַאמ

 ,"ַאדַאּפי ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ,יעּפורט רענליוו
 .ײןבעל ןייז ןופ ףוס ןזב רעטַאעט םעד יירטעג ןבילברַאפ זיא סָאװ =

 .-רעטַאעט עלַא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ןלױפ ןיא עיזאוניק !

 :טרעכייוו ,רד .רעביא טיג ןטעטױװיטקַא עטצעל ט'.מ ןגעוו

 עטייווצ יד ןעוועג זיא רעטַאעט ןעידיי ןיא (טינעעשעג א;

 סָאװ ,| ײטנגוי רַאפ רעטַאעט ,} רעטַאעט ןקיזָאד ןופ גנוריפפיוא
 "רעטַאעט טנגוי ןֹוא סקלָאפג ףױא ןעמָאנ ןיז ןטיבעג טָאה
 ןויטַארטסינימדַא ןַא רַאּפ ןהיאזמ .מ ןטעברַאפ ןוא {1937 ןיאו
 | - י טי .רָאטקעריד

 -ַאעט גנוי, ןופ םויק ןרַאפ ףמַאק רעד זיא רָאי ןט1939 ןיא..
 ךָאוו ןופ ןרָאװעג (ײרעטַאעט יינ, לוגלג ןטצעל ןייז ןיא) ײרעט
 רעטייוו זַא ,זדנוא רַאפ רַאלק ןרָאװעג זיאיס.. .רערעויש ךָאװ וצ
 נָא ןכעלטּפַאשלעזעג ַא ןָא ןריטסיזקע ןענָאק טשינ רימ ןלעװ
 ןוא סקלָאפ} ןופ גנוריפנָא רעד ןופ טעברַאטימ יד .רַאפש
 םורַא טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג םעד טימ ײרעטַאעט טנגוי
 ."ךעליירפ ךעליימ. ןפ גנוריפפיוא רעד ייב רעטַאעט ןקיזָאד םעד
 דָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןגיילוצרָאפ קנַאדעג ןפיוא טכַארבעג ךימ טָאה

 וצ טקעיָארּפ ןיימ. ןעלבמַאסנַא עדייב ןופ גנוקינייאראפ עלענ

 טריטפעצקַא זיא סעפורט עדייב לענָאיצַאזינַאגרָא ןקיניײארַאפ

 גוב םייב קָארב ןיא .טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג ןכרוד ןרָאװעג

 םעד טעברַאעגסױא ןוא םיטרפ עלַא טדערעגמורַא רימ ןבָאה.

 .ןקידנעמוק ןפיוא טָאה רעכלעוו ,ךַאמּפָא ןכעלטפירש ןופ טסקעט

 רעטנוא ,ןעזעגסיורָאפ ןָאזעס-רעטַאעט . ופ תתספורטוּפַא רעד
 -ןוא ועלבמַאסנַא .עקידנליפזע ייױוצ ,טעטימָאק ןכעלטפַאשלעזעג

 .ַארַאלק ןופ ןיטשַאב טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,גנוריפנָא ןייא רעט

 -סינימדַא סעד יװ היאזמ .מ ,רָאטקעריד םעֶד יו שטיווָאלַאגעס

 עזטטייד יד .רעריּפנָא ןשירעלטסניק סעד יװ רימ ןוא ןוויטַארט

 ."רענעלפי

 טַאנָאי ' טביירש ,טיוט 'ןשיגַארט ןייו ןוא ּפַאטע ןטצעל ס'.מ ןגעוו

 :1 וָאקרוט

 טני םעג המחלמ ן טלעוו רעטייווצו רעד ןפ ךָארבסיוא סייבג

 "לעזעג ןיא ןיירַא דלַאב ךיז טפרַאוװ רע .עשערַאוו ןיא ָאזַאמ ךיז

 גנולייטּפָא ךיק רעד ןופ רעטייל טרעוו ןוא טעברַא רעכעלטפַאש
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 בעט טע ט ןשידיי

 טלקיוװטנַא רע .ףליהניילַא רעלַאיצָאס ןופ טפַאשלעזעג רעד ייֵר

 טייקכעלגעמ ַא רעדיוו טָאה רע ןוא טעברַא-ףליה עסיורג ַא טרָאד
 -ַאט ןשירָאטַאזנַאגרָא ןכעלטינשכרוד-טשינ ןייז ןזיוװצסיורַא
 טריפ ,ָאטעג סָאד עשרַאוװ ןיא טריפעגנייא טרעוו סע ןעוו .טנעל
 טעברַא רע רעבָא ,טייקיטעט- ףליה ןייז טימ ןָא רעטייוו ַאזַאמ
 -ַאגרָא רוטלוק רעשידיי רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטייצכיילג
 ,רעדנירג יד ןופ רענייא זיא רע רעכלעוו ןופ ,(ירָאקייי) עיצַאזינ
 רעד ייב עיסימָאק רעשיטסיטרַא רעד ןופ טַאר ןיא ךיוא זיא רע
 רעסיוא ,ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,ףליהניילַא רעלַאיצַאס רעשידיי
 רעז ןוא טַאלבנעסונ ילתפנ .רד ,ןילטייצ ןנחלא טרעהעג ,םיא
 .תורוש יד ןופ רעביירש

 'זיוה יד ןיא ןפַארעּפער טימ ףיוא טפָא ךיוא טערט ָאזַאמ
 לנירעלטסניק ייר ַא טייצ עטצעל יד טריזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק
 -נעזלָאג רתסא ןיטסיטרַא יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ,ןטירטפיוא
 -נָארעּפנַאק סלַא גלַאפרעד סיורג טימ ףיוא ךיוא טערט רע .גרעב
 ַאטעג ןיא זיא ָאזַאמ .ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ענעדייזערַאּפ ףיוא עיס
 ןואְו תורצ ןוא תוגאד ףױא זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ סיױרַא
 ייוד ףיוא ןריגַאער ןעמ ןָאק (טלעפעג טשינ ָאטעג ןיא טָאה סָאד
 טָאה ןילַא רע .גנַאזעג טימ ןוא ןגיױװש טימ ,ןייוועג טימ ;םינפוא
 -קַאו-דנוש יד ןעוו .עיצקַאער ןופ ןפוא ןטירד םעד טריגַאּפָארּפ

 ָאזַאמ טָאה ,ָאטעג רעוועשרַאוו סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה עילַאנַאכ '-י

 -טימָארּפמָאק ןיא ןפרָאוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד וצ טרעהעג

 ןעוועג טלַא זיא רע) רעטלע ןכיוה ןייז ייב .םעד ןגעק ףמַאק ןזָאל = |
 לופ ןוא רעטנומ טליפעג ץלַא ךָאנ ךיז רע טָאה ,(רָאי 70 ייב ר

 רעט18) קיטיירפ רעקיטולב רעד ןעמוקעג זיא סע זיב ,ןבעל טימ |
 יד סָאװ ,םישודק 52 יד ןששיווצ ,טָאה ןעמ ןעװ (1942 לירּפַא !

 ןטסעב ןייז ךיוא טכַארבעגמוא ,ָאטעג ןיא ןסָאשרעד ןבָאה ןשטייד
 טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעדניל םחנמ רעלטּפַאשנסיװ םעד ,טניירפ- |

 טעברַאעג ןעמַאװצ עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד
 ,טקריועג קרַאטש ױזַא ןָאזַאמ ףיױא טָאה סָאד .טפמעקעג ןוא
 זיאיס זַא ,טרעדנערַאפ ױזַא ךיז רע טָאה טכַאנ רעֶד רעביא זַא

 טַאהעג ןבָאה רימ .ןענעקרעד וצ ןעוועג ךעלגעממוא שממ םיא )2 
 ןרָאלרַאּפ טָאה סָאװ ,ןַאמ םענעכָארבעצ ,ןעיורְג" זיירג ַא ְךיִז רַאֿפ |

 .ןבעל םוצ סערעטניא ןוא ליצ ןצנַאג) סעד

 ,גנַאל ןייז ךרוד טָאה סָאװ ,טסימיטּפָא רעסיורג רעד ,ָאזַאמ
 זיא ןוא טייקיביגכַאנ ןייק ןופ טסואוועג טשינ ןבעל ךיירנברַאפ

 ךיז טָאה ,רעצנַאֿפ םענרעזייא ןַא טימ טמױצעגמורַא יוו ןעוועג

 ,ךניק ןיילק ַא יוװ ןרָאוװעג ןוא ןכָארבעגנייא טכַאנ רעד רעבִיא

 -סנבעל עטצעל ןייז .לטנעה ןרַאפ ןריפ טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ

 גרעבנעדלָאג רתסא ןידניירפ ענעבעגרעביא ןוא ןירעטיילגַאב

 : ןטלַאהעגרעטנוא שילַארָאמ עקַאט םיא טָאה

 ןענייז םישודק עקירביא יד וא רעדניל םחנמ יװ םעדכָאנ

 ןקידתוירזכא ןַא ףיוא ןרָאװעג טכארבעגמוא ןשטייד יד ךרוד

 .ךַאפעג ןיא זיא ַאוַאמ ךױא זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ,ןפוא

 ,טניירפ ענייז ןופ תושקב עלַא ףיױא טקוקעג טשינ רעבָא טָאה רע

 וצ ןעמוקעג רעטייו זיא רֶע ןטלַאהַאבסױא ךיז טלָאועג טשינ = |

 .יףליהניילַאי רעד ןיא טעברַא ןייז

 ,ָטמעג .רעוועשרַאוװ ןיא ךנַאטשַפיוא ןרַאפ געט עטצעל .(

 -ניוו לאומש רעוט-רוטלוק ןְטיִמ ןעמַאזצ טעברַאעג ָאזַאמ טָאה =
 טימַאב ךיז ןבָאה טניירפ ענייז .טמַא-עיצַאזיווָארּפַא ןיא רעט-
 רעבָא ךיז טָאה רע .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעמענוצרעבירַא םיא
 ןטימ ןײגוצנָא ךַאווש ןוא טלַא וצ ןיוש זיא רע זַא ,טנשקעעגנייא
 ענייש ,עגנוי ןייז .טיוט ןפיוא ןטרַאװ קיױר טעװ רע ןוא ןבעל

2526 



 דנַאב םישודקס

 טָאה עכלעוו ,גרעבנעדלָאג רתסא עסירעטקַא עקיעפ יד ,יורפ

 בירקמ םיא רַאפ ךיז טָאה ,ןעזסיוא ןשירַא ןקידנצנעלג ַא טַאהעג

 .ןעמוקעגמוא םיא טימ ןעמַאװצ עקַאט ןוא ןעוועג

 געט-לירּפַא יד ןיא ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא ןתעב

 גרעבנעדלָאג רתסא יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ ,ָאזַאמ טָאה ,23

 ןעמ .ןבעל ןייז ןרָאלרַאפ ,םישודק עזָאלנעמָאנ רעטנזיוט ליפ ןוא

 ."ןעמוקעגמוא ןענייז ייז ואוו טרָא סָאד טשינ וְליפַא סייוו

 :םולבלעגניר לאונמע טביירש "ָאטעג ןופ םיבתכ , ענייז ןיא

 רעד ןופ רעטייל רעטנידרַאפ ןוא רעטנַאקַאב ,ָאזַאמ יכדרמ}

 ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא המחלמ רעד תעשב .יעּפורט רענליווי

 קרַאטש ןעוועג זיא ָאזַאמ .גנורענרעד ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא ,איסי

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ירָאקיאי ןיא ךעלטפַאשלעזעג קיטעט

 ןטערטסױרַא טגעלפ רע .טפַאטלעזעג רעקיזָאד רעד ןופ ןלייז יד

 -ַאכ ןשירעלטסניק-ששירַארעטיל ןופ סעימעדַאקַא עסיורג ףיוא

 -סגנוטיילנייא סָאד ןטלַאה ךעלניױועג טגעלפ ַאזַאמ .ּרעטקַאר
 ןייז רע טגעלפ ןעגנומענרעטנוא עשירעלטסניק ףיוא ןוא טרָאװ

 ירָאקיאי טפַאשלעזעג רעד ןופ קעטָאילביב יד .עיסנַארעפנָאק ַא

 .טסנידרַאפ ןייז ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא

 ינ רענַאקשישטנַארּפ ףיוא רעקנוב ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע

 | ,"1943 רָאי ןיא עיצקַא-לירּפַא רעד תעשב 0

 :תונורכז ענייז ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ טרעכייוו .מ .רד

 -ַארּפ ןופ .טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש ַא ןעוועג זיא היאזמ .מ;

 "מא ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,קיטסַאנמיג ןופ רערעל ַא עיסעפ

 טשינ וליפא ןוא רעסישעזער ַא רעדָא רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ עיציב

 טָאה ןרָאי עטשרע יד .עּפורט רעד ןופ רעריפנָא רעשירַארעטיל א

 םגה ,רעריפנַא רעד יוװ שיפַא ןפיוא טרירוגיפ טשינ וליפַא רע

 .ץוח יפלכ עפורט יד טריטנעזערּפער טייצ עצנַאג יד טָאה רע

 "יפ ןכעלפעשסיואמוא ןַא ,ץנעזערּפ עטוג ַא טגָאמרַאפ טָאה רע

 -רעזייא ןַא ןוא ּפָאק ןגולק ַא ,טקעלעטניא ןקידעבעל ַא .,חוכ ןשיז

 טנווַאהַאב ןעוועג זיא ןוא ןסיוו שידיי טַאהעג טָאה רע .ןליוו םענ

 רעשיערבעה ךיא לייט סםוצ ןוא רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא

 טשעינ שממ ןעוועג זיא טנעלַאט רעשיטַאמָאלּפיד ןייז .רוטַארעטיל

 רעקרַאטּשש ךָאנ ןעוועג זיא ענייז הדימ ןייא רעבָא ,ןצַא:עוצּפָא

 ןטייקיעפ ענייז טימ .רעטַאעט םוצ עביל יד :ערעדנַא עלַא ןופ

 "ידיי רעדעי ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמענרַאּפ טנַאקעג רע טָאה

 רעד ןיא חוכ ַאזַא ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא ,עיצוטיטסניא רעש

 ַאזַא ןוא ,רעטַאעט ןופ ןסיײרּפָא ןענָאק םיא לָאז סָאװ ,טלעוו

 -עג טשינ לָאז רע רעכלעוו ןופ ,עּפורט רעד ןופ עגַאל ערעוושט

 טלעטשעגּפָא טשינ ךיז רע טָאה ייברעד .געווסיוא ןייק ןעניּפ

 ךיז טָאה סע בוא ,עקיזיר םוש ןייק רַאפ ,תואצוה םוש ןייק רַאפ

 ,גוריפפיוא רעיינ ַא טימ עּפורט יד ןרעכיירַאב ןקעוו טלדנַאהעג

 ."רעקיזומ ,רָאטַארָאקעד ,רעסישזער סעיינ ַא טימ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ יקסווערָאמ םהרבא

 טרעדנוה ףיױא ןעוועג זיא ,הכרבל ונורכז ,האזמ יכדרמי

 -סנָאמעד ,עיצולָאזער :"רעוט רעכעלטפַאשלעזעג, ַא ,טנעצָארּפ

 ןיא ךיז טוט סָאו ןוא ."גנוכַאמ-רוטלוק} ,טעקנַאב ,עיצַארט

 םעד ןגעוו ?עושעּפָארק רעדָא סעברַא :ךיז טכָאק סָאװ ?ײלסעק,

 ןמ15 ןפיוא טָאה רע ליױו ,טרעמיקעג טשינ לָאמנייק ךיז רע טָאה

 ףירגַאב רעמ טַאהעג טשינ סעד ןגעוו םויק ײסעפורט . ןופ רָאְי

 ןופ ןטסָאּפ ןייז ןטיבעגסיוא טָאה רע ןעוו ,רָאי ןטשרע --- ןיא וו

 רָאטַארטסינימדַא ןופ עלעטש רעד ףיױא רָאטקורטסניא-טרָאּפס

 יד טײטשַאב סָאו ןיא !הברדא ?גנוריפסטפעשעג :יַאדַאפ, ןיא

 ?טפעשעג ןימ ַא רַאפ סע זיא סָאװ ?גנוריפ
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 ,טיונ וא רעגנוה ןופ ןדָאירעּפ ןיא -- טייקטיירג-ןברק טימ

 יַאנַאפ ַא ןשקע ןַא ,יאנק ַא ןופ טײקנטלַאהעגסױא רעד טימ

 טנַאג ופ סיחטש יד רעביא ןגָאװ סעד טפעלשעג רע טָאה ,רעקיט

 טָאה רע רעבָא .לקַאטקעּפס ןופ סינפ סָאד טיהעגּפָא ןוא עּפָאריײיא

 .לקַאטקעּפס ןופ ןכות ןגעוו טכַארטעג טשינ

 .טריטנעזערּפער -- טלַאהסיױא ןוא עדרעװ טימ טָאה האזמ

 .טייהנייש עטרַאגעג ַא טביל ןעמ יו טבילעג ךיא בָאה ןהאזמ

 עכלעוו ,ןעיורפ ייב גלָאפרעד ןייז וצ קיטכיזועפייא ןייז געלפ ךיא

 ."ןטייקסיז וצ ןגילפ יו ןבעלק םיא וצ ךיז ןגעלפ

 ךנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש .ענעשָאלרַאפ, -- ֹװוָאקרוט סַאנָאי

 .62:67 .וג ,סנייא
 ,42'141 .וז ,1955 ,זירַאּפ ,' עשרַאװ לָאמַא ןעװעג , -- רעשטוק .ב
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב , הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- וװָאקרוט טנומגיז

 ,328 ,320 .וז

 ,25-32 .וז ,דנַאב רעטייװצ ,1961 ,ביבא-לת ,' תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ
,155 ,140 ,134:36 ,1291130 ,125726 ,121 ,67 ,64 ,39 ,7 

.345 ,341 ,221 ,216 ,200 ,182 ,177 ,171 ,9 

 ,יװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאונמע
 | .202 .ז

 לעומַאס ,ָאקסערעל
 |{ רערהעל לאומש }

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1876 טסוגיױא 1 .בעגו

 -ַאב טיױול| 1876 טסוגיוא 1 ןריובעג
 יסַאי ןיא |1868 -- רַאדנעלַאק סרעד

 ַא ןופ רעציזַאב ַא -- רעטָאפ .עינעמור

 ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג .טפעשעג-קנַאב

 -ירּפ ַא ןיא ךָאנרעד ןוא ,לוש-סגנוריגער ַא
 ףיוא תושיגנ בילוצ .לוש-רעטילימ רעטַאװ

 -טסע טלָאמַאד) .ָאװַאשטוס ןייק קעװַא ,ןדיי

 "רעד ,עיזַאנמיג רעקיטרָאד רעד ןיא (ךייר

 -ַאמ טכַאמעג ןוא ץיווָאנרעשט ןיא ךָאנ

 "רושז סלָא טעברַאעגטימ .ןיוו ןיא .ַארוט
 ןוא "טַאלבעגַאט רעטסערַאקוב , ןעגנוטייצ עשטייד יד ןיא טסילַאנ

 | ."דָאיל רעשינעמור ,

 -רַאעגטימ ןוא יסָאי ןייק ןרָאפעגקירוצ ,עיזַאנמיג ןקידנע ןכָאנ

 ןבירשעג טייצ רעיירפ רעד ןיא .טפעשעג-קנַאב סרעטָאפ ןיא טעב

 טשינ םיא טביױלרעד דָארלעסקַא ןעוו ןוא ,סעיזנעצער-רעטַאעט

 ,.ל טגנערב ,עיזנעצער רעטכעלש ַא בילוצ רעטַאעט ןיא ןײגוצנײרַא

 .רילעווָאי ןמלק ןופ עּפורט עקידנירוקנָאק יד ,סיעכהל ףיוא .יסַאי ןייק

 :עװָאי ןיא רעבָאהביל סלַא ףיוא ןיילַא רע טערט 1900 ךרעב
 .רַאפ ןוא "יבצ יתבש ,, עסעיּפ סציוורוה .פָארּפ ןיא עּפורט סריל

 עקינייא םורַא טרָאפ רע עכלעוו טימ ,סעּפורט ןיא ןיוש טביילב

 ךָאנרעד .יסַאי ןיא ןליּפש וצ קידנדיימסיוא ,עינעמור רעביא רָאי

 ןייק ריא טימ טרָאפ ןוא סילעג ןופ עּפורט רעד ןיא ןירַא רע טערט

 .ל טייג טרָאד ןופ .טייצ רָאי ַא ןליּפש ייז ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ךָאנרעד ,עניווָאקוב ןיא עּפורט סמולבנעזָאר ןרהא ןיא רעבירַא
 ןישזד טימ ןעמַאזוצ ןוא .עּפורט סרעלטיירט ןיא ןיירַא רע טערט
 ןייק רעטַאעט שידיי טימ רע טרָאפ ,לעבָאל ַאניוװְלַאמ ןוא דלעפנירג

 ןופ ּפָא ךיז רע טלייט ָאד .(דנַאלגנע) ַיוגזַאלג ןוא רעטסעשטנַאמ

 -עצ יד טפערט רע ואוו ,גרעבמעל ןייק קעווַא טרָאפ ןוא עּפורט רעד

 יד טיג ןיא טריזינַאגרָאער רע עכלעוו ,עּפורט-לעּפמיג ענעכָארב

 .(11 ַאקסנָאלעגַאי רעטַאעט-רעמוז סָאד זֶעוובוצפיוא עוויטַאיציניא
 .גָאטימכָאנ תבש ןליּפש וצ ? ךייא ךיוא ָאד טריפ .ל
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 ָטקיס לע ֹל

 2 םורַא .ל טרָאפ ,גרעבמעל ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןליּפש ןכָאנ

 עינעמור ןיא רע טליּפש ךָאנרעד :עּפורט סרָאש גילעז טימ רָאי

 וצ ןיירַא רעדיו רע טערט רעטעּפש ,עיסעצנָאק רענעגייא ןַא ףיוא

 ףיוא עינעמור ןיא דָארלעסקַא ייב ךָאנרעד ,גרעבמעל ןיא ןלעּפמיג

 "ָאדנָאל ןיא רש טרילָארטסַאג רעטעּפש ,עיסעצנָאק רענעגייא ןַא

 ַא טליּפש ןוא (גניליש םעס טימ ןעמַאזוצ) רעטַאעט ןָאיליװַאּפ רענ

 ןיא ןָאזעס ַא רעטעּפש ,שטיװָאקשָאמ סירָאמ טימ ךָאנרעד ןָאזעס

 ייב ךָאנרעד ,רעלסעק ףעזָאי טימ רעטַאעט רעיײּפמע ןיא ןָאדנָאל

 ןטעיּפ טליּפשעג רָאי 4 טָאה רע ואוו ,טסעּפַאדוב ןיא רעמייהטרעוו

 זיא ןליּפש וצ שינביולרעד יד סָאװ ,םעד בילוצ) ןטקַארטנַא ְזָא

 -ליּפש ןוא גנַאזעג } "עלַאה- ליּפש-ןוא-גנַאזעג ַא , רַאפ זיולב ןעוועג

 .(| ןָאלַאס

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ רעיימ סירָאמ

 -עס ןעוועג זיא ןןָאדנָאל ןיא| זדנוא ייב רעלָארטסַאג ַא דָאני

 רע .(םיא ןפור ערעדנַא יוװ ,ָאקסערעל רעדָא ָאקסערַאל לעומ

 טסַאפרַאפ ךיוא טָאה ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג זיא

 טצעזרעביא טָאה רע .ײלצרעה .רד יז ןשיווצ ,ןסעיּפ עקינייא

 רעטנוא ײערָאנָאמ לורעטשעמי עסעיפ ערַאדנעגעל עשינעמור יד

 -וא ַארַאברַאב; ךיױא ,"יורפ עטרעיומעגנייא יד, ןעמָאנ םעד
 שילַאק ַאטרעב סָאװ ,עדנעגעל-רעטסיולק רעוועקָארק ַא ,ײקירב

 ןעוועג רע זיא רעליפשיוש סלַא .טסערַאקוב ןיא טליפשעעג טָאה

 ןרעלסעק ןוא ןשטיװָאקסָאמ טימ טליּפשעג ָאד טָאה רע .קיעפ

 ץרפ ןיא לדנעמ סלַא ןענישרע לָאמנייא ָאד זיא ָאקסערָאל

 קיסעמסינטלעהרַאפ טליּפשעג טָאה רע .ײהלבנ יד סנייבשריה

 ַאזַא רַאפ טסַאּפעג טינ טָאה רעפרעק רעטיובעג-טסעפ ןייז .טוג

 טָאה רע ,טלַאהעגסױא ןעוועג זיא ןליּפע ןייז רעבָא ,עלָאר

 יד ןַאד ןוא טייקטציירעצ עזעוורענ יד טשרעוצ טקירדעגסיוא

 ןכעלקילגמוא םעד ןופ תעגושמ יד ,גנורעדורעצ עקידנעטשלופ

 ןופ יַארָאנא רייּפמע דנע ליימ ןיא טריפעגפיוא ךיוא טָאה רע

 טפיוה יד טליּפשעג טָאה ןַאמנייפ ענייד ןכלעוו ןיא ,ןעסביא

 ןייז קנַאד ַא סָאד ןגָאז קידנעטשלופ ןעמ ןָאק םיא ןגעוו .עלָאר

 ךיז טָאה סעכנַאמ :טלָאװעג ליפ רעיײז רע טָאה ץנעגילעטניא

 ."ןבעגעגנייא ךיוא םיא

 רע ואוו ,עּפורט ַא ןילרעב ןיא טריפעג .ל טָאה 1913 רעמוז
 טליּפשעג רע טָאה -- 1917 .טריסישזער ןוא טליּפשעג ךיוא טָאה

 רעביא סעּפורט-םירבח טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד ,עניַארקוא ןיא

 ןוא רעלגיז ןופ ףתוש-טימ סלַא ךיוא טייצ ַא ,עינעמור ןוא ןליױּפ

 "עג -- 1926 .קידנעטשטסבלעז רעטעּפש ,סיריא .ש טימ ךָאנרעד

 .רָאא עכעלטע ןליּפש ןבילברַאפ זיא רע ואוו ,ןיוו ןיא ןעמוק

 "לצרעה רָאטקָאד , ןענייז ןופרעד ,ןסעיּפ ליפ ןבירשעגנָא טָאה .ל

 -רעדיינש רעגרעבמעל סָאד , ,(דליבסנבעל) "עלעזייר , ,(דליבטייצ)

 רעד , ןופ טצעזרעביא ,עמַארד) "רעסערפ-ןשטנעמ רעד , ,"לדיימ

 ןופ דיל ַא ךָאנ) "יורפ עטרעיומעגנייא יד , ,("טיוט רעכעלרעגריב

 גנורעכיזרַאפ ַא טול ,רעביא טיג לטסעמ בקעי יװ} .רעדנַאסקעלַא
 -רעביא ןַא "יורפ עטרעיומעגנייא יד , זיא ,ןרָאיטקַא עשינעמור ןופ

 ךיוא ."ערָאנַאמ לורעטשעמ' עסעיּפ רעשינעמור רעד ןופ גנוצעז

 .(עטערעּפָא) "ונבר השמ, ןוא |גנוניימ עבלעז יד טָאה רעיימ סירָאמ

 .ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז ןסעיֿפ עלַא יד

 -עטעירַאװ רַאפ ןרעמונ-קיזומ ליפ טרינַאּפמָאק ךיוא טָאה ,ל

 טָאה רע .רעטסעקרָא-טערעּפָא ןייז טריגיריד ןיילַא טפָא ,רעדיל

 יד טצעזרעביא ןוא סרעטקַאנײא עשיטסירָאמוה ןבירשעג ךיוא

 ."עקָארק ןופ עטכישעג-רעטסיולק ַא ,קירבוא ַארַאברַאב , עמַארד
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 רעט ַאע מט ןשידִיי ןופו|

 .ל טָאה המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסױא ןתעב
 ןיא ןענופעג ךיז .ַאלעדַא ןירעליּפשיוש יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ןייק טריטרָאּפעד ייז ןבָאה סיצַאנ יד ןענַאװ ןופ ,ץיװָאנרעשט
 ןעועג ןענייז ןעגנוגנידַאב-סנבעל עקיטרָאד יד .עירטסינסנַארט

 1943 בײהנָא ןיא ןוא ,ץומש ,רעגנוה ,ןעגנורעדינרעד :עכעלרעדיוש

 .ןברָאטשעג זיא ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןופרעד .ל זיא

 ןיא םיא טימ ןעוועג זיא עכלעוו ,לארה ןועמש לקינייא ןייז יו

 טנייה ךיז טניפעג ןוא טעװעטַארעג סנ יּפ לע ךיז טָאה ןוא ,רעגַאל

 ַא ןיא ןעוועג רבקמ םיא + ןעמ טָאה ,רעביא טיג ,לארשי תנידמ ןיא

 .טעזָאלק-רעסַאװ
 .לואּפ ַארַאלק ןופ .ע .ש |

 *1172 .זז ,דנַאב רעטייווצ ,4 ,עשראװ , "רצעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,

9.1 
 ,218-219 .זז ,2 ,ןָאדנָאל 4 ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ

 אלערַא ,אקסערעלו
 | רענרעק}

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1886 .בעג}

 ,גרעבמעל ןיא 1886 לירּפַא ןריובעג

 רָאטנַאק רעטייוצ -- רעטָאפ .עיצילַאג

 "עג טעדליבעגסיוא .לּפמעט ןשיטָאטש ןיא

 רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןירעגניז סלַא ןרָאװ

 יז טָאה .עדניימעג-סוטלוק רעקיטרָא

 יָאכ סלַא ערעירַאק-עניב ריא ןביוהעגנָא

 -ױּפ ןיא ןיטסילָאר-ןדָאזיּפע ןוא עקטסיר

 "יניא רעד ךדרוד .רעטַאעט-ןרעּפָא ןשיל

 טערט ףַארג רעטיּפ רָאיטקַא ןופ וויטַאיצ

 ,רעטַאעט ןשידיי סלעּפמיג ןיא ןײרַא .ל

 .ןלָאר-ענָאדַאמירּפ גנַאל-ןרָאי טליּפש יז ואוו

 לעומַאס רעליּפשױש ןטימ טנעקַאב ךיז יז טָאה גרעבמעל ןיא =

 ןבלעז םעד טכַאמעגטימ םיא טימ הנותח רעד ךָאנ ןוא ,ָאקסערעל

 -ַארד ךיוא סגנַאזעג ץוח ַא ,קידנליּפש ,ןַאמ ריא סָאװ ,ּפַאטע-עניב

 .,רַאוטרעּפער:-ןידרָאג ןיא סרעדנוזַאב ,ןלָאר עשיטַאמ

 ךיז .ל טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד טרָאד ןופ זיא ןוא ,ץיווָאנרעשט ןיא ןענופעג

 ןיא טבעלעג טָאה יז ואוו ,עירטסינסנַארט ןייק סיצַאנ יד ךרוד

 ַא ןופ ןברָאטשעג 1943 ביײהנָא ןיא טרָאד זיא ןוא רעגנוה ןוא ץומש

 .טנַאה ַא ןוא סופ ַא ףיוא "זיור ,

 ןעועג טלַא טלָאמעד זיא עכלעוו ,לארה ןועמש לקינייא ריא

 -שי תנידמ ןייק טעװעטַארעג ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ,רָאי 12 עּפַאנק

 רענייק ןעוו ,ןגרָאמירפ ַא ןיא טָאה ןײלַא רע זַא ,רעביא טיג ,לאר

 ןַאב ַא ןופ גנַאגכרוד ַא ןבענ ןעבָאב יד ןבָארגַאב ,ןעעזעג טינ טָאה

 .לואּפ ארַאלק ןופ .ע .ש

 ,1170 ז. ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 םייח ,גרובזניג

 | ןסיצַאג יד ןופ ןברק --- 1908 .בעג)

 רענערַאפרעד ַא ןעוועג .דנַאלסורסיײװ ,לעמָאה ןיא 1908 ןריובעג

 עיצַאזינַאגרָאײטרַאּפ רעד ןופ רַאטערקעס ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג

 .רעטַאעט -ןופ
 יד ןגעק ףמַאק ןיא טנַארפ ןפיוא ןלַאפעג 1942 רעבמעטּפעס ןיא

 : - .רעפיירגנָא עשיצַאנ

 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 +*ז/
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 דנַאב -םישודק

 םייח ,רעלדנַאס

 | אקטיּפָאק }
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1886 .בעג)

 "עג .ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1886 ןריובעג

 | .רעטסוש רעטעווירגעג ַא ןעוו
 טָאה .רעביא טיג ַאשַארבַא ןוז ןייז יו

 ןרָאי-רעדניק עטסירפ ענייז ןופ ןיוש ן'.ס

 ןוא סעּפורט-רעדניק ןיא טקילײטַאב ךיז

 ןוא טליּפשעגטימ רע טָאה טייצ רעד טימ

 -רעבָאהביל ענעדיישרַאפ ןיא טריסישזער
 .ןקעווצ עקיטעטליווװ רַאפ ןזיירק

 ןיא ןליפש ןביוהעגנָא לענָאיסעּפָארּפ;

 ןליּפש טפרַאדַאב טָאה'מ רעכלעוו ןיא ץעענַאּפמָאק ןופ עּפורט רעד

 רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןייז לָאזיס ןושל-עמַאמ ףיוא רעטַאעט שידיי

 שטייד עידיי ןיא ןלָאר יד ןריפסיוא קיטייצכילג רעבָא ,ךמע
 טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ גנורעדָאפ רעד טױל

 ןעגנוגנידַאב יד ייב .שידיי ןייר ףיוא ןליּפש וצ טרעוורַאפ התעשב

 -עג רעליפשיווע ןקיטלָאמעד ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא

 םעד גנוקידירפַאב עקיטסייג ַא ןבעג וצ עבַאגפיוא ערעווש ַא ןעוו

 ךעלצניק ,טייז רעטיױוצ רעד ןופ ,וא םלוע-רעטַאעט ןשידיי

 טסַאג רעטפָא ןַא ןייז טגעלפ סָאװ ,ייצילַאּפ יד ןלעטשנדירפוצ

 | ."ןעגננלעטשרָאפ יד ףיוא

 ענעדיישרַאפ טימ ןרָאפעגמורַא ןיוועל הנח טימ הנותח ןייז ךָאנ

 ןלױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ 1917 ןיא ןוא דנַאלסור רעביא סעּפורט

 ןרעוו 1922 ןיא .ץניװָארּפ רעשילוּפ רעד רעביא םורַא ןרָאפ ייז ואוו

 ךָאנרעד ,רעטַאעט-"יקסנימַאק, רעװעשרַאװ ןיא טרישזַאגנַא ייז

 ןרעק ןוא ןענָאזעס 2 ןליּפש ייז ואוו ,רעלסעק ףעזָאי וצ ןָאדנָאל ןיא

 טייקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ .ס טיצ ָאד .עשרַאװ ןייק קירוצ ךיז

 ןייז וצ םלוע-רעטַאעט ןופ ןוא קיטירק-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ
 | .רעטַאעט-"לַארטנעצ , ןיא ןליּפש

 ,עיגלעב ,זירַאּפ ,עקירפַא םורד ןיא ךָאנרעד טרילָארטסַאג .ס

 טנומגיז ,יקסווערָאמ טימ רע טליּפש ןלױּפ ןיא ןוא דנַאלשטייד

 שן 8 | .א'א ווָאקרוט
 טנכייצרַאפ ,רעטַאעט-םיטועמ ןשידיי רעגיר ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו

 :תונורכז ענייז ןיא יקסווערָאמ םהרבא

 רעוועשרַאוװ רעד ןעוועג עּפורט רעד ןיא זיא טייצ עצרוק ַא;

 רעבָא ,רעליּפשיש רעטבַאגַאב ַא רעייז ,רעלדנַאס םייח רָאיטקַא

 רעושילַארָאמ רעטייו ןעמעלַא זדנוא ןופ ןימ ַאזַא ןופ ייברעד

 ןָא וליפַא ןלַאפעגסױרַא החּפשמ רעד ןופ זיא רע זַא ,ץנַאטסבוס

 ."ןרָאװעג טשינ יוװ לָאמַא טימ :גנובייר זיא סע רעכלעוו
 -במס , רעטַאעט-טסנוקניילק ןיא טליּפשעג רָאי עכעלטע טָאה .ס

 ךָאנרעד ,רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ ,"ןויט

 ןיא רעדיוו ,רעטַאעט-"ןָאיליוװַאּפ , רענָאדנָאל ןיא ןָאזעס ַא רעדיוו

 "יװַאּפ , רעװעשרַאװ ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג 1932 ןיא ןוא ןליוּפ

 לקניוו ַא ןיא , עסעיּפ יד טריפעגפיוא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט-"ןָאיל

 1 טביירש ןליּפש ןייז ןגעוו ןוא ,קַאװיּפס דוד ןופ ,"ליזַארב ןיא
 | ;ליזיימ

 .עלָאר ענייפ רָאג ַא ןפַאשעג טָאה רעלדנַאס םייח רעקיעּפ רעד,

 רָאיטקַא רעלופטנעלַאט רעד טָא סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא סע

 ."ײרעטַאעט ןטרעדורעצ םניא ןבירעצ טרעוו

 "ןרט ענעדיישרַאפ טימ טריפעגנָא רדסכ .ס טָאה טלָאמעד טניז
 ,ןליוּפ רעביא סעּפ
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 טָאה רע ןוא רעטַאעט ןשידיי םוצ ןגיוצעג

 ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא ןעגנוריפפיוא ןגעוו סעיזנעצער ענייז ןיא
 ןליּפש סָאד ןגעוו סרעדנוזַאב ּפָא ליזיימ ןמחנ ךיז טלעטש ,רעטַאעט
 טָאה , :'גינעק' סעשטיוועקשוי ןיא םיא ןגעוו רע טביירש ױזַא .ס ןופ

 אטא

6 

 יד .י ןיא עקשָאילַא, סלַא ןיא "ןלטב רעטײװצ , סלַא
 "ריזח עקשָאמ,, סשטיװָאקרעב 5

 (ןַאמדירפ .פ -- ןעגנונעכייצ) קובד, סיקסנַא .ש

 רעד לאומש -- לָאר רעניילק ןייז ןופ רעלדנַאס טסיטרַא רעד ךָאד

 -עגוצ ,טרירעג טָאה סָאװ ,ּפיט ןלופטכַארּפ ַא ןפַאשעג -- רעטסוש

 טגנערב ָאד , :שַא םולש ןופ 'סוחי' ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו ןוא ,"ןגיוצ

 "וועריר ןוא רעטבַאגַאב רעד עניב רעד ףיוא תויח ןוא ןבעל ןײרַא

 ַא ,ךיז טכוד .רעכיקרָאג דוד ןופ לָאר ןייז ןיא רעלדנַאס רעקיד

 ריא טיג ןוא ךיילג יז טבעלַאב רע רעבָא ,לָאר עקיטשינ ןוא עניילק

 יד ןוא ,תויועה ןוא ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ ,עקיטרַאנגיײא וצ

 טימ םלוע רעד טקוק ,עניב רעד ףיוא זיא רע סָאװ ,טייצ עצנַאג

 לָאמַא רעדיו רעלדנַאס טָאה לָאמ סָאד .גנוקיצטנַא רעטפַאגרַאפ

 -על ףיוא טסַאפ ,טנעלַאט ןלעניגירָא ןַא טגָאמרַאפ רע זַא ,ןזיװַאב

 ןגעוו ןוא ."טנעה ענייז ןיא ןירַא טלַאפ סָאװ ,לָאר עדעי קידעב

 רעלדנַאס .ח, :רע טביירש ,ענזיצַאק ןופ "סוכוד , ןיא ןליּפש ןייז

 -עג-טָאג ַא זיא רע זַא ,ןזיװַאב לָאמַא רעדיוװ טָאה (רַאדנערַא השמ)

 רעקיוה םעד ןופ לָאר עניילק יד וליפַא ןוא ,טסיטרַא רעשטנעב

 רע טרעטישרעד טקַא ןטייווצ ןיא ,לופטנעלַאט זיא (טקַא ןט3 ןיא)

 ."טײקנפלָאהַאבמוא רעשיגַארט ןייז טימ

 :טביירש "ןרעטש ענעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי

 ײּפע עטסעב יד וצ טנכעררַאפ ןעוועג זיא רעלדנַאס םייח

 :סיימ ַא ןעוועג זיא רע .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןטסיטרַא-ןדָאז

 טשינ טָאה רעלדנַאס זַא ,טשינ טסייה סָאד ,ןדָאזיּפע ףױא רעט

 ,םעציילפ ענייז ףױא לָאר ערעסערג ןייק ןגָארטסױא טנָאקעג

 "יסַאּפ טשינ ַא ןיא וליפַא ןעזעג םיא טָאהימ ןעוו -- טרעקרַאפ

 ַא םיא ןיא טנעקרעד ךיילג ךיא ןעמ טָאה ,לָאר ךיז רַאפ רעק/
 יד סָאװ ,סָאד זיא טנַאסערעטניא .רָאיטקַא ןטריטנעלַאט רָאג"זיב
 תעב ,ןעמונעג ןײלַא ךיז רע טָאה ןלָאר םיא רַאפ עקיסַאּפ-טשינ
 ןוא עיצקעריד ןייז רעטנוא ,רעטַאעט ןגייא ןייז טריפעג טָאה רע

 וצ ןלָאר-רעבָאהביל טליפשעג רע טָאה טלָאמעד .יׂשזער ןייז

 זיא רע) ךעלרעסיוא ייס טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ זיא רע עכלעוו

 -ָאהביל .םיטש ןייז בילוצ ייס ,(רערעגָאמ ןוא רעניילק ַא ןעוועג

 -עג טָאה רע לי ,רַאפרעד טליפשעג ,תועמשמ ,רע טָאה רעב

 ןצופסיוא :טײקכַאווש עסיורג ןייז ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ ַא טָאה

 טָאה רע -- טירטפיוא ןדעי ייב ןוא ,טקַא ןדעי ייב טנַאגעלע ךיז

 ןָאטנָא -- טקַא םניא לָאמ רערעמ ןטערטפיוא וליפַא טגעמעג

 = = םעיינ ַא ,זמעה יינ ַא ,ךיש עיינ ,טוה םעיינ ַא ,גוצנָא םעיינ ַא

 ףטענגיסי עיײנ ןוא שָארב רענעטנַאילירב רעיײינ ַא טימ טָאװַארק
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 רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןַאסיסקעל

 ןייז ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא ױזַא .רעגניפ יד ףױא {ךעלגנירו

 ןָאטעגרעביא ךיז רע טָאה גָאט ןיא לָאמ רָאּפ ַא ןבעל-טַאווירּפ

 יו ,קיירש ,קיברַאפ לָאמעלַא ןוא ,טצופעגסיוא שרעדנַא ךיז

 טײקכַאווש ַא .עדָאמ רעיינ ַא ןופ רעּפַאש רעד ןעוועג טלָאװ רע

 ,לויטש-ןריציפָא עקיצנַאלג ,עכיױה וצ טַאהעג ךױא רע טָאה

 ןיא טריצַאּפשעגמורַא ןוא ןרילָאק עלַא ןיא טַאהעג טָאה רע עכלעוו

 -ציּפע ענרעדעל ַא קידנטלַאה ,ןסַאג רעוועשרַאוו יד רעביא ייז

 'בנג עקטָאמי יו -ןשזעגסיוא טלָאמעד טָאה רע .טנַאה ןיא טור

 .ןטייצ עטוג יד ןיא

 רעדעי ןופ רע טָאה עיציוטניא רעכעלפיירגַאב- טעינ ַא טימ

 טַאהעג טשינ טָאה סָאװ ,עיצַאערק ַא ןפַאשעג לָאר-רעטקַארַאכ

 ,ןפַאזטעג טָאה רע סָאװ ,ןפיט עירעלַאג עצנַאג ַא .ךיז וצ ןכיילג ןייק

 ןסידיי םנופ עטכישעג רעד ןיא ןיײירַא זיא ,עשיגָאלַאטַאּפ בוריס

 ,ןוועערדנַא ןופ יענעגנָאהעג ןביז ידי ןיא ױעסנַאיי ןייז .רעטַאעט

 ןייז ,ןעלעדנעמ ןופ 'רעמורק רעד עקשיפי ןיא ילּפירקי ןיז

 רעקילדנעצ ךָאנ ןוא ,ענזיצַאק רתלא ןופ יסוכודי ןיא ירעקנעשי

 קיטשרעטסיימ ןעוועג ןענייז ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,פיט

 -עגסיוא ןוא ןטָאנקעגסיױא רָאטּפלוקס ַא יו .דַארג ןטסכעה ןופ

 -כעט רָאנ טשינ ןבעגעג ייֵז ןוא לָאר-רעטקַארַאכ עדעי טרעמַאה

 -זעיגָאלָאכיסּפ ,עטכַארטעגכרוד -טוג ךיוא רָאנ ,טמוקלופרַאפ שינ

 עניב עדמערפ עדעי .ןטלַאטשעג עקיטולבלופ ,עטעדנירגַאב

 -נואווַאב וצ רעמ ךָאנ ןוא ,טפַארק ַאזַא טימ טריצלָאטש טלָאװ

 םוש ןָא שטנעמ ַא ןעוועג ןיא רעלדנַאס סָאװ ,סָאד זיא ןרעד

 ןביירש ןוא ןענעייל טנעקעג םיוק טָאה ,גנודליב רערַאטנעמעלע

 ןעמ טָאה ,עניב רעד ףיוא ןעזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ..

 ךס ַא טימ שטנעמ ַא ךיז רַאפ טָאה ןעמ זַא ,קורדנייא סעד טַאהעג

 ליפ ױזַא טימ ,ןייפ ױזַא ,לערוטלוק ױזַא .ןסיוו ןוא ץנעגילעטניא

 ,רעניילק רעד -- לָאר ןייז טליּפשעגּפָא רע טָאה טייקלעטבוס

 .ײ!ךָאיטקַא רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעלדנַאס רעקידוועעזנָא -טשינ

 ןיא טליּפשעג טָאה רע תעב זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט טנומגיז

 :רענליוו יד , ןגיוצעגוצ ןרָאיטקַא-עּפורג רעד וצ רע טָאה ,ענליוו

 ַא ,רעלױנַאס םייח רעװעשרַאװ םעד ןוא ,ןיוועל ןוא רעצעזטפירש

 טייצ רענעי וצ ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאיטקַא-ןדָאזיּפע ןקידנצנעלג

 -פיוא סיקסווערָאמ םּהרבַא ןגעוו קידנדייר ןוא ."ענליוו ןיא ןענופעג

 טקרעמַאב ,רעטַאעט-'לַארטנעצ' ןיא 'סוכוד' סָאנזיצַאק ןופ גנוריפ

 טָאה ןסעיּפ עקירביא יד ןיא רעמענלײטנָא יד טָא ןשיווצ ןופ , :רע

 לָאר רעד ןיא רעלדנַאס ךיז ףיוא ןגיוצעג טײקמַאזרעמפיוא סיורג

 יד ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעלדנַאס ןיא .רערָאנש לטנָאי ןופ

 -רַאפ זיא ,ןטפעשעג-רעטָאעט טימ ןעמונרַאפ ןרָאי עקידרעטעּפש

 עשירָאיטקַא עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא ןעגנַאגעג ןרָאל
 ."ןטנעלַאט

 םעד ןגעוו קיטסירעטקַארַאכ ַא ךיוא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 | :.ס שטנעמ

 ןקידנצנעלג ַא רַאפ רָאנ טשינ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ןרעלדנַאס.

 טָאה רע ןעוו ןוא ואוו .ריבג ןסיורג ַא רַאפ ךיוא רָאנ ,רָאיטקַא

 -ייערַאפ .דוס ַא ןעוועג ןעמעלַא רַאפ זיא ,ןגעמרַאפ ןייז טכַאמעג

 זַא ,סנטששרע :ןרעה זזָאלעג םעד ןגעוו ךיז ןבָאה ןעגנַאלק ענעד

 זַא -- רעטיױו ,עירעטָאל-הכולמ רעד ףױא ןענואוועג טָאה רע

 יּפש טימ קיטייצכיילג) רחסמ ןיא קידלזמ ןעגנַאגעג םיא זיא סע

 טימ ןוא סעלַא טימ טלדנַאהעגוצ רעלדנַאס טָאה ,רעטַאעט ןל

 טָאה רע זַא ,םנטירד .(ןענידרַאפ טנָאקעג טָאהימ סָאװ ייב ץלַא

 סָאד זַא -- ףוסל ןוא ,טנעצָארּפ ףיא טלעג טגרַָאבעגסױא

 ַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא זיא רעלדנַאס) ליפש-ןטרָאק ןופ טמַאטש
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 זיא רע ןענַאװ ןופ ןוא ױזַא יו רעבָא יונעג .(ןטרַאק ןיא לזמ"רב
 .עטנעָאנ ענייז זיולב טסואוועג אמתסמ ןבָאה ריבג ַא ןרָאועג

 ןוא ,רערעגָאמ ןוא רעקיסקיוועגניילק ַא םגה ,רעלדנַאס םייח
 טטיזיפ ןעוועג זיא ,ןגָאמ ןפיוא רעקידנדייל טסנרע ןַא ךָאנ וצרעד
 -ןיפ יד טימ ןזייא ןכערב טנַאקעג טָאה רע .קרַאטש לַאנעמָאנעפ
 ,גנוי-רקפה יד טגייצרעביא סעד ןיא ךיז ןבָאה ןטסעבמַא .רעג

 רעלדנַאס םייח

 "רעכיקרָאג רעד דוד, סלַא

 ."סוחי, סשַא םולש ןיא

 בקעי/ -- גנונעכייצ)

 (םואבטאר

 -ידיי ןיא ןענעבנגניירַא קיטימכַאנ תבש טלָאוװעג ךיז ןבָאה סָאו
 ןבָאה ייז יו רעדָא ,יעקרַאטשי עקיזָאד יד .טלעג ןָא רעטַאעט ןש
 ,יסעיצקעלי רָאּפ ַא ךָאנ ,ןבָאה ,יטײל-עּפַאגי ןסייהעג לַאּפ םעד ןיא
 ןייז ןיא טגייצרעביא טלוב ךיז ,ןבעגעג ייז טָאה רעלדנַאס סָאװ
 .רַאפ טָאהעג ארומ םעד ךָאנ ןבָאה ייז .חכ ןכעלניױועגרעסיוא
 רעייז ךיז ןבָאה ןשטנעמ טלעוורעטנוא יד .קילב ןזױלב ןיז
 ןעמיטשַאב םיא ייז ןגעלפ לָאמטּפָא ןוא ,ןרעלדנַאס טימ טנכערעג
 -יורג ַא ןעוועג זיא רעלדנַאס .יסהרות ןידי ערעייז ייב ררוב סלַא
 ןַא טַאהעג טָאה ןוא ,טציּפשעגרעביא ליפוצ וליּפַא ,סכח רעס
 .קיגַאל עטנוזעג ,ענרעזייא

 ןענעבנג טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא ןרעלדנַאס ייב

 -סיורַא ןצעמע לָאז ןעמ זַא ,לַאפ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע

 טעינ ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא סיא יב .שַאט ןופ סעּפע ןעיצ

 רַאפ ךיז טיהי :גנודלעמ עטנַאקַאב יד ןגנעהסיורַא טפרַאדעג

 סרעטַאעט עקירביא עלַא טנײשַאב טָאה גנודלעמ  ַאזַא .יםיבנג

 ןופ ןײגסױרַא םייב דלַאב ךיז ןבָאה רעבָא רַאפרעד .עשרַאװ ןיא

 ןוא ןעיירשעג ןרעה טזָאלעג לָאמנייא טשינ רעטַאעט סרעלדנַאס

 םוקילבוּפ ןקידנעײגסױרַא סנופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדלַאוג

 טימ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו .יטעברַאַאבי ןבָאה םיבנג ןעמעוו

 יב  :טרעפטנעעג ןסַָאלעג רע טָאה ,ןרעלדנַאס וצ סעגַאלקנָא

 טוט סע סָאװ ,םעד רַאפ .טשינ ןעמ טעבנג רעטַאעט ןיא רימ

 טדנעוו .ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ ךיא ןיב ,סַאג רעד ףױא ךיז

 ,טקַאּפ רעד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ ..ײייצילַאּפ רעד וצ ךיז

 זיא ,טעבנגעג טשינ ןעמ טָאה רעטַאעט ןיא ןרעלדנַאס ייב סָאװ

 -- רשפא ןוא ,ארומ רעד ןופ סע ךיז טמענ רשפא .דוס ַא תמאב

 סָאוװ ,טקעּפסער םעד ןופ -- ךעלניײשרַאווטסכעה זיא סָאד ןוא

 ןופ ןבָאה םיבנג יד .רעלדנַאס רַאפ טַאהעג ןבָאה םיבנג יד
 ,"ןטלַאהעג קרַאטש ןרעלדנַאס

 סַאנָאא טביירש ףוס ןשיגַארט ןוא דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו
 :וָאקרוט
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 דנַאב םישודק'
 סָאד ןענעפע וצ טביולרעד עשרַאוו ןיא ןבָאה ןששטייד יד ןעוו, !
 רעלדנַאס םייח טָאה ,ָאדַארָאדלעי רעטַאעט עשידי עטשרע

 טָאה טייצ עגנַאל ַא .רעטַאעט טיױוצ ַא ןענעפע וצ ןסָאלשַאב

 ףיא ןעמוקַאב טלעג ךס ַא רַאפ טָאה רעלדנַאס זיב טרעױדעג

 -יוי םַע טָאה ןסייהעג -- רעטַאעט סָאד .שינביולרעד ַא םעד

 א גנולעטשרָאפ-יוער ַא טימ ןבױהעגנָא טָאה -- ילעזַאזַא !

 דימת זיאיס .רַאוטרעּפער ןטשימעג ַא ףױא רעבירַא רעטעּפש

 טָאה רע ןוא ,רעטַאעט סָאד טפיוקרַאפסױא םיא יב ןעוועג

 טנפעעג. .ףטפעעעג ענעדלָאגי טגָאזעג טָאה ןעמ יװ ,טכַאמעג

 -עּפַאק עקיטסול ידי יווער ַא טימ רעטַאעט סָאד רעלדנַאס טָאה

 ןסיורג ַא רָאג ַא טימ ןרָאװעג טלעטשעגסיוא זיא יווער יד .יעל
 ןטסיטרַא עלַא רַאּפ .גנוטַאטשסיוא רעכייר ַא רעייז ייב ,סוסקול

 ןופ ןי:ע קידנדייר טינ ,ןעמויטסָאק טיינעג לעיצעּפס ןעמ טָאה

 ןטיינעגפיוא יינ ַא טגָאמרַאפ טָאה רעכלעוו ,ןילַא ןרעלדנַאס

 ַא וא גניקָאמס ןסייו ַא ,קַארפ ןצרַאוװש ַא ןוא קַארפ ןסייו

 .סנדייז ןוא ןפָאטש עטסרעייט יד ןופ ץלַא ןוא ,גניקָאמס ןצרַאװש

 -עגּפָא ןבָאה ןעמויטסָאק יד ןוא עניב רעד ןופ גנוטַאטעסיוא יד

 ,ןבעגוצ זומ ןעמ .סעטָאלז רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןיא טסָאק

 ָאנ ןכיה רָאג ַא ףױא ןענַאטשעג זיא יווער עקיזָאד יד זַא

 רענעגייא ןייז ןיא טריפעגפיוא רעלדנַאס רעבָא טָאה רעטעפש

 ןייא ןעוועג סע זיא ,שֵא סולש ןופ יבנג עקטָאמי גנוטעברַאַאב

 עניב רעד ףיױא ןבָאה יירעמי ןוא יעקטָאמי .לַאדנַאקס רעסיורג

 וצ זיא יעקטָאמי .לארשיו השמ תדכ ןישודקו הּפוח ַא טלעטשעג

 ןיילק ןוא עמָאּפַאק רעשידיי רעגנַאל ַא ןיא ןעמוקעג הּפוח רעד

 .,ןכַאמ וצ םורפ ױעקטָאמי ןסָאלשַאב טָאה רעלדנַאס .עלעטיה
 ףיוא ןעגנולדנַאה עקידרקפה עכלעזַא ..םיאנוש יד סיעכהל וצ
 -דש ןקידנצנעלג סעד ןופ טסײג ןיא ןעוועג ןענייז עניב רעד
 .רעלדנַאס םייח רעליפש !

 ,סעיצקַא ןדייי יד ָאטעג ןיא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעו 0
 ןכלעוו ,יּפָאשי ַא ןיא רעטַאעט ןייז טלדנַאורַאפ רעלדנַאס טָאה
 ףתוש-לגומש ןוא-רעטַאעט ןייז טימ ןעמַאװצ טריפעג טָאה רע
 .ןרָאיטקַא עשידיי ייר ַא ,ערעדנַא ןשיווצ ,ךיז וצ ןעמונעגניירַא ןוא
 ץנַאג ַא טכַאמעג ךיוא ייברעד טָאה -- רחוס רעד -- רעלדנַאס
 טלעג סעמוס עקיזיר טלָאצעג ןבָאה ןעטנעמ לייוו ,טפעזעעג טוג
 ַא טימ טרעכיזעג ןייז ןֹוא יּפָאשי ןיא ןגירקוצניירַא ךיז ידכ
 ןוא טלעג ךס ַא טלמַאזעגנָא ייברעד טָאה רע .יעטרַאק-סנבעלי
 -עגכרוד ,רעגולק רעד .ןבעגעג םיא טָאה ןעמ סָאו ;ןטנַאילירב
 יד ןבעלוצרעביא ידכ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רעלדנַאס רענעבירט
 .טָאה רע ןטלַאהַאבסיוא ףוס לכ ףוס ןזמ ךיז ןעמ טעו ,המחלמי

 -ַאב עקיסַאלקטשרע ןַא החפשעמ ןייז ןוא ךיז רַאפ טײרגעגנַא

 יּפָארַא ןבױהעגנָא ךעלסיבֹוצ טָאה רע ןוא (רעקנוב) שינטלעה

 םנופ ךָארבסיוא םעד ברע ןוא ,ןכַאז עלופטרעוו ענייז ןיהַא ןגָארט

 ןייז טימ ןעמַאװצ רע זיא ַאטעג רעוועשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא|

 -דנַאס טָאה רעבָא סנייא .שינטלעהַאב ןיא ןירַא החּפסעמ רעצנַאג

 ןלעוו ןשטייד יד זַא ,ןעזסיורָאפ טנָאקעג טשינ חמ רעגולק סרעל

 יד ןגניווצ םורַא ױזַא ןוא ןשינטלעהַאב עלַא ןיא ןזַאג ןזָאלנײרַא

 רעד טימ ןעשעג ךיוא זיא ױזַא .טרָאד ןופ ןײגוצסױרַא ןדיי

 -עגסױרַא שינטלעהַאב רעייז ןופ זיא סָאװו ,החּפשמ-רעלדנַאס

 ןופ ןעמוקעגמוא ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא ןוא ןרָאװעג ןגױצ

 | | ."ןליוק עשישטייד

 ;ןוז ןייז טביירש ּפַאטע ןטצעל סרעטָאפ ןייז ןגעוו ןוא

 ןיימ טָאה ,ןעגנַאגרעד רימ וצ ןענייז סָאװ ,תועידי יד טיולי

 ךישממ קידריוו ךיוא ,עזָאר רעטסעווש ןיימ טימ ןעמַאזצ ,עטַאט

 יי
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 .ָאטעג רעד ןופ ןרעױמ יד ןיא טיקיטעט-רעטַאעט יד ןעוועג י|

 יד ןיא גנונעּפָאה ןוא גנוקיטומרעד טכַארבעגֹניירַא טָאה רע

 יז עכלעוו ,ןדיי עטלפייווצרַאפ עכעלקילגמוא יד ןופ רעצרעה

 רעטסעווש ןוא ןעמַאמ -ןעטַאט ןיימ טימ ףוס לכ ףוס ,רעדייל ,ןענ

 -רעטנוא ופ םוהת ןיא ןרָאוװעג טכַארבעגמוא קידתוירזכא ױזַא

 לָאמַא ןלעוו תורוד .הבצמ ַא ןָא ןוא רבק ַא ןָא ,שידק ַא ןָא גנַאג

 יד ןיא ןלעוו ןוא ,רעטיצ ַא טימ ידנַאב םישודקג םעד ןענעייל

 ןַא ןעז רעליפשיוש עזשעידיי ענעמוקעגמוא יד ןגעו תורוש

 עקילייה ןוא ןייבעג רעייז דובכל דימת רנ ַא ןוא שאה דומע

 ,"תומזענ ||

 .רעלדנַאס אשארבא ןופ :ע .ש
 ,1932 ,52 1 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,רעטַאעט ןָאיליװַאּפ ןיא --- םעֶמיִוונ

 ,"ט'לבטיל , / לַארטנעצ , ןיא לקניװ-ןטסיטרַא רעשידיי .,שרַאװ -- .מ .נ
 .1924 ,4 'ג ,עשרַאװ

 ,עשרַאװ ,"ט' לבטיל, ,רעטַאעט-לַארטנעצ ןיא "סוחי, סשַא םולש -- .מ .נ

 .1924 ,9'ג
 .1925 ,46 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,"לַארטנעצ , ןיא ערעימערּפ יד -- .מ .נ

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,'ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,288"280 ,זז ,סנייא

 .1961 ,סערייא סָאנעוב ,,הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 ,142-144 ,58 .זז

 ,דנַאב רעטרעפ ,1963 ,עשרַאװ ,/קירוצ ןוא ןיהַא, --- יקסװערָאמ םהרבא
 ,270 .ז

 ווַאקַאי ,ןַאמטכעש /
 ןסיצאנ יד ןופ ןברק --- 1912 .בעג}

 -ישז ,עקינּפיל ףרָאד ןיא 1912 ןריובעג

 .עניַארקוא ,טנעגעג רערימָאט

 ןַא ןיא ,וועיק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעדי

 -ַאט ַא סלַא טלקיװטנַא ךיז .טַאנרעטניא
 -עיק ןרַאפ ןפַאשעג .רעלָאמ רעלופטנעל

 .ָאניק ןוא רעטַאעט-רעטעברַא ןשידיי רעוו

 -דנַאל רעד ןיא עװקסָאמ ןיא טעברַאעגטימ
 ַא סלַא גנולעטשסיוא רעכעלטפַאשטריװ

 .רעלטסניק-סקלָאפ

 רעועיק ןיא ןעמוקעגנָא 1940 ןיא

 רעד ןיא קיליוויירפ קעװַא 1941 ןיא .טוטיטסניא ןשירעלטסניק
 ןיא טיוט-ןדלעה ַא טימ ןלַאפעג 1942 ןיא ןוא ,ײמרַא רעשיטעיװָאס
 , .רעלַאפרעביא עשיצַאנ יד ןגעק ףמָאק

 ןוא ,רעלָאמ ַא ןעוועג זיא ,לעונַאמ ,רעדורב רערעטלע ס'.ש
 ןירעליּפשיוש עשידיי ַא רעטסעווש רעייז
 | .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 דיױװַאד ,יקסווערוט
 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1914 .בעגו

 ןיא טעברַאעג 1922 ןופ .עניארקוא ,ענמָאר ןיא 1914 ןריובעג
 .ךעצ:רעכַאמקירַאּפ םירג ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ

 ןיא ןעמוקעגמוא 1943 ןיא זיא ןוא טנָארּפ ןפיוא קעװַא 1942 ןיא
 | ,סיצַאנ יד טימ ףמַאק
 .וָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש

 עייש , טיטםייד |

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 טליּפשעג טָאה ןוא רעטעברַא ןַא ןעוועג .ד זיא ,ווָאגָאר דוד טיול
 ."עקװַאד , רעטַאעט-טטנוק-ןיילק יא

 ."רַאנָאּפ .רָאיטקַא רעגנוי , :ץרוק טקרעמַאב יקסניגרעשטַאק .ש
 . -  .הָאגָאר דוד ןופ .ע .ש

 ,229 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,/ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
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 ריאמ ,רעדניוו

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1897 .בעג}

 -ומ .ןליוּפ ,עשרַאוװ ןיא 1897 ןריובעג

 -רַאק ףיוא לבלעוועג-זייּפש ַא טַאהעג רעט
 זיא .,סייוולוש השמ טיול .סַאג אקצילעמ

 ַא, ןעועג טנגוי רעירפ רעד ןיא .וו

 ןופ ,טלעוורעטנוא רעד ןיא "רעקרַאטש

 -ץגּפָא דלַאב רעבָא ְךיז טָאה רע רעכלעוו
 .טצענערג

 ַא ןעוועג רע זיא ,ןַאמרעדעל דוד טיול

 ןעמוקעגוצ 1915 ןיא זיא ןוא ןחדב לקיטש

 "וצ רָאיטקַא סלַא רעטַאעט ןשידיי םוצ
 עג ךיז .וװ טָאה ךָאנרעד דלַאב רעבָא ,עּפמַאל סירָאמ טימ ןעמַאז
 טימ ןריפוצנָא ןביוהעגנָא ןוא לייט ןוויטַארטסינַימדַא םעד טעמדיוו

 סרעדנוזַאב ,ץניװָארּפ רעװעשרַאװ רעד רעביא ךעלעּפורט עניילק

 -עלעּפורט עקיזָאד יד ןיא זַא ,רעביא טיג סייוולוש .קצָאװטָא ןיא
 | .רעקימָאק-רעטקַארַאכ סלֲא טליּפשעג ךיוא .וו טָאה

 רעטַאעט ןשידיי ןיא טרָא קיטכיוו ַא ןעמונרַאפ רעטעּפש טָאה .וװ

 -סינימדַא רעדָא סעּפורט ןופ רָאטקעריד ,רעריפנָא סלַא ןליוּפ ןיא -
 שנייז בילוצ ,סנטשרע ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רָאטַארט
 רע סָאװ ,םעד קנַאד ַא סרעדנוזַאב ץנַאג רעבָא ,ןטייקיעפ עשירחוס
 -עטקַא ענעעזעגנָא זַא ,גרעבליז דבכוי וצ טַאריײהרַאפ ןעוועג זיא

 -קעריד ןעוועג ,רַאמשטַארק טימ ןעמַאוצ ,רע זיא 1936 ןיא .עסיר

 .עשרַאװ ןיא "ישטשָאװָאנ' ןיא רעטַאעט-יוװער ןשידיי ןופ רָאט

 ,"עדנַאב עשידיי, רעד טימ .ןעמַאזוצ ,רע טָאה 1937 יײמ-לירּפַא

 -קירוצ ךיז רעבָא ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טכוזַאב

 -עגניירָא ןליוּפ ןופ עיצַאּפוקָא רֶעשיצַאנ רעד תעב זיא ןוא טרעקעג
 . .טנעה עשיצַאנ יד ןיא ןלַאפ

 : - | :טביירש ןַאמלעדונ ימי

 דייר ןייק רעטַאעט שידיי ןליפש ןגעוו זיא ןטייצ עטשרע ידי

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןשוו ,רעטעפש לסיב א .עוועג טשינ

 ןרָאיטקַא עשידיי יד ןבָאה ,עגַאל עשידיי יד יןריזילַאטסירקסיוא;-

 ןרַאפ ןעגולעטשרָאפ ןבעג וצ ףיוא ײסעקוווצַאלּפ, ןכוז ןעמונעג

 -מָאב ןופ געט עטשרע יד ןיא ,1939 ןיא ןױש.. .םלוע ןשידיי
 סעדייבעג-רעטַאעט עשידיי ייוצ יד ןבָאה ,עשרַאוו ןרידרַאב

 אנלעשזד ףיוא ַאלַאקס ןוא סַאג ַאקסנַאלעיב ףױא ישטשָאווָאנ

 זיא ײשטשַאוװַאנ, .ּפַאלק ןדנטכינרַאפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב סַאג

 "טי מ| יז. .טריויאור ןרָאװעג זיא יַאלַאקס, .ךיור ןטימ קעווַא

 יז םעוו סע זַא ,טניימעג ןכָאה עכלעוו ,טַארנדיי |ןופ רעדילג

 ןבָאה ,ןבעל עשידיי סָאד ןריזילַאמרָאנ וצ ןעגנילעג ףוס לכ ףוס

 ךיז ןבָאה ַמֹע .רעטַאעט עשידיי סָאד ןבעלוצפיוא טקריוועגטימ

 טקוקעג טזערעוצ טָאה טכַאמ עשטייד יד .ןרעטַאעט טריזינַאגרָא

 -עטש יָאפ יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ןוא רעגניפ יד ךרוד

 .ןרָאזועגי טמלי ףרָאפ ןשטייד יד ךרוד וליפַא יז ןעניז ,ןעגנול

 עטרי 1י אור סָאד ןרָאװעג טריטנַאמער זיא ָאטעג רעוװעשרַאוו ןיא

 | . ,רעטַאעטייַאלַאקס,

 ווער םניא ןעילַאוטקַא ןבעג ןגעװ זַא ,ךיז טייטשרַאפי

 "עווערַאּפ} ןבעגעג טָאהימ .ןעוועג טינ דייר ןייק זיא ,םַארגָארּפ .!

 רעזעידיי רעקירעירט רעד ףַױא שינערעהוצנָא םוש ןָא ,ןרעמונ

 טשינ סַארגָאְרִּפ םניא .הלילח ןעמ טָאה םענייק .טייקכעלקריוו

 זױלב טנכערעגסױא .ןעוועג זיא רַאוטרעּפער רעד .ןפירגעגנָא

 םעלַא ןָא ןסעגרַאפ .םיא ןכַאמ ףיוא ןוא סלוע םעד ןלייו ףיוא |
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 רעט ַאע ט ןשי דיי ןופ ןָאקיסצעל

 ,ךעלדיל-סקלָאפ ןבעגעג טָאהימ .רָאפ םיא םורַא טמוק סע סָאװ

 ךיוא טָאהימ וא ןשטעקס םתס ,סעיצַאטיצער "עכעלדעש-טשיני

 .רָאכ-ןסרעלעוועד ַא טריזינַאגרָא

 רעשידיי רעקילָאמַא רעד טָאה רעטַאעט ןטימ טריפעגנָא

 -ײיל רעשילַאקיומ .רעדניו ריאמ רעריפ-טפעשעג רעטַאעט

 -ַאטשַאב זיא לבמַאסנַא רעד ןײטשדַאלג לארשי ןעוועג זיא רעט

 קיזיא ,רעלדנַאס םייח יו ,שזַאטס טימ ןרָאי טקַא ר ַא ןופ ןענ

 -ןעירפ רעד .יוועל קַאשז ,ץרוק .ש ,רענטוק המלש ,גרעבמַאס

 דבכוי ,ןיוועל הנח ,רעקוצ עניגער :ןופ ןענַאטשַאב זיא לבמַאסנַא
 ."גרעבנעדלָאג רתסא ןוא גרעבליז

 :"ןעוועג סע זיא ױזַא, ךוב ןייז ןיא טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 ןוא "תמא לש דסחג ןיא טעברַאעג טָאה רעדניװ ריאמ,
 טזשינ ךיז טָאה ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ רענייק .תויול טריפעג
 מעברַא םוש ןייק טימ ,גוקיטפעשַאב םוש ןייק טימ טמעשעג
 רעד טסַאל וצ ןלַאפ טשינ ןוא טיורב ףױא ןענידרַאפ וצ ידכ
 -טפַאשלעזעג-יטנַא ,געוו עמורק םוש ןייק ףױא .טפַאשלעזעג
 ןײק .ןעגנַאגעג טשינ ןטסיטרַא עשידיי יד ןענייז ,טעװ עכעל
 -יֵלָאפ רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא טשינ זיא ייז ןופ רענייא

 רעד ןיא ןקַאטשניװו ןגעוו טסואוועג טינ טָאה ווָאקרוט|
 -רעטנוא לעיצעפס ףרַאד סָאד .לט3 םניא |ייצילָאּפ רעגרעבמעל

 -עפָארּפ עליבַאטס 5 ןעוועג ןענייז ָאטעג ןיא... .ןרעוו ןכָארטשעג
 ןוא יסָאלַאּפ ידָאלעמ, קידנענכער טשינ) ,סרעטַאעט עלענָאיס
 ןיא יירד ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא יױוצ (רענטרעג עּפַאק
 יַאדַארָאדלעג ,רעטַאעט עטשרע סָאד .ךַארּפש רעשילױּפ רעד
 רעד רעטנוא (1 ענלעשזד ףיוא רעטַאעט יַאלַאקס; רעקילָאמַא)
 ןביוהעגנַא טָאה ,רעדניוו ריאמ ןוא אביר החמש ןופ עיצקעריד

 עסיורג ַא עלַא זדנוא רַאפ ןעוועג זיא סָאד .1940 ףוס ןליּפש וצ !

 שיזיי ַא ןפַאש ןגעװ טדערעג טָאה ןעמ ןעוו לייוו ,עיצַאסנעס
 וצרעד ןלעוו ןשטייד יד :טרעפטנעעג ךיילג ןעמ טָאה ,רעטַאעט
 .טקָאפ רענעעשעג ַא ןעוועג סע זיא ךָאד ןוא .ןזָאלרעד טשינ
 -עגנַא טָאה םלוע רעד ןוא ןרָאװעג טנפעעג זיא רעטַאעט סָאד
 ,ןעקסשוש וצ ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןעמ ,ןןעמָארטש וצ ןיהַא ןביוה
 טימ טעברַא ,עיסעצנָאק יד ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ יד זַא
 טָאה ןעמ .טדוי יורפ עסיוועג ַא ןעוועג זיא סָאד ָאּפַאטשעג רעד

 טקַאטנָאק ןדעי ןטימעגסיוא ןוא טײרדעגקעװַא ריא ןופ ךיז
 ןיא קיטעט וויטקַא ןעוועג זיא רעריא ןוז ןייא םגה ,ריא טימ

 -עּפש ךיז טָאה ןזיועגסױרַא}| גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעד
 ,טפַאטשעג רעד טימ תוכייש ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז זַא ,רעט
 סלַא ,סעיסעצנָאק ערעדנַא יו ,עיסעצנָאק יד יז טָאה ןעמוקַאב רָאנ

 -נעמָאק ןשירעטילימ ןשיצַאנ ןקיטציא ןופ עטבילעג עקילָאמַא ןַא
 ענוטעל ףיוא ןרָאװעג טנפעעג זיא רעטַאעט עטייווצ סָאד .|טנָאד
 םעד רעביאגנעק ,רעטַאעט ןייש ךעלרעה ַא ,ײאנימעפ,ג ניא 5
 ןרַאפ ןרָאװעג טקידנערַאפ ךָאנ זיא סָאװ ,{רעטסיולק|} לאיׂשטשַאק
 -ריק יד תמחמ ןענעפע וצ ןרָאװעג טביולרעד טשינ רעבָא ,גירק
 עכויק יד "ןרינַאפָארּפ,; וצ טביולרעד טשינ טָאה טכַאמ עכעל
 ַא ופ -- ךָאנ וצרעד ןוא רעטַאעט ַא רעביאנגעק ןענעפע טימ
 טַאהעג ביל רעבָא ןבָאה ןשטייד יד .(ךַארכַאב) סָאבעלַאב ןשידיי

 טיסעצנָאק ַא ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה ,סיעכהל וצ ףיוא ץלַא ןָאט וצ |
 לַאז ןקיטכערפ םעד ןיא טָאה ןעמ א .. "שטייד-סקלָאפ; ַא

 .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןטערעּפָא ןוא סיווער טריפעגפיוא
 םעד רעסיא ,ןענַאטשַאב זיא רעטַאעט םעד ןופ עיצקעריד יד
 רעריפ} ןדלעפעריה ןופ ,ײשטייד-סקלָאפ' םעד ,רענָאיסעצנָאק

 יי
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 דנַאב-םישו1מ === }=
 "ןצעמסי סלַא םיפתוש עליטש ירױוצ ןוא | ײסָאלַאּפ-ידָאלעמ,; ןופ

 ."רעדניוו ריאמ ןוא ָאביר החמש --

 ס'יו ןרָאװעג טרעייפעג ךָאנ זיא ָאטעג רעװעשרַאו רעד ןיא

 - "סיוו ןיא טקילײטַאב ךָאנ ךיוא ךיז טָאה רע ןוא לבוי-עניב רע5

 ."גנויספרָאד , סנירבָאק ןופ גנוריפפיוא סדניק
 טקילײטַאב ךיז טָאה .װ זַא ,רעביא ךיוא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 .םינינע-רעטַאעט ןגעוו ָאטעג רעד ןיא ןצנערעפנָאק יד ןיא
 ןטקַאפ ןייק ָאטשינ ןענייז .וװ ןופ ףוס ןשיגַארט ןגעוו יונעג

 עיצקַא רעניילק ַא תעב , יו םעדכָאנ זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט רעבָא
 ריאמ ןוא סגרעבליז דבכוי טימ ןעמַאװצ רעקוצ עניגער ןענייז
 ןרָאװעג ןעמונעגוצ ַאשירַאמ עלעדיימ ןייש-רעדנואוו סרעדניוו
 ןשיגַארט םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה גרעבליז דבכוי ןעוװו...
 מָארַא יז זיא ,דניק ןטָארעג ,טבילעג-סייה ,קיצנייא ריא ןופ ףוס
 ,רעדניוו ריאמ ןַאמ ריא טימ ןעשעג זיא עקיבלעז סָאד .ןעניז ןופ

 ."גנונדרָא ןיא טשינ שיכיסּפ ןעוועג רעירפ טייצ ַא ןיוש זיא רעכלעוו

 ףַאמרעדעל דוד ןופ .ע .ש ןוא סייװלוש השמ ןופ .ע .מ
 עשידײ, ,טײצ:המחלמ רעד ןיא ןלױּפ ןופ ןרָאיטקַא עשידיי -- ןאמלעדונ .מ

 ,103:104 .זז ,1946 ,שודָאל ,' ןטפירש
 ,206 ,91 .וז ,1948 ,סערייא סָאנעוב , ןעװעג סע זיא ױזַא -- װָאקרוט סַאנָאי

7, 214, 218, 241, 
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,274 .ז ,יײװצ דנַאב ,120 ,119 ,82 ,36 .זז

 רבכוי ,נרעבליז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1900 .בעג)

 ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1900 ןריובעג

 רעטַאעט ןיא עקטסירָאכ סלַא ןביוהעגנָא

 לעגָאפסַארטש טימ עשרַאװ ןיא "סונעוו,

 יּפש וצ ןעמוקַאב ךָאנרעד ,ןַאמלעבַא ןוא

 ןטימ הנותח רעד ךָאנ .ןלָאר עניילק ןל

 רעדניו ריאמ רעמענרעטנוא - רעטַאעט

 ןעמונעג ןוא ןלָאר ערעסערג וצ רעבירַא

 .ןלָאר-ענָאדַאמירּפ ןליּפש

 -עג ןעמונרַאפ קירוצ זיא ענליוו ןעוו
 טרָאד יז טָאה ,ןקַאילָאּפ יד ךרוד ןרָאװ

 טנומגיז טימ סרעטקַאנײא ,שילױּפ ףיוא ,טליּפשעג ןכָאװ עקינייא
 .יאול דוד ןוא ווָאקרוט

 סרָאש טריפעגפיוא עשרַאװ ןיא טָאה ץיװגנָאי-גנָאי זעוב תעב

 יעּפש ."עלחר, לָאר יד טליּפשעג יז טָאה ,"הנותח עשינעמור יד,

 .ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה רעטַאעט-"ישטשָאװָאנ, ןיא רעט
 ."םינתוחמ , סדלעפסעטָאג ןופ גנוריפפיוא סווָאקרוט טנומגיז

 ןַאמ ריא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא יז טָאה 1934 רַאורבעפ ןיא
 ."עדנַאב עשידיי יד, טימ רעטַאעט-"ישטשָאװָאנ , ןיא טליּפשעג

 טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 יד ייב סָאג ענלימ ףיוא "סּפָאש , יד ןופ םענייא ןיא טעברַאעג יז

 ' ,יקסלעוװַאּפ רעדירב
 סַאנָאי טביירש ףוס ןשיגַארט ריא ןוא םעד ןגעוו רעכעלריפסיוא

 :וָאקרוט

 ַאניגער| יז טָאה ,ןרערט טימ ךיז קידנסיגרַאפ ,קידנצכולשי

 -טעברַא ריא ייב ןסעזעג זיא יז ןעוו. טלייצרעד זדנוא |רעקוצ

 ןיא ,יּפָאש ןיא ןצלושש ייב ,סַאג יקּפילָאװוָאנ ףיוא טַאטשרַאוװ

 טייל-.ס.ס ןעמוקעגניירַא גנילצולּפ ןענייז .. ,גנולייטּפָא סטעמַאס

 עניגער טימ .סנירעטעברַא עלַא טהָאד ןופ ןעמונעגוצ ןוא

 סרעדניוו ריאמ ןוא גרעבליז דבכוי ןעמַאזצ ןעוועג זיא רעקוצ
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 ןוא טנַאה רעד רַאפ ןעמונעג יז טָאה יז .עשירַאמ ,לרעטכעט
 ןפיוא טרישרַאמסױרַא עפורג-ןעיורפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ
 -עגניירַא זיא סע ואוו ,סַאג יקווַאטס ףיוא... ."ץַאלּפ-גַאלשמוא;
 זיא ;טרָאפסנַארט ןעירפ רעטכַארבעג רעד ןרָאװעג טפוטש
 ןבָאה ןשטנעמ .ייטשש וצ ואוו וליפַא ץַאלּפ ןייק ןעועג טשינ
 ןעניז ןופ ןענייז ןשטנעמ ליפ .ןרעדנַא םוצ רענייא טבעלקעגי

 ןופ טױט קידנלַאפ ,רעטצנעפ יד ןופ ןעגנורּפשעג רעדָא ּפָארַא
 -קערש ,ץומש סעד ןופ .ןּפָארטעג יז טָאה סָאװ ,ליוק רעשטייד ַא
 עגושמ טנָאקעג ןױש ןעמ טָאה ןײלַא טּפַאשגנע ןוא חיר ןכעל
 ןגעוו .ןעמוקַאב וצ ןעוועג טשינ זיא רעסַאװ לסיב ןייק ןרעװו
 -רעדַאב עשיגָאלָאיזיפ יד .טדערעגּפָא ןױש ךָאד זיא סע סעּפע
 יד זיב זַא .ױזַא ,ךיז רעטנוא טקידיילרעד ןעמ טָאה ןשינעפ
 -עמע ןעוו .|האוצ} ןטנעמערקסקע ןיא ןענַאטשעג ןעמ זיא ינק
 -דימ ןופ םיפ יד ףיוא ןייטש טנָאקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רעצ
 ןקנוטעגנייא זדלַאה ןזיב ןצעזקעווַא טחמעג ךיז רע טָאה ,טייק

 ךיז ןבָאה גָאט ןטירד ןפיוא ןעוו .לַאפֿפָא ןכעלרעדיוש םעד ןיא
 -עג ןענייז סָאװ ,רעניווטיל ןוא רעניַארקוא ןופ טירט טרעהרעד
 ןעמַאװצ רעקוצ עניגער ךיז טָאה ,תונברק ערעײז ךָאנ ןעמוק
 ןרעטנוא ןטלַאהַאבסיױא ןוא ןקנוטעגנייא ,רעדניוװ עשירַאמ טימ
 - יימש

 יז .ליּפשייב רעייז ןָאטעגכָאנ ךיוא ןבָאה ןעירפ ערעדנַא
 -עג ןוא חיר ןכעלקערש ןופ ןרָאװעג טקיטשרעד רעבָא ןענייז
 טריפעגסיורַא טַאהעג ןױש טָאה ןעמ ןעוו ..טיױט ןגיל ןבילב
 טקרעמַאב טנַאיצילָאֿפ רעניַארקוא ןַא טָאה ,ןעיורפ עלַא טעמכ
 ןסיש םוצ סקיב יד קידנלעטשנָא ןוא ,סעּֿפע ךיז טריר סע יװ
 רעקוצ עניגער .ײוסיש ךיא רעדָא ,סױרַאא :ןפורעגסיוא רע טָאה
 טָאה םעד קנַאד ַא ןוא ,טנַאילירב ןסיורג ַא ךיז טימ טַאהעג טָאה
 "ניו יד ןופ רעטכָאט יד .טנעה סנילת ןופ טפיוקעגסיוא ךיז יז
 טָאה .גיוא ןַא ןפרָאוועג טָאה רעניַארקוא ןַא עכלעוו ףיוא ,סרעד

 סָאד טריפעגקעווַא ןוא ץזָאלּפָא טלָאװעג טשינ ןפוא ןיאב רע
 ..לדיימ עקיטכערפ

 -ַארט םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה גרעבליז דבכוי ןעוו-
 זיא ,דניק ןטָארעג ,טבילעג סייה ,קיצנייא ריא ןופ ףוס ןשיג
 ריאמ ןַאמ ריא טימ ןעשעג זיא עקיבלעז סָאד .ןעניז ןופ ּפָארַא יז
 טשינ שיכיסּפ ןעוועג רעירפ טייצ ַא ןיוש זיא רעכלעוו ,רעדניוו
 .גנונעדרַא ןיא

 ךָאנ .סױרָאּפ טייג ןּפָאש ערענעלק יד ןופ עיצַאדיווקיל יד ..

 -יצ לרַאק ףױא ייר יד ןעמוקעג זיא ײיקסנישטשעל-ןַאימשָא,

 -בעג יד לי ּפָאש םעד ןופ עיצקעריד יד .ײעגדַאה-א, ןַאמרעמ

 ,ףזעטנעמ ענעבילבעג רעקינייו ךָאנ יד טימ ןטַאטשרַאו ענעביל

 ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג ןרעוו סע ןוא זדנוא וצ ןריפרעבירַא

 -ךנַאהרעטנוא יד ןטימניא . .ןּפָאש עדייב יד ןקינייארַאפ ןגעוו

 זיא טציא זַא ,העידי ַא טימ ןַאמפלעה דוד ןירַא טפיול ןעגנול

 טציא טָאה סָאד .ָאטעג ןסיורג ןיא "ײעיצקעלעס לַארענעג ַא;

 -קעריד רעזדנוא . ןָא עשנעג ףאהנעמַאז ןופ טייז יד ןסייהעג

 .רַאפעג םוש ןייק טשינ ָאד טָארד זדנוא זַא ,רעכיז זיא עיצ

 טגייל ןוא ,גָאװצ ןשטייז םעד טשינ רעבָא טיױרט ווָאקרוטו

 .ָאטעג רעסיורג רעד ןיא ייז טימ ןפיױלטנַא וצ ןעמעלַא רָאפ

 ךיז ייז ץזָאל טנווֶא ןיא .הצע ןייז ןָא ןעמענ ןרָאיטקַא עכעלטע

 לָאזימ זַא ,רעטנַאקַאב ַא םיא טנרָאו געוו ןפיוא רעבָא ,םייהַא

 ךיז טלַאהַאב ווָאקרוט .סָאג ענלימ יד טריפימ ליױו ,ןפױלטנַא

 טקרעמַאב תוברוח יד ןופ ּפָאק ןייז קיטכיזרַאפ קידנקורסױרַא ןוא

 טרָאפ סָאג ענלעשזד רעד ןופ :ןעזעג בָאה ךיא סָאװ טָא ןוא :{רע
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 ןופ ןָאסיססעל

 עפורג ַא טייג םיא ךָאנ .רעווָאר ַא ףיוא ןַאמ-.ם.ס רעגנוי ַא סױרַא

 רעמינפ עטנַאקַאב ץלַא- ..ןַאמ טרעדנוה רָאּפ עשביה ַא ןופ ןדיי

 טימ ןעײג עלַא ײז ., רעדניוז גרעבליז עשזדַאי עסירטקַא יד.

 ַא .ךיז ןעיווצ טרָאװ ןייק טשינ ןץדייר ,טירט עמַאזגנַאל ,עקיור

 -לויטש םעד ןופ ןסירעגרעביא טרעוװ סָאװ ,טיײקליטש עטיוט

 עדליוו ערעייז ןופ ןוא רעטיילגַאב עשיניַארקוא יד ןופ ןפַאלק

 ןופ סױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןזָאל יז סָאװ ,ןעגנַאלק עקירעזייה

 | ...סםעקסיפ ערוכיש ערעייז
 ףניפ םורַא .רערעייהעגמוא ןַא ןעוועג ןברוח רעד זיא לָאמסָאד ...

 ןיא ןסעזעג ךיז זיא עיצקעריד יד ןעוו ,גָאטימכָאנ רעגייז ַא

 רעלימ ץנייה-לדַאק ןופ רעיײטשרָאפ יד טימ ןעמַאװצ טעניבַאק

 קַאינָאק לזעלג ַא ײב עטגיילעגפיוא ןסעזעג ,ןַאמרעמיצ ןוא

 ךַאמּפָא םענעבירׂשעגרעטנוא םעד דובכל םייחל ןקנורטעג ןוא

 ןזײשַאב ץנַאג ךיז זיא ,ןּפָאש יד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןופ

 -.םס רעגנוי ַא סַאג ענלימ ןופ רעיוט-טפיוה ןכרוד ןרָאפעגנײרַא

 ואוו טגערפעג ןוא רעווָאר םנופ ןעגנורּפשעגּפָארַא ,רעריפ-ןטָאר

 ןפױא טריפעגניירַא םיא טָאה ןעמ .עיצקעריד יד ָאד זיא סע

 עטרעטייהעגפיוא יד קידנעעזרעד .18 ענלימ ןופ קָאטש ןטשרע

 רעבָא ,טרעטש רע סָאװ ,טקידלושטנַא ךיז רע טָאה ,טפַאשלעזעג

 -ןטעברַא עלַא ןופ לָארטנָאק עניילק ַא ןריפכרוד רעדייל זו רע

 ."ןרעמונ; עיינ ןבעגוצסיורַא ידכ עקיד

 קידנעעוסיורָאפ טשינ ןוא דייר "עכעלפעה, עכלעזַא טרעהעג

 -נטעברַא עלַא ןלױּפַאב עיצקעריד יד טָאה ,סטכעלש םוש ןייק
 ענלימ רעד ףיוא ןײגוצּפָארַא עקידנטעברַא-טשינ וליפא ןוא עקיד

 עיצקעריד יד טָאה ָאד ןּפָאש יד טױל ןלעטשסיוא ךיז ןוא סַאג

 ײלָארטנָאקא יד סָאװ ,טייהנגעלעג יד ןצונסיוא טלָאועג ןױש

 -ףױרַא וא "שטייד רעכעלרעה ,רעטוג; ַאיַא ןריפכרוד ףרַאד

 "עגּפָארַא ךיוא ןבָאה ייז ."ןרעמונג ןשטנעמ עלַא רַאפ ןעמוקַאב

 ַא וצ יו סַאג רעד ףױא ּפָארַא זיא ןעמ .ןעיורפ ערעייז טכַארב

 סרעטייל יד עארב ,ּפָאש יד טױל עלַא טלעטשעגסיוא ,דַארָאפ

 ןּפָאש ענעבעגעג יד ןופ

 עמקיטכעמלופַאג עשיליופ יד טימ עיצקעריד עשידיי יד

 .ןַאמ .ס.ס "ןכעלפעה, סענעמוקעג םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה

 עא רערלָאר ןיד ףיוא טנעלעגנָא ןענַאטשעג קיױר ךיז זיא סָאװ

 ןבָאה ןרָאטקעריד יד סָאװ ,סעלָא ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ

 טכַא ןייק וליבַא טַאה ןַאמ -.ס'ס רעד .טדערעגנײרַא םיא ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ דיי עסַאמ רעסירג רעד ףיױא טגילעג טשינ

 ךיז טלָאװ סע יוװ ,סַאג ענלימ רעד סא גנעל טלעטשעגסיוא

 .רָאנ םיא טקילײװגנַאל סָאװ ,ךַאז ַא סעפע ןגעוו טלדנַאהעג ַאד

 -דזַאיעשּפ ןוא ענלימ ,ןסַאג ןטייז עדייב ןופ ךיז טָאה גנילצולפ -

 שארב ,רעניַארקוא הנחמ עסיױורג ַא ןטָאשעגניירַא ,עיפילָאווָאנ

 ירָאפ ןצנאג םעד טלגנירעגמורַא דלַאב ןוא ןשטייד רָאּפ ַא טימ

 ןיז ןופ קעװַא שטייד "רעטונג; רעד זיא ָאד .םלוע ןטלמאז

 -עגסיוא .טיַאו רעד ןָא טרַאּפשעגנָא טָאה רע ןכלעוו ,רעוִאז

 -ערטסױרַא -- סרעטייל-ןּפָאש יד ןפורעגסיוא ןוא ךיז טכיילג

 רעדעי ןופ ןלײטוצּפָא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה טסיירד טשינ .ײױט

 -גערב יי טעװ סָאד יצ קידנסיוו טשינ ,ןשטנעמ רָאּפ ַא עפורג

 | .סטכעלש יצ סטוג ןעג

 ןביוהעגנַא ןבָאה ,ןקַאילַאּפ עקידנזעוונָא יד ,עיצקעריד יד.

 רע ןַאמ .םס "ןכעלפעה, םעד יב ןרינעוורעטניא וצ קרַאטש

 ּפָאע רעקיזָאד רעד .טרָאד ןוא ָאד ןגערפנָא שינָאפעלעט לָאז

 .װ .א .א ָאטעג ןיא ןביילברַאפ ןפרַאד סָאװ ,יד וצ ךָאד טרעהעג

 טלקָאשעגוצ רעדיוו טָאה ןַאמ -.סס "רעכעלפעה, רעד .ואא
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 רעט ַאע פ ןשידיי

 רעידז סע טייטשרַאפ רע זַא ,ןבעגעגוצ ,ךייר ערעייז וצ ּפָאק ןטימ

 זומ "טעטילַאמרָאפ; עניילק יד רעבָא ,םיכסמ זיא רע זַא ,טוג

 "מוא ןפיֹוא ןריפ רָאנ ייז טעו ןעמ .טריפעגכרוד ןרעוו רעדייל

 עלַא ךיילג ןוא לָארטנָאק עניילק ַא ןריפכרוד טרָאד .ץַאלּפגַאלש
 רע עכלעוו ,ןּפָאש ערעדנוזַאב יד ןופ רעטייל יד .ןעיירפַאב קירוצ

 .ןביילברעביא ,רע טגָאז ,ןענָאק ,טייז ַא ןָא טלעטשעגקעווַא טָאה
 ןקידלושטנַא ןזומ ןיוש ןלעוו עקירביא יד .ןייגטימ טשינ ןומ יז

 טינ רעבָא טלָאװ סע .ײגַאלשמוא, ןפיוא ןייז חירטמ ךיז ןוא
 -ןעטשרַאפ ךיז לָאז עיצקעריד יד זַא ,רע טגָאז ,טכַאמעגסיוא

 .ןלייאוצוצ ןינע םעד ידכ טרָאד ןוא ָאד ןקיד
 ענלימ עצנַאג יד ןוא שרַאמּפָא םוצ לעפַאב רעד טלַאפיס

 ערעדנוזַאב יד ןופ סרעטייל ןוא עיצקעריד רעד רעסיוא ,סָאג

 -פַא ןענייז (ןעמונעגוצ ךיוא ןעמ טָאה ערעייז ןעיורפ יד) ןפָאש

 י"ע;נײרַא יז טָאה ןעמ .ץַאלפגַאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג טריפעג

 רַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז סָאוװ ,ןירַא ןענָאגַאוו יד ןיא ךיילג טריפ

 ןזיואב טשינ ךיז טָאה ששטנעמ ןייא ןייק ןוא טיירגעגוצ יז

 ןטלעוו טגיילעגנייא ,טרינעוורעטניא טָאה ןעמ .ןעיירדוצסיורַא

 ןענַאגַאװ יד ןופ ןריט יד .םענעי רעדָא םעד ןעוועטַאר וצ ידכ

 "יוא 26 ןפיוא ןט25 ןופ טכַאנייב .טנפעעג טשינ ןיוש ךיז ןבָאה

 ײ"..חרזמ ףױא ןעגנַאגעגּפָא ײטרָאּפסנַארט רעד זיא טסוג

 .ןַאמרעדעל דוד ןופ .ע .ש

 ,241 .וז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,,ןעװעג סע זיא ױזַא, -- וָאקרוט סַאנָאי
1, 318381, 

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנַאי
 .121 ,119 ,89 .זז ,סנייא

 קַאסיא ,ןישטלימ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1895 יימ 1 .בעג)

 ,ץענעװיא ןיא 1895 יימ 1 ןריובעג

 ,דנַאלסורסייװ ,טנגעג רעקסנימ

 12 זיב .רעטלעטשעגנָא ןַא --- רעטָאפ

 16 זיב 12 ןופ .רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 רָאא 16 וצ .לוש-לטימ ַא ןיא -- רָאי
 יײרַא טערט רע ואוו ,ןילרעב ןייק קעװַא

 ץנירּפ םייב לוש עברעוועג-טסנוק רעד ןיא

 רע טעברַא קיטייצכיילג .ייזומ טכערבלַא

 -ַאב ָאגוה ןופ עילעטַא-רעטַאעט רעד ןיא
 -ַאוצ .עמריפ רעד ךרוד טרעוו ןוא ,ךור

 -רעטסמַא ןייק טקישעגּפָא ,רעלטסניק עגנוי עקינייא ךָאנ טימ ןעמ

 .גנולעטשסיוא ןַא רַאפ ןטעברַא עוויטַארָאקעד טכַאמ רע ואוו ,םאד

 -סיוא םוצ זיב רעטייוו רע טרידוטש !ןילרעב ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךָארב

 .רעטַאעט-ערעּפָא ןשיסור רעוװָאקרַאכ ןיא טעברַאעג --+ 5

 קירוצ ךָאנרעד רע טרעק ,1920 זיב ײמרַא רעד ןיא טריזיליבָאמ
 -ַאעט ןיא רענעכיײצ-רָאטַארָאקעד סלַא טעברַא רע ואוו ,קסנימ ןייק

 -שיסורסיױו ןיא טייצ עצרוק ַא ךָאנרעד ,"לקניוו רעזדנוא , רעט

 טפיוקעגּפָא ןענייז ןטעברַא ענייז ןופ עקינייא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 .ייזומ ןשיסורסייוו ןופ גנולייטּפָא רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג

 טכַארבעגמוא .מ זיא המחלמ רעשטייד-שיטעיווָאס רעד תעב

 | | .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .צ .ש

 ,1315 .ז ,דנַאב רעטיײװצ ,1934 ,עשרַאװ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
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 יי

 םהרבא ,טַאטשפלָאװ
 -ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1897 .צעד 0 .בעג}

 ןיא 1897 רעבמעצעד 20 ןריובעג

 רעטָאפ .ןלױּפ ,זיירק רעצלעק ,ןישטנעכ
 ,רעדיל ןבירשעג -- רעטומ .דמלמ ַא --
 יד .װ טכװַאב גנוקריו ריא ךרוד ןוא

 םעדכָאנ טנרעל ןוא לוש-סקלָאפ עשידיי

 | + ,רערעל ייב טַאוװירּפ
 ,שזדָאל ןייק ךיז קידנגָארטרעבירַא

 ןופ רעכוזַאב רעטפָא ןַא טרָאד וו טרעוו

 רעד תעב .רעטַאעט ןשידיי ןוא ןשילױּפ

 -ןיול ַא רע טרעוו המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןקסע רעשיטסידנוב ַא ךָאנרעד ,טכַאמ רעשטייד רעד ייב רעטעברָא
 ןלױּפ ןיא עלַארטנעצ:לדָאנ רעד ןופ רענָאיצקנופ ןוא

 -יטַאמַארד סטרעכייוו .רד ןיא ןטָארטעגנײרַא .װ זיא 1923 ןיא

 סנַאמרעה דוד ןיא רעביא רעטעּפש טייג רע ואוו ןופ ,לוש רעש

 - ,"קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב, סצרּפ ןיא טריטויבעד ןוא עידוטס

 ןשידיי רעגיר ןיא רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג 71

 -נטַאר ןייק ןרָאפעג רעטעּפש .(יקסווערָאמ .א --- גנוריפנָא) רעטַאעט

 ןפיוא ןעגנוכיירגרעד עיינ יד טימ ךיז טנעקַאב רע ואוו ,דנַאברַאפ

 ןיא טרישזַאגנַא ,ןעמוקקירוצ םייב ,טרעװ ןוא ,טיבעג-רעטַאעט

 ןעוועג -- 1928 .ןלױּפ רעביא עּפורט-רעדנַאװ סַאקצָאטָאּפ אידיל

 -רעד ,"יװדַא , עידוטס רעשיטַאמַארד רענדָארג רעד ןופ רעסישזער

 בייהנָא ןיא ןוא ,ןטירטפיוא-עיצַאטיצער טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנ

 ןלױּפ רעביא (ץרוק .א ןוא הנשוש .ר טימ) יינרוט ַא טכַאמעג 9

 -יא ןרָאפעגמורַא רע זיא 1922 ןיא ."ַארַאוישַאי , עסעיּפ רעד טימ

 (טילבלעדנַאמ בקעי ןוא שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק טימ) ןליוּפ רעב

 זיא 1922 ןיא .(אקעשט) "טַאררַאּפ , עסעיּפ עקיטקַא-יירד ןייז טימ

 טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 1928 ןיא ."טקאפ , ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע

 רעד רעביא ןרָאפעגמורַא דלעפנעמולב ַאנַאיד ןוא ווָאקרוט סַאנָאי

 טיירגעגוצ רע טָאה 1929 ןיא ."ץל רעד , עסעיּפ ןייז טימ ץניווָארּפ
 | ,"דרָאמ , עסעיּפ ןייז ץניוװָארּפ רעד רָאפ

 "עג טריפעגפיוא ךיוא ןענייז .ןסעיּפ עטסַאפרַאפ ענייז ןשיוצ

 + ,ָאנדָארג ,םלעכ ןיא "םירבק רעביא, ,עגיר ןיא "טיורב, ןרָאװ
 ! רעטניה, סרעטקַאניײא יד ןוא ,טעטש ערעדנַא ןוא ענוװָאק ,ליוװָאבול
 .ענדָארג ןיא "לשטייד ַא, ןוא "ריט רענעסָאלשרַאפ ַא

 | -טנפערַאפ .וו טָאה (1928 4 'ג ,עשרַאװ) גנוטייצ-רעטַאעט , ןיא

  טריקיטירק רע ןכלעוו ןיא "רעדנעש-טסנוק יד , לקיטרַא ןַא טכעל

 ,דנוש ןליּפש עכלעוו ,ץניווָארְּפ רעד ףיוא ןעניירַאפ עשיטַאמַארד יד

 זיא ,רעביא טיג ,זירַאּפ ןיא ,טַאטשפלָאװ לאומש ,רעדורב ןייז יו

 טרָאד זיא ןוא זירַאּפ ןיא םיא ייב טסַאג וצ ןעוועג ,1927 ןיא .וו

 זיא 1929 טסוגױא ןיא .ןטנוװָא-עיצַאטיצער טימ ןטָארטעגפיוא

 דָארג זיא רעכלעוו ,רעדורב ןייז ןכוזַאב ןליוּפ ןיא ןעמוקעג לאומש

 ןבָאה ייז ןוא ,ןסירעגרעביא טָאה רע סָאװ .,יינרוט ַא ףיוא ןעוועג

 .קינעגזורד ןיא טכַארברַאפ ןעמַאזוצ ןכָאװ ייווצ

 ןעמוקַאב םיא ןופ טָאה רעדורב ןייז סָאװ ,העידי עטצעל יד

 ַא ןעוועג זיא

 .טנוזעג זיא ןוא טבעל רע זַא ,המחלמ-טלעוו רעט

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .וװ זיא ווָאקינשעלַאק ןמלז טיול

 ,םינָאלס ןופ רעבירג יד ןיא סיצַאנ יד
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 הנַאב-םישוד חס(

 -ייווצ רעד ןופ ביײהנָא ןיא ,דנַאלסור ןופ עמַארגעלעט

 - .טַאטשפלָאװ .לאומש- ךופ .ע .ש ןוא וָאקינשעלַאק ןמלז ןופ .ע ;מ
 ,656  .ז . ,דנַאב .רעטשרע ,1921 ,קרָאי .וינ ,/רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 ,82 .זז ;דנַאב רעטײװצ ,1961 ,ביבאלת ,"/תונורכז, -- טרעכייװ לאכימ

,192 ,85 { 

 רעזייל ,ָאנַאמכַאר/
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1909 .בעג} |

 -לוקַאפ ןשידיי םעד טקידנעעג .דנַאלסורסייװ ןיא 1909 ןריובעג
 ןטָארטעגנײרַא 1937 ןיא .וועיק .ןיא טוטיטסניא-רעטַאעט ןופ טעט

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא רעליּפשיױש סלַא
 רעקיעפ רעגנוי ַא יװ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה רעטַאעט ןיא - -

 ,ןעגנוריפפיוא עקינייא ןבעגעגרעביא םיא טָאה'מ ןוא אי

 ןרעייפ יד , עסעיּפ עשיסור יד ןוא- קינזער עּפיל .ןופ ;?עינָאד
 . ."םרוטכייל- ןומ

 טָאה ,דנַאברַאפנטעױװַאס םעד ןלַאּפַאב . -ןענייז סיצַאנ יד יו .דלַאב -|

 ןיא ןוא ,ײמרַא רעשיטעיווַאס רעד ןיא ןדלַאמעג קיליוויירפ ךיז .ר

 רע זיא ,סיצַאנ | יד ןגעק וװוָאקרַאכ ןצישַאב םייב ,1941- רעבָאטקָא

 | ,ןעמוקעגמֹוא שידלעה
 .ןָאנידַאר הנני ןופ .ע .,ש

 -ןלמ ןשידיי רעקסנימ ןופ רָאטיזָאּפמָאק ,םוחנ , יקסוואזעלעב
 .ָאטעג רעקסנימ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט-הכ

 -רעדניק ַא ןיא ןגיוצרעד 1914 ןריובעג ,דיווַאד ,ןוַאדיװַאד
 -ַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא רָאיטקַא סלַא קיטעט ןעוועג ,םייה
 .וועיק ןיא ,רַאי יבַאב ןיא ןעמוקעגמוא .רעיוׂשוצ ןעגנוי ןופ רעט

 -הבולמ ןשידיי רעציוװָאנרעשט ןופ טסיטרַא ,ןוָאקַאי , שטידלעז
 -ולמ ןשידיי ןופ רעסישזער ,רעסישזער-טנעטסיסַא ךיוא ,רעטַאעט
 םייב ןעמוקעגמוא .וועיק ןיא רעיושוצ ןעגנוי ןרַאפ רעטַאעט-הכ
 ,רעלַאפרעביא עשיצַאנ יד ןגעק עװקסָאמ ןצישָאב

 ןיא ןעמוקעגמוא .וועיק ןופ רעליּפשיוש רעשידיי ַא ,רעלסנירד
 :ָאטעג רעקנירעמשז

 ןפיוא ןעמוקעגמוא ,רָאיטקַא רעשידיי רעוועיק ַא ,יקסדַארב
 ,טנָארפ
 ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט רעװָאקרַאכ ןופ טסיטרַא ,ןועמש ,ָאדנַאל 2
 .טנָארפ ןפיוא |

 טקידנערַאפ 1941 ןיא .1920 ךרעב ןריובעג ,דינַאעל ,ןוָאנַאעל
 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .לוש עלַארטַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד

 יד ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןעמוקעגמוא ןוא ײמרַא רעשיטעיווָאכ

 ,1942 ןיא ,ַאיַאקצילוד ַאינַאמ עסירעטקַא

 1941 ןיא .וקַאב ןיא 1920 רעב ןריובעג ,ַאינַאמ ,איאקצילוד
 ייירפ קעװַא .לוש עלַארטַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד טקידנערַאפ
 טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא ןוא ײמרַא רעשיטעיװָאס רעד ןיא קיליװ
 .וָאנָאעל דינָאעל רָאיטקַא םעד ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ 1942 ןיא

 -נערַאפ 1940 ןיא .1916 ךרעב ןריובעג ,סידָאב ,ןַאמלעדיײמ
 ןיא טליּפשעג ןוא לוש .עלַארטַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד טקיד

 ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ

 רעטַאעט ןשידיי ןופ טסיטרַא ,2 ןריובעג .לשרעה דראג
 ,סיצָאנ יד ןגעק ףמַאק ךיא טנָארּפ ןפיוא ןלַאֿפעג .ווָאקרַאכ ןיא
 .ןָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 }קי ססעל

 עשוהי ,עלרעּפ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1888 .בעג)

 יָאפ .ןליוּפ ,םָאדַאר ןיא 1888 ןריובעג

 טָאה רע ןכלעוו ןופ ,ןַאמספרָאד ַא -- רעט

 עסיוועג ַא .טפַאשדנַאל רעשיליוּפ רעד וצ
 סָאװ סָאד םיא ףיוא טַאהעג טָאה גנוקריוו
 רעדירב-ףיטש ןשיווצ ןסקַאװעג זיא רע
 יורפ רעטשרע סנטַאט ןופ רעטסעוװש ןוא
 ,ןַאמ ןטשרע סרעטומ רעד ןופ ןוא

 ןוא ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב
 ,הסנֹרּפ רעד וצ ןפלעהוצוצ ידכ ,ךָאנרעד

 ,טַאטשרַאו ַא ןיא לגניי-ןרעל ַא ןוא טפעשעג ַא ןיא ףליהעג ַא ןרָאװעג
 סלַא ןרידוטש וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ,רעטומ רעד קנַאד ַא

 יד טזָאלרַאפ 1905 ןיא .עיזַאנמיג ןסַאלק 4 טקידנערַאפ ןוא ןרעטסקע
 .עשרַאװ ןיא רעטלעטשעגנָא-קנַאב ַא ןרָאװעג ןוא םייה

 יַאנ טימ שיסור ןיא רעדיל ןביירש ןביוהעגנָא רָאי 16 וצ ןיוש
 ףיוא רעטכיד עשידיי טצעזרעביא ךיוא ןוא ןוויטָאמ עשידיידלַאנָאיצ
 ןיא גנולייצרעד רעטשרע ןייז טימ 1908 ןיא טריטויבעד .שיסור
 "עד ןופ ןוא !טסייג רעיינ רעד' סיקצולירּפ חנ ןיא "תבש , שידיי
 -רַאפ ןיא ןכעלטנפערַאפ טימ וויטקודָארּפ רעייז ןרָאװעג ןָא טלָאמ
 ןוא ןלעװָאנ ,ןעגנולייצרעד ,ןציקס ןבַאגסױא עשידָאירעּפ ענעדייש
 ןופ םענייא סלַא טקורעגסױרַא םיא ןבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר ערעסערג

 ןיא עזָארּפ רעשידיי רעינ רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסטבַאגַאב יד

 רעשיטָארע רעד טמענרַאפ ןפַאש ןייז ןיא טרָא ןסיורג ַא .,ןלױּפ

 | .טנעמָאמ

 ,יורפ ןייז ,טעמדיוועג ,(ןַאמָאר) 'לרימ' :ןבעגעגסױרַא טָאה 9

 ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב (1926) רעטעּפש רָאי 6 זיא עכלעוו ,הרש

 "ןוז רעד רעטנוא/ ,(עזָארּפ ןיא עמעָאּפ ַא) 'לסייוו רעד ןופ דנַאל ןיא'

 יד ןיא טקורדעג ,ןַאמָאר) 'ַאטור' ,(ןלעװָאנ) 'דניז' ,(ןלעווָאנ) !

 ןייג .,(עגנולייצרעד) 'ביוטש' ,(ןעגניר' ןוא 'שדוח' רעכיבלמַאז

 -ליש) 'רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי' ,(ןעגנולייצרעד) 'ירפרעדניא רעגייז ַא

 יָאר) 'עװַאּפ ענעדלָאג יד' ןוא (טנגוי ןוא טייהדניק ןייז ןופ גנורעד

 םשור ןקרַאטש ַא רָאג טכַאמעג ןבָאה רעכיב יירד עטצעל יד .(ןַאמ

 טמירַאב ןרָאװעג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 .רעביירש רעשידיי רענעעזעגנָא רָאג ַא יוו טלטוו רעשידיי רעד רעביא

 -שי ,ךעלעסָאי ,ךעלהשמ' שילױוּפ ןופ טצעזרעביא ךיוא טָאה .ּפ

 -עיש ווַאלצַאװ ןופ 'בייוו ןוא ןַאמ' ,קַאשטרָאק שונַאי ןופ 'ךעלקילאר

 -טפירש רעשינעד רעד ןופ 'סעדנעגעל רעמלָאהנרַאב' ,יקסװעשָאר

 -עברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא רע .א'א ןעסדנעווס ןירעלעטש
 רעטנוא טָאה רע ואוו ,'טנעמָאמ' גנוטייצ רעװעשרַאװ רעד ןופ רעט

 -ָאיצַאסנעס ןבירשעג 8 ןופ ןכייצ םעד רעטנוא ןוא ןעמינָאדוװעסּפ

 ןוא דנַאש וצ' ,'טולב שידיי ,'ּפָארַא גרַאב' יו ןענַאמָאר עלענ

 -גולדַאט ןוא סעיסוקסיד עפרַאש ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,!טָאּפש

 שזַאטס ןשירעלטסניק ַאזַא טימ רעלעטשטפירש ַא יצ םיא ןגעק ןעג

 .ףָאטש ןלענָאיצַאסנעס ַאזַא טימ ןבעגּפָא ךיז געמ

 :ןענַאמָאר יד טָא ןגעוו טגָאזעג טרעוו 'םָאדַאר רפס' ןיא

 יָאר עדנענַאּפש טקורדעג טרָאד רע טָאה ערעדנַא ןשיווצי

 ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ שזַאריט םעד ןביוהעג ןבָאה סָאװ ,ןענַאמ

 -עגּפָא ןעמ טָאה ןליופ ץנַאג ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא סָאװ

 ןעמ ןוא יטנעמָאמי ןופ ןעמוקנָא סָאד דלודעגמוא טימ טרָאװ

 .םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןעגנוצעזטרָאפ יד ןעגנולששעג טָאה
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 דיי ןופ ןָא

 ןוא ףרָאד ןשיליוּפ םוצ עביל יד טנשריעג

 רעט ַאעט ןשי

 רעד יצ טריטַאבעד סייה ןעמ טָאה ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא

 עכלעזַא טימ ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד עלרעּפ עשוהי רעלופטנַאלַאט

 ןטימ רעטתא יז טבירש רע וליּפַא ןעו ןענַאמָאר-סגנוטייצ

 עטמירַאב עקיזָאד יד ןיא רעבָא ,ידעלדנרעטש יירדי ןכייצ

 -ַאק עשירעלטסניק-ןייר דס ַא ןעוועג ןענייז .. ןענַאמָאר-סגנוטייצ

 רעדָא שילגנע ףױא ןרָאװעג ןבירשעג ייז ןטלָאװ ןוא ,ךעלטיפ

 -רעד עסירג| סרעלעס-טסעב ןרָאוװעג ייז ןטלָאװ ,שיזעצנַארפ

 ."פמליפרַאפ רעכיז ייז טלָאװ דואווילַאה ןוא ,|ןגלָאפ

 ןוא סעיזנעצער ןבירשעג טּפָא רעייז "טנעמָאמ , ןיא טָאה .ּפ
 -עפָארּפ-רעטַאעט יד עכלעוו טימ רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןטכיזרעביא
 ,טנכערעג קרַאטש ךיז טָאה עיס

 ןוא עיצַאזינעצסניא ריא ןיא ַאקסנימַאק ַאדיא טָאה 1938 ןיא

 -ַאלפ , רעטַאעט-"ישטשָאװָאנ , רעװעשרַאװ ןיא טריפעגפיוא ישזער
 "ןשטנעמ עיינ , ןַאמָאר ןטול (רעדליב 6) ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ,"ןעמ

 .עלרעּפ עשוהי ןיפ

 ;עריטַאט-עידעמָאק ַא 8 ןבירשעגנָא .ּפ טָאה ַאטעג ןיא קידנעייז

 -בתכ רעד .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןבעל ןלַאקָאל ןפיוא טיובעג

 ןעמוקעגקעװַא זיא די

 יד ןיא טקילײטַאב ָאטעג ןיא .ּפ ךיז טָאה ווָאקרוט סַאזָאי טיול

 ,םינינע-רעטַאעט ןגעוו ןצנערעפנָאק

 רפס , ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו געוו ןטצעל ןלופנייּפ ןייז ןגעוו

 :"םָאדַאר
 -לוק ןיא לײטנָא רע טמענ ןָאסלענעצַאק קחצי טימ ןעמַאזוצ,

 רע זיב ,טעברַאהלהק ןיא ןוא ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג-רוט
 .ןזלעב-ןגרעב ןייק טריטרָאּפעד ,ןוז ןייז טימ ןעמַאװצ ,טרעוו

 ןופ רענעמוקעגקירוצ ַא ןבעגעגרעביא טָאה סע יװ טױל
 ַא שלרעפ עשוהי ןפָארטעג רעגַאל ןיא ןעמ טָאה ,יטלעוו רענעיי

 .ײןטניױורַאפ ַא ,םענעכָארבעצ

 :וזַא םיא טריזירעטקַארַאפ שטיוװַאר ךלמ

 יד ןופ רענייא ןזעוועג זיא רע סָאװ ,ףױרעד טקוסעג טשינג

 רעבָא םיא ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא רעלייצרעד עשידיי עטסנזעלעג

 עזעוהי ,רעטלַאהכוב ַא ןופ ךַאפ ןייז ןזָאלוצרעביא טסולגעג טשינ

 -הסנרּפ ןופ -- סעד ןיא ןעמיױװע יירפ ךיז ןזָאל וצ ןוא ,ןעלרעפ

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ ךייט ןרעכיזמוא רעייז -- טקנופדנַאטש

 ךַאּפ ןשירעטלַאהכוב סעד טָאה רע זַא ,סױא שטזייוו ,ןוא .רוטַאר

 קנַאב ַא יא טעברַאעג רע טָאה לָאמַא .טַאהעג טנייפ טשינ סענייז

 ןיא רעטלַאהכובטּפיוה רעד ןרָאוועג רע זיא לעטעּפש ,עשרָאוו ןיא

 ןייז טשינ ריש זיב ןבילבעג טרָאד זיא רע ןוא לימ רעסױרג ַא

 ןופ טרעדנוהרָאי ןבלַאה סייב טשרע .רָאיסנבעל ןטסקיצפופ

 ַא ןופ ךַאפ ןייז ןזָאלוצרעביא ןסָאלשַאב ךיז רע טָאה ןבעל ןייז

 רעייז .עלרעפ ,רעלייצרעד רעטוג ַא זיא רע ןוא.. .רעטלַאהכוב

 . ןבירשעג רע טָאה טשרעוצ ,טלײשעגסױרַא ךיז רע טָאה סַאזגנַאל

 -ַארעטיל עטסרַאבקנַאדמוא יד ,עזָארּפ ןיא רעדיל עשיריל רעייז

 -עפש ,ןעגנולייצרעד עשיטנַאמָאר עניילק רעטעּפש ,םערָאּפ עשיר

 -ליש עשיטסילַארוטַאנ רעטעּפש ,סעטכישעג עשיטסילַאער רעט

 רשפא רע טָאה ַאד -- ןבעל ןכעלרעגריבניילק ןופ ןעגנורעד

 לכיב ןייז ןיא רקיע רעד .טינעז ןשירעלטסניק ןייז טכיירגרעד

 ןטסָאמרַאפ ךיז רע טָאה ףוס םוצ .יירפ רעד ןיא רעגייז ַא ןייני
 ןופ טמַאטשעג טָאה רע .סָאּפע ןשיּפַארגַאיבָאטױא ןסיורג ַא ףיוא

 -וא ןוא עניימ ,עניידי טימ החפשמ רעטריצילּפמָאק ַא רעייז

 וצ סָאװ ןגעװ טלעװ ַא ןזעוועג זיא סע ןוא .ירעדניק ערעזד

 לַאטורב רעיײז ןבירש וצ טָאהעג ביל טָאה רע ןוא .ןביירש

 זיא שידיי ןיא ןוא ,סעלעטש עשיטָארע וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו
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 דנַאב םישודהפ

 ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,וצרעד ןזעוועג טניווועג טשינ ןעמ

 ,ןעלרעפ ףיוא ץרַאה רעטיב ַא טַאהעג טָאה ןעמ ןוא ,סיא ןגעק

 טשינ טנַאװ רעד ףױא גילפ ןייק טָאה סָאװ ,םיא ףױא אקוד

 טָאה עלרעפ .האנש יו האנק רעמ סע זיא ןזעוועג ןוא .טעּפעשטעג

 -רעטנוא טָאה רע סָאװ ,ןענַאמָאר-טגנוטייצ ןבירשעג גנַאל-ןרָאי
 ןענַאמָאר יד ,+4 ךעלדנרעטש יירד ןופ ןכייצ ַא טימ ןבירשעג
 ןבָאה ,הסנרפ עטוג ןעגנערב ןגעלפ ןוא ןרָאי ןעיצ ךיז ןגעלפ
 .יוא ןרעג ןטלָאוװ סָאו ,תולד ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,םירבח

 טייקיעפ יד טַאהעג טשינ רעבָא ,ןענַאמַאר-ךעלדנרעטש ןבירשעג
 ןפרָאוועגרָאפ םיא ןוא ןעלרעּפ ףיוא ץרַאה זייב ַא טַאהעג ,וצרעד
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןקילגמוא עלַא

 -נעטערּפ ןָא לָאמעלַא ,ןעלרעּפ טימ ןזעוועג ךעליירפ .זיאיס ..
 . ןזעלוצרָאפ טיירג לָאמעלַא ןוא עזָאּפ לקערב ַא ןָא לָאמעלַא ,סעיז
 ..ןזעל טנָאקעג טששינ טולָאסבַא טָאה רע שטָאכ ,טנֹווָא ןַא ףיוא

 רעד ףיא רימ ןופ זױה עטייױוצ סָאד טניװועג טָאה עלרעּפ

 .,סײהַא ןייג ןעמַאזװצ רימ ןגעלפ ךעלגעט טעמכ ,סַאג יקּפילָאוװָאנ

 ,עגנַאל טימ טייהנייש עשידיי ַא ,הרש יורפ ןייז ,ןעלרעפ טימ

 -ַאמַארד םוצ טרעהעג לָאמַא ,ןרבק ַא ןופ רעטכָאט ַא ,ּפעצ עגנַאל

 -יווצ ןכדש רעד ןזעוועג זיא ץרפ ןוא .ץרפ .? .י ןופ זיירק ןשיט
 ,ןוז ןייא טַאהעג ,טוג רָאג טבעלעג ןבָאה יז .הרש ןוא עשוהי ןש
 יו רעמ סעּפע טקוקעגסױרַא לָאמעלַא טָאה ןגיוא סהרש ןופ רָאנ
 ןעגנַאגעג רימ ןענייז ,1926 ןיא ,טנווָא ןַא ןיא לָאמנייא .רעיורט
 ןגעוו טגערפעגסיוא ךימ ענדָאמ סעּפע טָאה הרש .םייהַא ןעמַאזצ
 גָאטימ םורַא סנגרָאמוצ .ןעגנורַאפרעד-טנגוי עלעוסקעס עקידניז

 ךיז ,ןרָאװעג טרימרַאלַא החּפשמ עשירַארעטיל עצנַאג יד זיא

 -בלַאה זיא דרע רעד ףיוא .בוטש ןיא ןעלרעּפ ייב ןפָאלעגּפיונוצ
 לקניוו ַא ןיא טנַאו רעד ףיוא ןוא עלרעּפ ןגעלעג רעצ ןופ טױט
 םענייק וצ טרָאװ ןייק ןטכָאלּפעצ רָאה יד .הרש ןעגנַאהעג זיא
 עלרעּפ טָאה גנַאל-סישדח .שינעטער קיביײא ןַא .ןזָאלעג טשינ
 עמיטוש רעקידנרעטיצ-ןרערט ַא טימ םירבח טימ ןסעומש ןיא
 ךָאנ ךיז טָאה עלרעפ ?סָאוורַאפ ,סָאװרַאּפ :עגַארפ ןייא טגערפעג
 םענייק טימ רעמ לָאמנייק ,טּפַאכרעד ףוס לכ ףוס קילגמוא םעד
 גניצרעד רעד טעמדיוועג ךיז ןצנַאגניא ,ןדנוברַאפ טשינ ךיז
 רעינעששזניא ןטוג ַא םיא ןופ טכַאמעג ,וז ןקנַאלש ,ןכױה ןופ
 ןטסָארּפ ןופ סָאּפע ןטסטיירב עמַאס םעד ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןוא
 ךוב עקיטייזטרעדנוה-ליפ עטשרע סָאד .ןליופ ןיא דיי-תבש-טוג
 -עג טָאה עלרעפ .ןלֵיופ ןיא ןירַא ןענייז סיצַאנ יד ןוא סױרַא זיא
 ןופ רעציזרָאּפ טרָאד ןרָאװעג ,גרעבמעל ןיא טקַאטנָאק ןענופ
 טכייל רע טָאה טייקיטכירפיוא ןייז טימ .ןיירַאפ-רעביירש ןשידיי
 רעווש טשינ רע טָאה טיײקיעפ ןייז טימ ןוא טניירפ ןענופעג
 ."טנדרָאעגנייא ךיז םוטעמוא

 :דָאירעּפ ןטצעל ס'.ּפ ןגעוו ױזַא טביירש רעדניל עשוהי
 סלַא ,טלגָאװרַאפ טרעוו ןוא סיצַאנ יד ןופ טפיױלטנַא רע...,

 טרָאד ,גרעבמעל ןייק ,רונוע ןוא ןוז ןקיצנייא ןייז טימ ,טילפ
 עכלעוו ,רעביירש עשיטעיווָאס יד .סעקיוועשלָאב יד ןיוש ןענייז
 ןופ ךעלרעביירש ענעסיררַאּפ יד טימ ליפוצ טשינ ךיז ןעקצַאצ
 ,טנעלַאט טשינ זַא ,ןעניימ עכלעוו ,יעפורג רעשירַאטעלָארּפי רעד
 ברקמ אקוד ןענייז -- ..רקיע רעד זיא תורשכ עשיטילָאּפ רָאנ

 ערעייז ןיא ןעמענ וצ לײטנָא םיא ןטעברַאפ ,ןעלרעּפ עשוהי
 רעד ןופ סורדרַאּפ םוצ ,קרעוו ענייז ןבעגוצסױרַא ןוא ןבַאגסיױא
 רעבָא ךיז ליוו עלרעפ עשוהי .עפורג-רעביירש רעקניל רעצּנַאג
 טסשינ ךָאנ טסייו ןעמ ןוא טייצ-המחלמ זיא סע .ןרישזַאגנַא טשינ
 ַא ןיא ןעמוק ךָאנ ליוו רע .ןקידנע ךיז טעוװ המחלמ יד סָאװ טימ
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 ןיר ַא טימ ןוא ּפָאק סענעבױהעגפױרַא ןַא טימ טלעוו רעיירפ
 רַאפרעד םיא טיג ןיירַאפ-רעביירש רעשיניַארקוא רעד .ןסיוועג
 ךיז טיירד עלרעפ .ןעמוקַאב ערעדנַא סָאװ ,עציטש םוש ןייק טשינ
 הנחמל ץוחמ ,רעקידנסיורד ַא ןסַאג רעגרעבמעל יד רעביא םורָא

 יז :סנטסָאּפ ןעמוקַאב ןבָאה רונש רעד טימ ןוז ןייז סָאװ ,סנַא

 "ידי רעטמירַאב רעד ,רע ןוא ,טלעג סָאד םיא ןעגנערב ,ןטעברַא
 ןוא עטסָאבעלַאב-זױה ַא ןופ לָאר יד ןליּפש זומ ,רעביירש רעש
 ...ןפיוקנייא קרַאמ ןיא לשיוק ןטימ ןייג

 טפיול ,המחלמ עשיטעיווָאס-שטייד יד סױא טכערב סע ןעוו
 ןעמענרַאפ ןשטייד ,יד .ײמרַא רעטיור רעד טימ טימ-טשינ עלרעפ
 / ."עשרַאו ןיק םוא ךיז טרעק רע ןוא גרעבמעל

 :ףוס ןשיגַארט ןייז רעביא ױזַא טיג ןייטשלעקניפ ,ל
 -מעל ןשיטעווָאס ןיא טבעלעגנייא ךעלסיבוצ ךיז טָאה רעי

 וליפַא ,ןקירבַאפ יד ןיא ןעגנוזעלרָאּפ טימ ןטָארטעגסױרַא ,גרעב
 ןענופעג טינ סעּפע טרָאד רע טָאה החונמ ןייק רעבָא ,ןבירשעג
 -סילַאיב ןייק ווירב ַא ןעמוקַאב םיא ןופ ךיא בָאה 1940 ינוי ןיא
 ןייק ןזָאלקעװַא ךיז דנַאנַאב ןלָאז רימ זַא ,גַאלשרָאּפ ַא טימ קָאט
 ןוא ןרָאװעג טקישרַאפ ךיא ןיב סםעדכָאנ דלַאב רעבָא ,ענליוו
 ,טנעיילעג ךיא בָאה רעטעּפש .טקַאטנָאק ןדעי םיא טימ ןרָאלרַאפ
 .וועיק ןייק גולפסיוא-רעביירש ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע זַא
 ןעמוקַאב טינ ךיא בָאה ןופצ ןטייו ןופ םיא וצ ווירב עניימ ףיוא
 .רעפטנע ןייק

 א ,גרעבמעל ןעמונרַאפ ןבָאה סעדרָאה-יצַאנ יד יו סעדכָאנ
 עלַא טכַאמעגטימ רע טָאה טרָאד .עשרַאװ ןייק רעבירַא עלרעּפ
 |טמַא-עיצַאזיוָארּפַא ןיא טעברַאעג רע טָאה ָאד| .תורצ-ָאטעג
 יד זַא ןעזעג ןישש טָאהימ רעבָא ,טלציוועג ךָאנ ךיז טָאה רע

 רעד ןופ ּפָארַא רדסכ זיא רע .עטכַאמעג ַא זיא טייקטגיילעגפיוא

 ַא םיא רַאפ טָאה סע ןעו טייצ ַא ןעוועג וליפַא זיאיס .הארמי

 יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .גנונּפָאה ןופ לַארטש ַא ןָאטעג רעמיזע
 "יפיטרעס ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייזיס עכלעוו רַאּפ עכעלקילג
 .םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ןופרעד ךיז טָאה רעטעּפש .ןטַאק

 עשירַארעטיל גיא יד ןיא ןעמונעג ליײטנָא רע טָאה ָאטעג ןיא
 -רעפ זיא ךעלדנע... .הלהק רעד ןופ לַאקָאלװכרַא ןיא ןסעומזע
 ,יד ןופ המישר רעד ןיא ןלַאפוצנירַא ןעגנולעג ןוז ןייז טימ ןעל
 רעסעב ןעמ לָאז יז רעסעּפ עשידנעלסיוא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ
 ןזָאלרַאּפ וצ ןביולרעד ייז טעו ןעמ טּפיוהרעד ןוא ןעלדנַאהַאב
 ןטרַאוװ וצ ידכ "יקסלָאּפ לעטָאה, ןיא רעבירַא זיא רע .קױּפ
 ןרָאװעג טלסּפעג רעסעפ יד ןענייז רעטעּפש .טרָאּפסנַארט ןּפיוא
 ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא "לייורעדא ףיוא זיא עלרעפ ןוא
 ,"עטריגילױוירּפ, יד וצ טרעהעג רע טָאה טרָאד .ןעזלעב-ןעגרעב
 ,םונהיג ןשיצַאנ ןופ ןרעװ טזָאלעגסױרַא ןכיגניא ןפרַאד סָאװ
 עשירַארעטילא טעדנירגעג ךיז ןבָאה רעגַאל ןיא ךױא רעבָא
 עשידיי טנרעלעג ןוא ןטַארעּפער ןטלַאהעג טָאהימ .ײךעלזיירק
 .עטכיששעג

 ווא זיא עלרעפ ןוא ,ןגָאלשעג טָאה העש יעכעלקילגא יד..
 -רָאּפעד ײרעדנעלסיוא, ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ גישת הרות תחמש
 אנקמ םיא ןבָאה עלַא .טרָא ןטמיטשַאבמוא ןַא ןיא ןרַאוװעג טריט
 םייב .רעקידעבעל ַא ןעמוקַאבסױרַא ךָאד ךיז טעװ רע .ןעוועג
 רעד ןלייצרעד לע ךיא, :טרעכיזרַאּפ רע טָאה ,ךיז ןענגעזעג
 ןופ .ײןענייז ןקַאילָאּפ יד סעלציה ןוא םיעשד ַארַאפ סָאװ טלעוװ
  טָאה רע .רופש רעטצעל סעלרעפ ןדנואוושרַאּפ זיא ןָא טלָאמעד
 זיא סָאװ תועשר רעד ןגעוו טלעוו רעד ןלייצרעד ןזיווַאב טשינ
 .יןרָאוועג ןָאטעגנָא זדנוא ןגעקַא
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 :"ָאטעג ןופ םיבתכ, ןיא טביירש םולבלעגניר לאונמע ןוא
 ןופ רבחמ רעד ;רעביירש רעשידיי רעטסואווַאב ,עלרעפ עיש,

 -קעוַא המחלמ בייהנָא םייב זיא ,איא ירָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי ידי
 רע ואוו ,גרעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .חרזו ןייק ןרָאפעג
 -רַא ענייז עקינייא .טייקיטעט עשירָארעטיל עטיירב ַא טריפעג טָאה
 גנודַאלנייא רעד טול .ןגַאלרַאפ-הכולמ יד ןיא סױרַא ןענייז ןטעב

 .וועיק טכוזַאב רע טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןוא רעביירש עשידיי ןופ -
 -ידיי) ירָאקיאי טּפַאשלעזעג רעד ןיא .טעטש ערעדנַא ןוא עווקסָאמ
 ןופ טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא רע טָאה (עיצַאזינַאגרָא רוטלוק עש
 -ימיסַא ןופ סעצָארּפ רעד זַא ,ןעגנירד טנָאקעג טָאהימ ןכלעוו
 טייו רעייז ןעגנַאגעג גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ייב זיא עיצַאל
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןזעוו-לוש ןטגייווצרַאפ םעד ןופ .םיורָאפ
 -לוש ןשידיי ןרעכעה םעד ןופ .ךעלטשער עכַאווש ןבילבעג ןענייז
 | ,רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא ןזעוו

 .עשערַאוו ןייק ןעמוקעג ,ןשטייד יד ןופ ןעמוק ןכָאנ ,זיא עלרעּפ
 עלרעפ זיא רעטניוו לאומש טניירפ ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאד ַא
 יב טלַאטשנַא סגנוגרָאזרַאפ םעד ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא
 טגעלפ עלרעּפ .גנולייטּפָא-עדנַאגַאּפָארֿפ רעד ןיא יטַארנעדויי סעד
 .טלַאטשנַא-סגנוגרָאזרַאפ סעד ןופ ןטַאקָאלּפ עלַא ןריגַאדער סע
 ַא (ָאטעג ןופ ויכרַא) יתבש גנועי ןרַאפ ןבירשעגנָא טָאה עלרעּפ

 סע ואוו ,גרעבמעל ןיא ןעגנובעלרעביא יד ןגעוו טעברַא עסיורג-
 -נענַאמרעּפ ַא ןעמוקעגרָאפ ןשטייד יד ןופ ןעמוקניירַא ןכָאנ זיא

 .סָארגָאּפ רעט

 ,עשרַאוו ןיא עיצקַא -עיצַאדיווקיל יז ןכָארבעגסיוא זיא סע ןעוו

 ןופ געט עטשרע יד ןיא .רָאװעג לוצינ סנ יּפ לע עלרעפ זיא
 -עיּפילָאװָאנ יד טלגנירעגמורַא .ס .ס יד ןבָאה 1942 טסוגױא
 .ןײגּפָארַא ןסייהעג ןעמעלַא ןוא טניוװועג טָאה עלרעּפ ואוו ,סַאג
 ןיא לױק ַא טָארדעג טָאה תוריד ערעיײז ןיא ענעבילברַאפ יד

 ןיא ןביילברַאּפ וצ זיירפ ןדעי רַאפ ןסָאלשַאב טָאה עלרעפ .ּפָאק
 .בילבעג רע זיא םעד קנַאד ַא .קָאטש ןטפניפ ןפיוא גנוניווו ןייז

 ףױא קעװַא 1943 עיצקַא-לירּפַא רעד רַאפ זיא עלרעפ.. .ןבעל
 .םישדח עקינייא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע ואוו ,טייז רעשירַא רעד
 רעזשידנעלסיוא סלַא ןרָאפעגקעװַא רע זיא 1943 ילוי שדוח ןיא
 ןעגרעב ןייק (ןריּפַאּפ רעיײוגַארַאּפ ןעמוקַאב טָאה רע) רעגריבי
 עטרינרעטניא רַאפ רעגַאל ַא ןעוועג זיא סע ואוו ,רעווָאנַאה ןבעני

 -ַאב ןעמוקעגנָא ןענייז 1943 רעבמעווָאנ שדוח ןיא .רעדנעלסיוא

 ,הרבס ַא ָאד זיא סע .רעגַאל םעד ןגעוו תועידי עקידנעקיורמוא
 .םעד ןיא טקישעגקעװַא ןטסירעגָאל עקיטרָאד עלַא ןבָאה לָאז ןעמ

  טשינ זיא דיי ןייק ואוו ,םישטנעיוװשָא רעגַאל-דרָאמ ןכעלקערש

 ."רעקידעבעל ןייק ןעמוקעגסױרַא

 ,1927 ,ענליוו ,"רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןָאקיסקעל, --- ןעזייר ןמלז
 ,9367939 .זז ,דנַאב רעטייוװצ

 ,1938 ,41 '1 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל, ,ישטשָאװָאנ ןיא ' ןעמַאלּפ , -- .ק .מ
 ,168 ,170 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ ,, -- שטיװַאר ךלמ

 ,92 .ז ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,"ןעװעג סע זיא ױזַא, --- װָאקרוט סַאנָאי

 .1948 ץרעמ 19 ,ןעכנימ ,"טרָאװ סָאד;/ ,עלרעּפ עשוהי -- ןייטשלעקניפ .ל
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאגָאי

36, 

 ,219*218 .זז ,1961 ,ביבא-לת ,"םאדאר רפס,
 ,יװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , -- םולבלעגניר לאונמצ

 ,1807181 ,57 .זז
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 דע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 לארשי ,ןײטשטַאלג

 {סיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא 189... .בעג)

 ןלױּפ ,ןיניטסָאג ןיא 189. ןריובעג

 עדייז ,רעטעברױַא-ןטשרואוו ַא -- רעטָאפ

 ייב ןוא רדח ַא ןיא טנרעלעג .דמלמ ַא --
 ' ,ןעדייז ןייז

 -ָאכ רענעזעוועג רעד יריע-ןב ןייז יו

 "װי טנעגיריד רעקידרעטעּפש ןוא טסיר

 ןעגנוזעג .ג טָאה ,רעביא טיג ,רעלימ סויל

 ,ןזח רעניניטסָאג םעד ,רעטָאפ ןייז ייב

 -עג ךיוא רעטעּפש טָאה רע ןעמעוו ייב

 .עינָאמרַאה ןוא ןטָאנ טנרעל

 ןײטשטַאלג זיא ,ןָא טיג טרַאבלעג לכימ רָאטיזָאּפמָאק רעד יו

 ןרעװ וצ גנובערטש רעד טימ ,קיזומ ןרידוטש שזדָאל ןייק ןעמוקעג

 עשידיי יד רַאפ קיזומ עשידיי ןפַאש ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיי ַא

 :ערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג זיא טייקכעלקריוו יד רעבָא ,ןסַאמ-סקלָאפ

 -ַאעט ןשידיי ןיא ןטסירָאכ סלַא ןעמוקעגנָא 1908 ןיא ייז ןענייז עדייב

 -עג ןבָאה עדייב .שדוח ַא לבור 8 רַאפ גרעבדנַאז קחצי ןופ רעט

 וצ ןעגנַאגעג ,טולַאב ןיא הינסכא רעקיליב ַא ןיא לטעב ןייא ןעגנוד
 ןיא רעבָא ,ךיש ענעסירעצ ןיא ןעגנולעטשרָאפ יד וצ ןוא ןבָארּפ

 ןיא טמוקלופרַאפ ךיז ןוא טרידוטש קיסיילפ טייצ רעבלעז רעד

 .עיציזָאּפמָאק-קיזומ

 וצ ןעוועג עיציזָאּפמָאק עטשרע ס'.ג זיא ,רעביא טיג רעלימ יו

 סָאװרַאפ ."ןעמַאלפ ןיא טייגרַאפ ןוז יד , דיל סנָאסלענעצַאק קחצי

 .עימערּפ יד ןענואוועג "גנוטיײצנַאמָאר , ןופ סרוקנָאק ַא ןיא טָאה רע

 ,ןרידוטש ןוא ןרעגנוה רָאי עכעלטע ךָאנ זַא ,ןָא טיג טרַאבלעג

 !ןײרַא טלעוו רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא שזדָאל טזָאלרַאפ עדייב ןבָאה

 ןעמונעג טָאה רע ואוו ,ןילבול ןייק .ג ןוא עקירעמַא ןייק טרַאבלעג
 .סעיציזָאּפמָאק ענייז ןפַאש

 "ראו ןיא טסירָאכ ַא יו .ג ןפָארטעג טָאה רע זַא ,ןָא טיג רעלימ

 רעד ןיא טרידוטש טָאה רע זַא ןוא ,רעטַאעט-"םועזילע , רעוועש

 .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ

 "מַאז עסיורג עטשרע ס'.ג ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1920 ןיא

 ןופ ןטסקעט יד ףיוא סעיציזָאּפמָאק 50 ,"ליּפש ןוא גנַאזעג , גנול

 "ייז ןעגנַאזעג עקיזָאד יד .ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ןָאזרעדָארב השמ

 ןוא עּפָארײא ןיא ןלוש עשידיי יד ןיא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ךיג ןענ

 רעלוּפָאּפ ןוא טנַאקַאב לעיצעּפס .רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןיא

 ךרוד טרידרָאקער) "עלעּפיצ , ,"דיל-שרַאמ , :ןעגנוּפַאש ענייז ןענייז

 ."ןעמולב , ןוא "טעברַא-דּײעפ , ,(ַאינעב ַאשַאמ

 עטערעּפָא סנָאסלענעצַאק קחצי וצ קיזומ יד ןבירשעג טָאה .ג

 טריפעגפיוא) "ַאמיטַאפ , |םוטעמוא טנכייצרַאפ יו ,ערעּפָא טשינו

 רעבמעווָאנ 11 םעד ןוא ,רעטַאעט-"יקסנימַאק , רעװעשרַאו ןיא

 סיײלּפ גניווריוא  רעקרָאי וינ ןיא ץרַאװש סירָאמ ךרוד 0

 .("רעטַאעט

 -וטש טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ןרָאפעגּפָא .ג זיא 1921 ךרעב

 טנעגיריד-רָאכ ןרָאװעג זיא ,"קיזומ רעד עלושכיוה , רעד ןיא טריד

 .גיצּפיײל ןיא רעטעּפש ןוא עגָאגַאניס רענילרעב רעסיורג רעד ןיא

 ןפַאשעג דנַאלשטייד ןיא טָאה ןײטשטַאלג זַא ,ןָא טיג טרַאבלעג

 ןעזפיוא ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,קרעוו-קיזומ עקיטכיוו רָאג

 -לוש , ןוא "ןברוח , :ייז ןשיוװצ ,טלעוו רעשילַאקיזומ-שידיי רעד ןיא

 ףסוי ךרוד קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,"תימ

 .("ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ , רעטעּפש) גַאלרַאפ-קיזומ ץַאק .ּפ
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 דנַאב םישודס

 ,,ג זיא ,דנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה ןעוו

 ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,רעגריב רעשילױּפ ַא יו ,1939 ןיא

 ךערּפשעג ַא ןיא רע טָאה ,עשרַאװ ןיא קידנעמוקנָא ןוא ,דנַאלשטייד

 רַאפ קיוומ יד טרינָאּפמָאק טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא "טנייה , ןיֹא

 -לוק , רעשידיי רעד עכלעוו ,"ישילשה ןימינב תועסמ , עסעיּפ רעד

 גלָאפרעד ןסיורג ַא טימ שטייד ףיוא טריפעגפיוא טָאה "דנוב-רוט

 : | ,דנַאלשטייד ןיא

 -עג ךיוא טָאה רע זַא ,רעביא ןביג ,.ג טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,יד
  ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא קיזומ רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ןבירש

 ,עקידָאירעּפ

 ,עשרַאוװו ןיא ןבילברַאפ ,ג זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 -מעטּפעס 15) ווירב ַא ןעמוקַאב םיא ןופ ךָאנ טָאה טרַאבלעג לכימ

 ןוא רימ ףיוא םחרמ ךיז טייז , :טביירש רע ןכלעוו ןיא (19239 רעב
 | ,?עקירעמַא ןייק רעבירַא ךימ טגנערב

 זיא ָאטעג ןיא תעב, ףבעגעגנָא טרעוו "ךוב-רוכזי רערעל , ןיא

 -נָאמער-לעיצעּפס רעד ןיא ,רעטַאעט עשידיי סָאד ןרָאװעג טײנַאב

 רעד ןעוועג ןײטשטַאלג לארשי זיא ,עדײבעג-"ַאלַאקס, רעטריט
 טרָאד ןוא עשרַאװ ןיא ןבילברַאפ זיא רע ..רעטייל רעשילַאקיזומ
 ."ןדיי עלַא ןשיװצ ןעמוקעגמוא

 | -טלעוו רעטייווצ | רעטצעל רעד תעב , :טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 רע ואוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא קיטעט רעייז ןעוועג רע זיא המחלמ

 זיא ןײטשטַאלג .רָאכ-סרעלעװער ןטשרע םעד טריזינַאגרָא טָאה

 ,"סרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשישטייד יד ןופ םענייא ןיא ןעמוקעגמוא

 ,ןבעגעגנָא טרעװ "םינורחא םיבתכ , סנָאסלענעצַאק קחצי ןיא

 עיציזַאּפמָאק ַא ןבירשעגנָא .ג טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא זַא

 ."סַאג רעד ףיוא דיי ַא זיא סױרַא , דיל סנָאסלענעצַאק וצ
 | .רעלימ סוילוי ןופ .ע .מ

 ,קרָאי וינ ,דנַאב רעטייװצ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד .ןופ ןָאקיסקעל,
 ,.262:63 .וז ,8

 ,דנאלשטייד ןעניטצעי ןיא -ןעבעלי רוטלוק עשידיא סָאד -- ןיײטשדַאלג לארשי
 ,1939 ראונאי 11 ,עשראו "טנייה ,

 ,1948 ,לארשי ,'םינורחא םיבתכ, -- ןוסלנצק קחצי
 ,ייוצ דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב 7 ןרעטש ענעשָאלרַאפי = וװָאקרוט סַאנָאי

 ,148-49 .זז

 ,1017103 .זז ,1954 ,קרָאי וינ ," ךוב-רוכזי רערעלא
 205 ,ז ,1963 ,ייוװצ דנַאב ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכ , -- םולבלעגניר לאונמע

 ץרעה ,שטיווָאבייל
 {סיצַאנ יד ןופ ןברקו

 "וצ .דנַאלטעל ,וָאדניװ ןיא ןריובעג

 ,גנוגעװַאב רעקניל רעד וצ ןרעהעג ןביל

 וצ ךיז גנַאל-ןרָאי ןעמוקעגסיוא םיא זיא

 יד יו םעדכַאנ .תוסיפת ןיא ןרעטַאמ
 -טעל ןעמונעגרעביא טָאה טכַאמ-טעיווָאס
 ןיא ןרָאװעג טלעטשעג רע זיא .דנַאל
 .עגיר ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ ץיּפש רעד

 ןענייז סיצַאנ יד יװ םעדכָאנ דלַאב
 .ל זיא ,דנַאברַאפנטעיוװָאס םעד ןלַאפַאב
 ,אנוש ןגעק ןפמעק טנָארפ ןפיוא קעװַא

 רעד ןיא רַאסימָאקסקלָאפ ַא ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רע
 טָאטש רעד ייב ןעמוקעגמוא רע זיא 1943 ןיא .עיזיוויד רעשיטעל
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ואוו ,טנגעג רעדַארגנינעל ,ַאסור איַארַאטס
 ַא ןיא ור רעקיביײא ןייז ןענופעג טָאה ןוא ,ןטכַאלש עטרעטיברַאפ
 ,רעפמעק עשיטעיווָאס ןופ רבק-ןסַאמ
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .} .ש

2931 

 = - .לווייפ ,ןַאּפשנידג
 ןסיצַאג יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 184 .בעג)

 ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1894 ןריובעג

 רָאי 14 זיב .ןרעטלע עשידיסח ,עמערָא

 קידנעייז טשינ רעבָא ,רדח ןיא טנרעלעג
 רע טָאה ,ןיבר ןייז רַאפ ?טרעטסיײגַאב ,
 םענייז ייב יירעדיינש ןענרעל ןעמונעג ךיז
 רעביא טעברַאעג רע טָאה טרָאד .רעטעפ ַא
 טנעָאנ ןרָאװעג טייצ רעד ךרוד ןוא רָאי 2
 סרעדנוזַאב ,ןלעזעג -רעדייננש ךס ַא טימ

 -רבא , ןפורעג טָאה'מ ןכלעוו ,םענייא טימ
 םיא טָאה רעכלעוו ,"ףָאזָאליפ םייח םה |

 .ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ-שיטילָאּפ טימ טנעקַאב

 :רע טביירש ;עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 טָאה ,ןןשטנעמ 45 ןופ זיירק ַא ןיא ךיז קידנעניפעג ,לָאננייא,
 - ךעלטיּפָאק ייווצ ַא טנרעלעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ סעדכָאנ -- ,זדנוא
 טעד ןופ רעיײטשרָאּפ רעד -- ,ץערג רָאסעּפָארּפ ןופ עטכישעג
 -טניפ דוד ןופ ײיבצ עילימַאפ, ייז ןשיווצ ,ןרושָארב ןּבעגעג ,זיירק
 -ָארב יד .ײדנוב, ןכרוד ןרָאװעג טיירּפשרַאפ טלָאמעד זיא סָאװ ,יק
 ןדעי ייב געלפ ךיא ןוא ,רימ ייב גנילביל א ןרָאװעג זיא רוש
 עילימַאפ, ןופ ןפיט יד ןרירטסנָאמעד ,םירבח טימ םוקנעמַאזװצ
 טָאה סָאד סָאװ ,טַאהעג האנח סיורג ןבָאה עלַא עכלעוו ןופ ,ײיבצ
 ."רעטַאעט םוצ ןסױטשעג טייצ רעבלעז רעד ןיא ךימ

 -רעטעּפש יד ייז ןשיווצ ,רעבָאהביל עּפורג ַא טימ ךיז טנעקַאב .ג
 ןיא דלַאב ךיז ןזָאל ייז ןוא ,ןייטשגינעפ רעדירב יד ןרָאיטקַא עקיד !

 -קירוצ .ץניװָארּפ רעד רעביא טייצ לקיטש ַא קידנליּפש ,ןיירַא געוו |
 סָאװ ,עּפורט רעד ןיא ,לענָאיסעּפָארּפ ,ןײרַא רע טערט .,ןעמוקעג

 ,ףיונוצ ןלעטש ַאדרוב ןַאמ ריא טימ אקסליװָאטנַא עסירעטקַא יד

 ."רוחב הבישי רעד, ןיא "לשינייב , סלַא רע טריטויבעד טרָאד ןוא
 ,דרַאבצרַאװש ןוא ףָאהסייװ ןופ עּפורט רעד ןיא רע טליּפש ךָאנרעד

 .ןלָאר עקיטכיוו ןיוש טמוקַאב רע ואוו !

 -עגרעביא רָאי עכעלטע ףיוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב |

 ןייק טרעדנַאװעגסױא ךָאנרעד רע טָאה ,טייקיטעט-עניב ןייז ןסיר

 -ןדלָאג לקיציא וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא 1919 ןיא זיא ןוא עינעמור

 םיא טמוק עינעמור ןיא ."ַאצינגישז , רעטשערַאקוב רעד ןיא גרעב -
 ןיא ,גנָאי ַארַאלק ,ָאקסעלַאגעס ,יקסרוגידַאס טימ ןליּפש וצ סיוא
 -ָאּפ אידיל טימ רעטעּפש ,רעלכַאפ דוד ןופ א'א עּפורט-ץניוװָארּפ ַא
 ןוא עינעמור ןיא ןרעלָארטסַאג ערעדנַא ןוא גינעק הניד ,ַאקצָאט
  .עיבַארַאסעב

 1920-1940 ןרָאי יד ןשיוצ .ג טָאה ,טקרעמַאב ץרַאװש ןַאילוי יו
 ןופ סעּפורט יד טימ עינעמור רעביא ןוא ץיווָאנרעשט ןיא טליּפשעג
 ימייה ,(ץיװַאל -- רעטעּפש) שטיװָאלימש ינעשז ,ַאיַאטָאלז ַאניג
 ןלָאר:רעטקַארַאכ טליּפשעג ןיש ָאד טָאה רע .א"א טנַאזירּפ
 רע .רַאוטרעּפער ןשידיײ-רענַאקירעמַא ןיא ןלָאר-רעטָאפ סנטסרעמ
 ןעוועג ןוא עיצקיד עטוג ַא ,םינּפ טנַאקרַאמ ףרַאש ַא טָאהעג טָאה
 זיא יורפ ןייז .טליּפשעג טָאה רע עכלעוו ,ןלָאר יד וצ טסַאּפעגוצ
 .עסירעטקַא ןַא ןעוועג ךיוא

 .סיצַאנ יד ז ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ג
 | יש ש

 ,ץרַאװש ןאילוי ןופ .ע .ש
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 ידיי ןופ ןָאקיססעל

 קרַאמ רעקיצּפייל
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1897 ,טּפעס 27 .בעגו

 ןיא 1897 רעבמעטּפעס 27 ןריובעג
 -ימַאפ רעשידיסח ַא ןיא .ןלױּפ ,עשרַאװ
 ,גד.א תובישי ,םירדח ןיא טנרעלעג ,עיל

 ןענרעל וצ טביולרעד ןטייקירעווש טימ
 "וק ןייז ךרוד .רערעל ַא ייב ץוח ידומל
 -עג ,ןַאּפשנירג םייח רָאיטקַא םעד .ןיז
 ןוא רעטַאעט ןשידיי ןטימ טנַאקַאב ןרָאװ
 ךיז .גנַאלרַאפ ןקרַאטש ַא וצרעד ןעמוקַאב/

 -נַאװעגמורַא ךָאנרעד ןוא "רימזה , רע :

 רעד בילוצ .ןלוּפ רעביא גרעבדלָאג ןתנ רָאיטקַא ןטימ רָאי 2 טרעד

 ףיוא ןליּפש וצ ןליוּפ ןיא ןרָאװעג טרעטשעג המחלמ-טלעוו רעטשרע

 . ןוא-ץנַאט ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןבעגעג רעבירעד טָאה ןוא ,שידיי

 .תונותח ןוא ןטנוװָא-ץנַאט ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןלַאז-הנותח

 ןוא ןרָאיטקַא טימ טרָאד ןוא ,קסנימ ןייק קעװַא --- 1914 ףוס

 -תבש יד טליּפשעג ןוא ויטקעלָאק ַא טלעטשעגפיונוצ "רעבָאהביל,
 רעבָא ,ץיירק ןטיור ןשיסור ןרַאפ 5090 קידנעבעגּפָא ,סגָאטימכָאנ

 .טרעװרַאפ ןעגנולעטשרָאפ יד ןרעװ ,לָאמ עקינייא ןליּפש ןכָאנ
 "רַא , ןיא טרילפוס טרָאד ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקירוצ --- 5
 יינרוט ַא ףיוא ןרָאפעג ךָאנרעד ,"רימזה , םייב "עלעקניוו שיטסיט

 רעד ךָאנ .עניַארקוא ןוא ןליוּפ רעביא ַאקסנימַאק לחר-רתסא טימ

 ףלָאדור ןופ עּפורט רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא עיצולָאװער-רעבָאטקָא
 -לָאּפ ןיא טקילײטַאב ךיז --- 1920 .גרובמעסקול ןוא יקסוװַאלסַאז
 1921 ןיא רעבירַא ךיז טגָארט רעכלעוו ,"לקניוו-טסנוק , רעװַאט
 טצעזַאב 1922 טניז .וָאקרַאכ ןייק .ךָאנרעד ןוא גושטנעמערק ןייק

 טקילײטַאבטימ 1928 זיב זיא .ל אוו ,וועיק ןיא רעטַאעט סָאד ךיז |
 ,רעסישזער-טנווָא סלַא

 ןשיניארקואלַא ןיא רעטלַאװרַאפ-עניב סלַא רעבירַא -- 9
 זיא רע ואו ,"טלוקיזעג, ןעמרָאפ עניילק רַאפ רעטַאעט-הכולמ
 ,קירבַאפ-ַָאניק רעוועיק ןיא רעבירַא רעטעּפש .1930 זיב קיטעט

 -ַארָאבַאלדָאניק רעד ןיא סרוק ןקידמישדחד 6 ַא ךרוד טייג רע ואוו
 , .עירָאט

 ןט1 , ןיא רָאטקעּפסניא-עניב סלַא םישדח 8 טעברַאעג --- 1

 טקריוװעגטימ ךָאנרעד ,וועיק ןיא "רעטַאעט ןשילױּפ ןשידנַאברַאפלַא

 -שידיי שיגָאגַאדעּפ  ןיא וויטַארטסינימדַא ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא
 טָאה סָאװ .,וועיק ןיא "רעדניק רַאפ רעטַאעט-הכולמ רעשיניַארקוא

 עשידיי ןטיהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןלוש-ןטַאר יד טנידַאב
 | .ג ,ד .א ןלושּפָארּפ ,סמוקינכעט

 ןיא טעברַאמַארד טימ טריפעגנָא ןוא טריזינַאגרָא ךיוא טָאה .ל
 .ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןוא עניַארקוא ןיא ןבולק-רעטעברַא עשידיי
 .ןעמליפ !עשיסור עקינייא

 רעד רַאפ רעלמַאז רעוויטקַא ןוא רעדנירגטימ ַא ןעוועג זיא .ל

 -עברַאטימ ַא ,סעדָא ןיא "ייזומ עלעדנעמ , םייב גנוליײטּפָא-רעטַאעט

 -יניַארקואלַא, רעד ןופ גנולײטּפָא-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא רעט

 -סערָאק רעד ןוא ("ערא,)  ?עידעּפָאלקיצנע רעשיטעיווָאס רעש
 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא "רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,, ןרַאפ טנעדנָאּפ

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ל זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןבלעז םעד .וועיק ןיא ,רַאי יבַאב ,"לָאט ןטיױט , ןיא סיצַאנ יד ךרוד

 זיא ןוז רעקיצנייא ןוא ןייא רעייז .יורפ ןייז טַאהעג ךיוא טָאה לרוג

 ,רעפיירגנָא עשיצַאנ יד טימ ןטכַאלש ןיא ןעמוקעגמוא שידלעה
 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 .1076 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
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  *עשרַאװו םייב זײרקמַארד ןיא טקילײטַאב

 רעטַאעט ןש

 (אשאי) בקעי .,יקסלַָאנרעב

 | גרעבדלָאג }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1910 .בעג}

 -ךלָאג ןייז לָאז ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז
 -נעעג טָאה .עניַארקוא ןופ טמַאטש .גרעב

 רעשידיי ַא ןיא טרידוטש רעדָא טקיד

 רעוקַאב ןיא טליּפשעג ,לוש רעשיטַאמַארד

 ןעוו .שידיי ףיוא רעטאעט-הכולמ ןשידיי

 רעטייוצ רעד תעב ,טלייטעצ טָאה'מ|

 -יווצ ןרָאיטקַא עשידיי יד ,המחלמ-טלעוו

 ןוא ענליוו ןיא סעּפורט עשידיי יד ןש

 "עג טריפעגרעבירַא ,ב זיא ,קָאטסילַאיב

 ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאװ

 יקסלָאגרעב זַא ,רעביא טיג ווָאדָארָאב עשוהי רעליּפשיױש רעד

 טָאה רע ןוא ,דניק ןוא יורפ ַא טימ קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 -עטניא ,טנעלַאט ןייז טימ טכַאמעג טבילַאב ןעמעלַא ייב דלַאב ךיז

 טעדנירגעג ןטעיװָאס יד ןבָאה רעטעּפש לסיב ַא .המכח ןוא ץנעגיל

 ןופ ורמוא דוד רעביירש ןטימ רעטַאעט-הכולמ שידיי ַא ענליוו ןיא

 ןיא .רעסישזער סלַא .דניקסיוו סקַאמ ןוא רָאטקעריד סלַא ענווָאק

 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןוא טרישזַאגנַא .ב זיא רעטַאעט ןקיזָאד

 טימ םיא יז ןבָאה ,ענליוו ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .ענליוו ןייק

 רעד ףיוא טליּפשעג ךיוא טָאה עכלעוו) גרעבנעדלָאג יליל יורפ ןייז

 ,ָאטעג רעד ןיא טרַאּפשעגנײרַא ךעלרעדניק ייווצ ןוא (עניב רעשידייו
 "יחצנה ידוהיה , סיקסניּפ שיערבעה ףיוא טריפעגפיוא רע טָאה ָאד

 1943 רעמוז ןיא ןעגניז ןטימ רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאב ןרָאװעג זיא ןוא

 טעברַאעג טָאה רע ."יירד ,ייווצ ,סנייא וצ , דיל סלַאטנעזָאר בייל

 ןייז טימ זיא רע זיב ןעגנומענרעטנוא עשטייד ענעדיײשרַאפ ןיא

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא החּפשמ רעצנַאג

 ןלעטש ןוװאורּפ םייב ןעמוקעגמוא רע זיא ווָאנידַאר הנוי טיול
 ,סיצַאנ יד דנַאטשרעדיװ ַא

 -ָארָאג, ןלָאר יד ןיא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה .ב

 -רעיינש , ,?רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , סנָאסנעשרעג ןיא "'יאווָאד

 -לטיט רעד ןיא ןוא "דיי ַא ןייז וצ רעווש , סמכילע-םולש ןיא "ןָאס

 ."וינעּפמעטס , סמכילע-םולש ןופ לָאר

 :טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 1941 לירּפַא יא וקַאב ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ טסיטרַאג

 ,ךיי ןופ גנוטעברַאפ רעד טױל .,ענליוו ןיא יקסלָאגערעב טמוק

 -ַאב-רעטַאעט ןופ גנילביל רעד ךיג טרעוו רע .רעטַאעט-הכולמ

 רָאּפ ַא לייו ,ךעלגעמ טינ ןעוועג םיא זיא ןריאוקַאווע ךיז .רעכוז

 .בעג) ױרפ יד םיא טרױבעג ךָארבסיױא-המחלמ םעד רַאפ געט

 ,דניק ַא (וקַאב ןופ עסירטקַא זַא ,גרעבדלָאג

 -עגסיוא .םלוע םייב טבילַאב יקסלָאגערעב ךיוא זיא ָאטעג ןיא

 -יהג סיקסניפ .ד ןופ ענייז גנולעטשקעווַא יד ןעוועג זיא טנכייצ

 ךַארּפש עשיערבעה יד טשרעהַאב ךיג טָאה רע .ײיחצנה ידוה

 .ךַארּפש רעד ףױא ןעגנוזעג ןוא טרימַאלקעד טפָא וליפֲא ןוא

 .םעד רַאפ געט רָאּפ ַא .פ .ק .ה רעגַאלסטעברַא ןיא ןעמוקעגמוא

 רעד טימ ןעמַאזוצ (6.7.1944) | ןרָאװעג טיײרפַאב זיא ענליוו יװ

 ."רעדניק 2 ןוא יורפי

 רעדָא יקטלָאגרעב ןסייהעג טָאה רע יצ רָאלק טשינ זיא'ס|

 ןייז זַא ,טביילג זעמ סָאװ סָאד זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .יקסלָאגערעב

 ַא ןופ טמַאטש ,גרעבדלָאג ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימַאפ רעקיטכיר

 יי
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 גרעבנעדלָאג ןעוועג זיא ןעמָאנ-עילימַאפ סיורפ ןייז לייוו ,תועט
 : .ןגרעבדלָאג רעדָא

 ַארָאד ןוא װָאדָארָאב עשוהי ,גרעבסליה יכדרמ ,לַאגעס לארשי ןופ .ע .מ -
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש ןוא ַאניבור

 ,106 .ז ,1946 ,עװקסָאמ ,"ָאטעג רענליוװ ןופ , -- רעוװעקצוס .א

 ,222 .ז ,1947 ,קרָאי וינ ,"ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש

 ,1948 - ,קרָאי וינ ,'ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ רעדיל , -- יקסניגרעשטַאק .ש
344, 

 הירכז ,ןילָאגרַאמ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1893 .צעד 31 .בעג}

 ןיא 1893 רעבמעצעד 321 ןריובעג
 -ַאלסָאנירעטַאקעי ,ָאקטַאכיסַאיּפ לטעטש

 -סקע -- רעטָאפ .עניַארקוא ,.בוג רעװ
 טקידנעעג .עיניל-ןַאב רעד ףיוא רָאטידעּפ

 -ץרעמָאק עקיטרָא יד גושטנעמערק ןיא
 -ץרעמָאק םעד ,1921 ןיא .,ךָאנרעד ,לוש

 דיז -- ,1922 .וָאקרַאכ ןיא טוטיטסניא

 .בעג) סיורפ ןייז ןיא 1922 זיב טצעזַאב

 ,לוַאש -- טָאטש-ןריובעג (ןייטשניבור

 טסירוקָארּפ סלַא טעברַאעג טָאה רע ואוו

 / טימ טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג קיטייצכיילג ןוא קנַאב-ץרעמָאק ןיא
 .ןרָאטלַאהכוב רַאפ ןסרוק

 רע ואוו ,ענווָאק ןיא החּפשמ רעד טימ טצעזַאב ךיז 1932 ןיא

 -גרָאט רעשיטעיווָאס רעד ןופ גָאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב 1924 ןיא טָאה

 עמריפ רעשיטעיוװָאס רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ןייז וצ ָאװטסדערּפ

 רעייטשרָאפ רעייז ןרָאװעג ןכיגניא ןוא "ַאגינק ַאיַאנדָארַאנודשזעמ,

 -ניפ ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ךיירקנַארפ ,רעדנעל עשיטלַאב עלַא רַאפ

 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןוא דנַאל

 זיא ,עטיל ןעמונעגרעביא ןבָאה ןטעיוװָאס יד ןעוו ,1940 ןיא

 ןרַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע

 ,עטיל טצעזַאב ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,1941 ןיא .ךוב ןשידנעלסיוא

 זיא 1942 ןיא .ָאטעג רענווָאק רעד ןיא ןרָאװעג טרױקַאװע רע זיא

 .עגיר ןיא טעצַאק ַא ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא ,יורפ ןייז טימ ,רע

 "עג ןעוועג רע זיא ,לוש-ץרעמָאק רעד ןיא רעליש סלַא ךָאנ

 -ַאב ךיז ,ןבולק-רעדניק ןענדרָאניא טגעלפ ;קיטעט ךעלטפַאשלעז

 -עג ךובלמַאז ַא ןבעגסױרַא ןיא ןוא גנוטייצ-לוש רעד ןיא טקיליײט

 רע טָאה רעטעּפש .יָאטסלָאט וועל ףַארג ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוו

 ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז סָאװ ,ןעלקַאטקעּפס ןיא טקילײטַאב ךיז

 -גנוא ןסרוק עלַארטַאעט טריזינַאגרָא טָאה ןוא לוש-ץרעמָאק רעד ןיא

  "ייא ןיא .ווָאגנַאטכַאװ רעסישזער ןטמירַאב ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 ןוא ןעגנולעטשרָאפ עלַארטַאעט טימ טריפעגנָא רע טָאה ןלוש עקינ

 ,ןטנווָא-גנַאזעג

 ךיוא רע טָאה טיבעג ןלַארטַאעט ןפיוא טייקיטעט עבלעז יד

 "יישרַאפ טריזינַאגרָא רע טָאה לװַאש ןיא .עטיל ןיא ןָאטעג רעטייוו

 ישזער ןייז רעטנוא ןוא ,טסנוק רעלַארטַאעט רַאפ ןזיירק-טנגוי ענעד

 לייט ,ןרוטַאינימ ןוא ןסעיּפ ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז

 -קַא רעייז ךיז רע טָאה ענווָאק ןיא .גנוצעזרעביא רעשידיי ןייז ןיא
 "מינג רעשידיי רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ןיא טקילײטַאב וויט

 טנדרָאעגנייא ךיוא טָאה רע .םכילעיםולש ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיזַאנ
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 ןוא ץַאק ענַאמ רעלטסניק יד ןופ רעדליב יד ןופ ןעגנולעטשסיוא
 יַארג ענעדיישרַאפ ךיוא ןוא ךיירקנַארפ ןופ (רעבז) גרעברעבליז

 רע טָאה 1939 ןיא ,רעלטסניק ערעדנַא ןופ ןעגנולעטשסיוא-קיפ

 -עטשסיוא-םכילעיםולש עסיורג ַא ןריזינַאגרָא ןיא טקילײטַאב ךיז

 | | ,גנול

 -סקלָאפ , ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ךיוא זיא .מ

 ."רעבערגדלָאג , סמכילע-םולש טריפעגפיוא טָאה ןוא "טָאלב

 ןוא רעדניק יד טימ טעברַאעג רע טָאה ָאטעג רעגיר רעד ןיא
 .ל .י ןופ קרעוו יד ןופ סענעצס ,שידיי ןיא ,ייז טימ טריפעגפיוא

 ,םכילע םולש ןוא ץרּפ

 טּפַאכעג .מ זיא ,רעביא טיג ןַאלּפַאק לארשי רעביירש רעד יו

 ןעוו ןוא ,1942 רַאורבעפ 6 םעד ָאטעג רענוװָאק רעד ןיא ןרָאװעג
 ,ָאטעג רעגיר רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעכירַא טרָאד ןופ זיא רע
 יד טימ טריזינַאגרָא ָאטעג רעד ןיא לוש רעשידיי רעד ייב רע טָאה

 .םולש ןוא "סיבוט תב הוש, סצרּפ ןופ ןעגנוריפפיוא רעדניִק
 ."רעקיכלימ רעד היבוט , סמכילע

 ףָאהטוטש ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא רע זיא 1944 טסוגיױא ןיא

 ,1945 בייהנָא ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,דלַאוװנעכוב ןייק רעטעּפש ןוא

 ןייטשניבור ןבואר רעלעטשטפירש ןופ רעטסעווש ַא ,יורפ ס',מ

 ןיא ךיז טניפעג יז ןוא ,ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא ,לארשי ןיא

 .ענליוו

 .ןַאלּפַאק לארשי ןוא ןייטשניבור ןבואר ןופ .ע .ש

 םייח ,ןייבסייוו

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1881 .םעג}

 ןופ רעטלע ןיא .דנַאלסור-סייו ,קסבעטיוו ןיא 1881 ןריובעג

 -יזומ ןייז ןביוהעגנָא .רעטַאעט ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ךיז רָאי 5

 -כיילג ןוא ערעּפָא רעד ןיא טנעגיריד-רָאכ סלַא ערעירַאק עשילַאק

 "עּפ ףיוא לוש-רָאכ רעד ןיא עגיר ןיא ךָאנרעד ,לוש ַא ןיא קיטייצ

 .סַאג רעט

 -םיטועמ עשידיי סָאד טעדנירגעג עגיר ןיא ךיז טָאה'ס ןעוו

 ןופ ןרָאװעג טמיטשַאב ,לַאט לצעג טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא ,רעטַאעט

 ,רָאטקעריד סלַא ,טעטימָאק

 רעטַאעט ןשידיי רעגיר ןופ לָאז ןיא זיא 1926 רַאונַאי 4 םעד

 ןוא רעביירש ,רעליּפשיוש ןופ טעטימָאק ַא ךרוד ןרָאװעג טרעייפעג

 | ,ייליבוי רעקירָאי 30 ןייז ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 (עגיר ןיא 1891 ןריובעג) ןילדרעװס ַאטרעב ,יורפ ןייז

 עקיטכערּפ ַא טַאהעג טָאה ,דנַאלשטייד ןיא קיזומ טרידוטש טָאה

 עשידיי ןוא ענײמעגלַא טימ ןטערטפיוא טגעלפ ,םיטש'-ןַארּפָאס-ָאצעמ

 | .ץניָארּפ רעשיטעל רעד רעביא ןוא עגיר ןיא ןטרעצנָאק

 -קיזומ רענייפ ַא ןעוועג זיא .וו זַא ,רעביא טיג ווָאנידַאר הנוי

 -ָאטעג עמַאזיורג יד ןיא .םיטש-רָאנעט ענייש ַא טַאהעג ןוא רענעק

 ַא ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,ןעגנוגנידַאב

 עשיסַאלק ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא ,ָאטעג רעד ןיא טנוװָא-םכילע-םולש

 רעצייה ַא סלַא טמיטשַאב םיא ןבָאה סיצַאנ יד .ןעגנומענרעטנוא

 ןעמַאזיורג ַא טימ 1943 ןיא טכַארבעגמוא םיא ןבָאה ןוא דָאב ַא ןיא
 ,עגיר ןבענ ןרָאװעג טכַארבעגמוא סיצַאנ יד ךרוד זיא יורפ ןייז .טיוט
 ,תונברק-יצַאנ עשידיי טנזיוט קיסיירד עכעלטע ןופ רבק-ןסַאמ ַא ןיא
 .ןַאמלרעּפ סקַאמ ןופ .ע .מ ןוא וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 דעטַאעט ןשי ריי ןופ ןַאקיסקעל

 לארשי ,םולבטָאר

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1894 .בעג)

 -דנעהניילק ַא --- רעטָאפ .ןרעטלע עמורפ
 עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .רעל

 ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .גנויצרעד

 רזוע ואוו ,הרות דומלת סיקסנישטָארַאי

 יץנַאלג .א רעטכיד ןופ רעטָאפ ,ץנַאלג

 -על יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,סעלעיעל :
 יד ןיא רעטַאעט ןליּפש ןבױהעגנָא .רער
 "ביל עכעלטנגוי טימ םינכש ןופ רעזייה

 ,לָאר עדנטײטַאב עטשרע יד ןוא ,רעבָאה

 ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,"אבכוכירב , סנעדַאפדלַאג ןיא "סוּפַאּפ ,

 -ידיי םעד ןעמדיוו ךיז לָאז רע זַא ,ןעוועג םרוג טָאה ,טנכייצעגסיוא

 . -עּפָארּפ-בלַאה סגייווצרעבליז ןמלז ןיא טליּפשעג טָאה .רעטַאעט ןש

 -עּפש ,"עליוב לקנַאי , סנירבָאק ןיא "עצַאכ , סלַא עּפורט עלענָאיס

 .(ןַאמסקַאװ .ד .מ ןופ ד"א) רעטַאעט ןסיורג ןיא לענָאיסעּפָארּפ רעט

 ןויצ ילעוּפ רעקניל רעד ןיא קיטעט רעייז ןרָאװעג זיא  .ר

 רעטעברַא; רעד ןופ עיצקעס-מַארד רעד ןיא סרעדנוזַאב ?ײטרַאּפ

 (םירג ןיא) ןעגנוזעלרָאפ ןיא סױרַא טפָא טערט רע ואוו ,"םייה

 -נכייצעגסיוא סלַא סיוא ךיז טנכייצ ןוא רעקיסַאלק עשידיי יד ןופ

 -ָאיסעּפָארּפ טימ ןרעדנַאװמורַא טמענ .ר .רָאטַאטערּפרעטניא רעט

 ,טָאה רע ואוו ,ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא סעּפורט עלענ

 עטסנפרָאװרַאפ יד וצ דיירפ טכַארבעג ,רעגנוה ןופ זיירּפ ןרַאפ ,טפָא

 רע ואוו ,עטיל ,ענווָאק ןייק ךיז טגָאלשרעד רע זיב ,ךעלעקניוו

 יד טימ ןוא סעּפורט עקיטרָא טימ רע טליּפש ָאד .םייה ןייז טכַאמ

 ,רעלדַא עליצ ,ןיבור םחנמ ,יקסווערָאמ םהרבא יו ןרעלָארטסַאג

 טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו .א .א ןַאמרעג יסול ןוא עשימ

 ,ענווָאק ןעמונרַאפ טָאה ײמרַא עשיטעיווָאס יד ןוא ןכָארבעגסױא

 ַאעט-הכולמ ןשידיי רענוװָאק םעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג .ר זיא

 .ר ןוא סיצַאנ יד ןופ ףירגנָא רעד ןעמוקעג זיא דלַאב רעבָא ,רעט

 "טור קחצי רעליּפשיױש רעד ,רעדורב ןייז .ענווָאק ןופ קעװַא זיא

 ןענייז עכלעוו ,רעליּפשיוש ןופ תועידי ןופ זַא ,רעביא טיג ,םולב

 "עיװָאס-שיוװטיל רעד וצ ןעמוקעגוצ ןבָאה .ר לָאז ,םיא טימ ןעוועג

 יָאס ןיא טזָאלעגניײרַא טינ םיא טָאה ןעמ רעבָא ,ץענערג רעשיט

 . "רעד רעקירעגנוה ַא ןוא רעדימ ַא ךיז רע טָאה ,דנַאלסור-טעיװ

 געט עכעלטע .ָאטעג רעד ןיא ןיײרַא זיא ןוא ענליוו זיב טּפעלש

 .ר רעבָא ,ץענערג יד טנפעעג טכַאמ עשיטעיווָאס יד טָאה רעטעּפש

 טליּפשעג טָאה רע ואוו ,ָאטעג רעד ןופ סױרַא טנָאקעג טינ ןיוש טָאה

 "יא טיג 'רעוועקצוס םהרבא רעטכיד רעד יװ ןוא ,רעטַאעט שידיי

 טּפַאכעג סיצַאנ יד ןבָאה ,?ָאטעג רענליוו ןופ,, ךוב ןייז ןיא רעב

 רעד היבוט , ןופ עבָארּפ ַא תעב רעליּפשיוש ערעדנַא ךָאנ טימ .ר

 : ךעלריפסיוא) הטיחש רעד וצ טריפעגקעװַא ייז ןוא "רעקיכלימ

 .(ךוב סָאד עז רעטַאעט םעד ןגעוו

 ,דנַאלטסע ןיא ןעמוקעגמוא .ר זיא יקסניגרעשטַאק .ש טיול

 יקצעשזרָאװד קרַאמ ר"ד וצ ןבעגעגרעביא טָאה לַאגעס ,א יו טול

 ןעמַאװצ .ר זיא ,(ָאטעג רענליוו ןיא רעטַאעט ןגעוו לעטש יד עז)

 רעד ןוא יקסניבוד ,רעמארק .רעכַאלב יתבש ןרָאיטקַא יד טימ

 "נָאק ןיא 1944 ןיא ןעמוקעגמוא לַאטנעזָאר בייל רעביירשד טסקעט

 .ַאגָאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצ

 ,טקרעמַאב ,.ר טימ טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,גייווצרעבליז ןמלז

 ,עניב רעד ףיוא טירט עטשרע ענייז ייב דלַאב טנָאקעג טָאה ןעמ זַא
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 / ייב ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1894 ןריובעג

 טייג

 רעד ןיא טָאה רע .רָאיטקַא ןקיטפנוקוצ ןקיעפ ַא םיא ןיא ןעז

 .ןערב ןשידיסח ןוא טנעלַאט ליפ רעייז טגײלעגנײדַא "עצַאכ , לָאר

 -עּפש ןוא .םייה רעד ןופ טכַארבעגטימ ךעלניײשרַאװ טָאה רע סָאװ
 ןופ רע טָאה ,עטיל ןיא טכוזַאב םיא טָאה גייווצרעבליז ןעוו ,רעט
 .רעליּפשיוש סלַא ןפורּפָא עטסעב יד םיא ןגעוו טרעהעג םוטעמוא

 זַא ,טקרעמַאב ,םולבטיור קחצי רעליּפשיוש רעד ,רעדורב ןייז

 שזדָאל ןיא ןטָארטעגפױא טנגוי רעירפ ןייז ןיא ךָאנ זיא .ר ןעוו

 רעקיטכערּפ ַא יו ןעוועג םש הנוק ךיז רע טָאה ,ןעגנוזעלרָאפ ןיא

 ענייז ףיוא ,רעטעּפש .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רענעיילרָאפ
 -מעק ַא ןעוועג קידנעטש רע זיא ,עטיל ןוא ןלוּפ ןיא ןעגנורעדנַאװ

 "שידיי ןטרעטיילעג ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיי ןרעטעב ןרַאפ רעפ
 ןשידיי ןיא טבילרַאפ שממ ןעוועג זיא רע .טרָאװ ןשירעלטסניק

 .עטיל ןיא ןבעל ןלערוטלוק

 / ,.גיװצרעבליז ןמלז ןוא םולבטיור קחצי רעדורב ןייז ןופ .ע .ש
 .104:106 .וז ,1946 ,עװקסָאמ ,"ָאטעג רענליװ, ןופ -- רעװעקצוס .א
 ,230 .ז ,1947 ,קרָאי ויג ,/ענליװ ןברוח , --- יקסניגרעשטַאק .ש
 ,זירַאּפ ,"םוקמוא ןוא ףמַאק ןיא אטילד םילשורי, --- יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד

 . ,25152 .וז ,8

 לאומש ,ליװרַאמ =
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1906 .בעג

 : ןיא טנרעלעג ןלױּפ ,עשרַאו ייב לטעטש ַא ןיא 1906 ןריובעג
 ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג .הבישי ןוא שרדמ-תיב ,רדח
 -ויבעד .לדנַאה טימ ןעמונרַאפ ךיז ךָאנרעד ,עשרַאװ ןיא טפעשעג
 טימ (1927) "גנינעפָאה רעזניא , לַאנרושז סגרעבנעסייוו ןיא טריט
 .(ןעגנוצעזטרָאפ ןיא טקורדעג) "עביל יד , ןטקַא 4 ןיא דליבסנבעל ַא

 -רַאװ ןיא סעציקס ןוא ןשזַאטרָאּפער טימ טקילײטַאב ךיז רעטעּפש

 ףיוא סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ עשידיי ןיא ןוא "סערּפסקע; רעוועש

 ןרערט' רעדיל לכיב ַא ןבעגסױרַא םרָאפכוב ןיא .ץניוװָארּפ רעד

 "כמ יד , :ןסעיּפ ריפ ןוא (.זז 62 ,19237 :עשרַאװ) ,"טכַאנ רעד ןיא

 רעוו ןוא ּפָארַא רעוו , .,1920 עשרַאװ ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד ,"הפש

 (1934 ,עשרַאװ ,רעדליב 8 ,ןטקַא 4 ןיא דליב-סנבעל ַא) ,"ףױרַא

 -רַאװ) רעדליב 3 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ,"רערעדנַאו רעד ,

 .(.זז 48 ,1935 ,עשרַאו) ,"ךלמה לואש , ןוא (1925 ,עש
 -עשרַאװ רעד ןיא ןענופעג ךיז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -סיסקרַאמ רעד טביירש טרָאד ןעגנופַאש ענייז ןגעוו ןוא ,ָאטעג רעוו !
 :קרַאמ רעב רעקיטירק-רוטָארעטיל רעשיט

 ןבירשעג המחלמ רעד רַאּפ טָאה סָאװ ,רבחמ רעקיזָאד רעד,
 רעד ןופ טכיזעגנָא ןיא ,ָאטעג ןיא זיא ,רעדיל עכַאװש ץנַאג
 סָאד .שיאעדיא ןה ,שירעלטסניק ןה ןסקַאוועגסיוא ,טייקכעלקריוו
 ""טג ןענופעג זיא עכלעוו ,ײסַאג יד, עונעָאּפ ןייז ןופ ןעז וצ זיא
 .וויכרַא סמולבלעגניר ןופ לייט ןטייווצ ןיא ןרָאװ

 ןרעפס עזעיגילער יד ןופ טמַאטשעג טָאה לױוװרַאמ לאומש
 -ָאטעג יד ןוא המחלמ יד .םזילַאער ןופ ןעוועג טייוו ץנַאג זיא רע
 ןיא שינערעקרעביא ןַא ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעו ,ןלױרג
 ךיוא ןבָאה ,רעביירש ןכעלרעגריב ןייא טשינ ןופ םענַאב-טלעוו
 -עגנָא ןבָאה ןעגנופַאש עיינ יד .ליורַאמ ןגניי ןפיוא טקריוועג
 עכלעוו ,טפַארק רעיינ ַא טימ טנעלַאט ןשיטעָאּפ ןכַאווש ןייז ןדָאל
 סױרַא טגנירד סע וו .טציזַאב טשינ טציא זיב טָאה רעטכיד רעד
 רע טָאה ,(ויכרַא ןופ לייט ןקיבלעז ןיא) ווירב ַא סליוורַאמ ןופ
 יז רעֶבָא ,ןַארַאפ ןענייז סעד ןופ ןרופש .ןבירשעג ךס ַא רעיײז
 ןיא ןבירשעגנָא טָאה ליורַאמ סָאװ ,ץלַא טשינ זַא ,תודע ןגָאז
 טגָאמרַאּפ יןרעה יד וצ, דיל ןייז לשמל .לופטרעוו זיא ,ָאטעג
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 ד נא ב -םישוד 0

 ףורסױרַא ןַא ,רענעט עשיטסילַאירעּפמיא יטנַא עסיוועג עקַאט

 ךיִל טָאד רעבָא ,ןָאטגנישַאוו ןוא ןָאדנָאל ןופ ןרעה יד ןטעק

 טיג יסַאג יד; עשז ןגעק ַא .וויטַארַאלקעד ןוא ךַאוװש זיא אפוג

 -כרוד ,סטערקנָאק ַא דליב ַא ,ָאטעג ןופ דליב קידנדורפיוא ןַא

 "נייג ןֵא טכַאמ ןוא ,רבחמ ןופ גנובעלרעביא רעד טימ ןעמונעג

 סָאֹו סָאד דליב ךָאנ דליב רעדנַאנַאפ טלקיוו רעטכיד רעד .קורד

 "יז טָאװ ,סעמַאמ ענעברָאטשעג טשרָאקָא יד :סַאג ןיא טעז רע

 יד ןגילפ יוװ ןלַאפ סָאװ ,םימותי יד ;רעגנוה ןופ ןלַאפעג ןענ

 רעליײמ עכעלשטנעמ ןופ ;םינקז ענעשָאלרַאפ ןופ עידעגַארט

 -רַאפ ןביילב רעטרעוו ערעטיב יד רעבָא ,תוללק םיורֵא ךיז ןסייר

 ןעיָאר רעגנוה ןופ תונברק יד ;טלעק רעקימורַא רעד ןיא ןריורפ

 סָאװ ,רעגנוה ןופ טייקרעדליב יד טייג יזַא-טָא .לַאפּפָא ןיא

 לַאפ ןדעי טימ .רעהפיוא ןָא טינש ןכעלמייהמוא ןייז טדיינש

 -כיד םעד ןופ םירוסי עשילַארָאמ יד ןסקַאו טיונ-רעגנוה ןופ

 םענייז ןופ ךיז ןסױורעד רימ יװ -- ןילַא טָאה רעכלעוו ,רעט

 -רַא םולבלעגניר ןופ לײט ןטייוצ ןיא ךיז טניפעג) -- וזירב ַא

 יד.. .טייקנַארק רערעווש ַא ןופ ןוא רעגנוה ,טיונ ןטילעג (וויכ

 -עשעצ קרַאטש ןענייז עמעָאּפ-רעגנוה רעד ןופ ךעלטייז עטצעל

 ןצ ןריפסיוא יד ןגעוו ןדער וצ רעווש זיא סע זַא ,ױזַא ,טקיד

 ."טמוק רעטכיד רעד עכלעוו

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .מ

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.מ

 | עביל יד |}}

 | ןטקַא ריפ ןיא דליב-סנעבעל

 ינוי 1 ,יַאמ 2 ,.רבעפ 15 ,עשרַאװ ,"גנינעפָאה רעזניא,}

 ,ןטקידנערַאפ טינ ,7

 ליװרַאמ .ש |2}

 הפשכמ יד

  (עמעָאּפ עשיטַאמַארד)
 | .זז 16 ,1920 ,עשרַאו |

 | ףיױרַא רעוו ןוא ּפָארַא רעו |3}
 רעדליב 8 ,ןטקַא 4 ןיא דליב סנבעל ַא

 ן.זז 48) ,1924 ,עשרַאװ -

 ךלמה לואש |4)}
 (רעדליב 6 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד)

 ןיוז 481 1925 ,עשרַאװ

 רערעדנַאװ רעד

 רעדליב 2 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד
 ן'וז 40} 1925 ,עשרַאוװ

 ,וָאגָאר דוד ןופ .ע .ש
 רעטפניפ ,1963 ,קרָאי וינ ,/רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל,

 ,498799 .וז דנַאב

 ,עשרַאװ ," ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעביירש ענעבילקעגמוא, -- קרַאמ רעב
 ,128129 .וז ,4

 -ָאװל ןופ רָאטקעריד ןופ רעטערטרַאפ ,אילעפ ,ןיימשמטַאר
 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוו
 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טקינײּפרַאפ טרָאד ןוא הסיפת ןיא 1
 | - ,טיוט םוצ

 .ץָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 בייל .רד ,יודנַאל

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1880 ךרעב .בעג)

 ,לשימעשּפ ןיא 1880 םורַא ןריובעג
 ןיא טָאה ,לדנעמ ,רעטָאפ ..עיצילַאג-חרזמ
 -עילעפ טקורדעג 'טַאלבנַאט' רעגרעבמעל
 ףיא חרוא ןַא ןעמָאנ ןרעטנוא ןענָאט
 טנגוי רעירפ רעד ןיא ןיוש טָאה .ל .'תבש

 ,יולע סלַא ןטלָאגעג
 םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוװַאר ךלמ

 | | :ױזַא |
 םיִנּפ רעשידיי ענשטיּפיט ,רעכיוה ַא

 "יטימעס ,רעטקעפרעפ ַא ,טלעפ טשינרָאג
 ןוא .ױדנַאל בייל :טקעפרעּפ ןעמָאנ רעד וליפַא ןוא ,ּפיט רעש
 ןְליּפַא .יביילי םענייז ןעמָאנ ןטשרע םעד טשינ לָאמנייק טייב רע
 ןָאעל ףיא בייל ןייז ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןטיבעג טָאה ץרפ
 -- רעטמירַאב טלעוו וליפֲא טייצ ןייא ןיא -- רעד ,ױדנַאל
 ייירד ןשיליופ םעד ןופ טייצ רעד ןיא .טשינ לָאמנייק ,טַאקָאוודַא

 וַאלסינַאטס ןפורעג ָאד ךיז טָאה סָאװ ,סעצָארּפ-סילייב-סופ
 ןזעוועג ,יודנַאל בייל זיא ,1925 ,גרעבמעל -- סעצָארּפ-רעגײטש
 ,ןןטעבעג ןבָאה ןטַאקָאװדַא ערעדנַא .טַאקָאװדַא רעקידנריפ רעד

 ןוא שיט ןיא טּפַאלקעג ןוא טרעדָאפעג טָאה רע ,ןריווועעג ךיז
 ןטלָאװ .קיטשש ץנוק עטסערג יד ץזיוועגסױרַא שיטַאקָאוודַא ךיוא

 בייל -- גיניק ַא ןביילק ןליופ ןיא טפרַאדעג טייצ רענעי ןיא ןדײו

 טקידנעעג ךיז טָאה סעצָארּפ רעד זַא .ןרָאועג סע טלָאװ ױדנַאל

 ,רד ןדַאלעגנייא ןיירַאפ ןטַארעטיל רעד טָאה ,גיז ןשידיי ַא טימ

 .ַא ףיױא ןזעועג םיכסמ טָאה רע .גנוזעלרָאפ ַא ףיױא יױדנַאל

 .ןעטנעמ טרעדנוה ייױוצ-טרעזנוה ַא רַאפ עיצקעל רענעדײשַאב-

 טריפעגניירַא םיא טָאה ןעמ זַא ,ןזעוועג רע זיא טשַאררעביא יו
 -נעמ טנזיױט ריפ ןוא ,קריצ םעד ,עשרַאוװ ןיא לאז ןטסערג ןיא
 ןרָאוװעג העש ןייא ןיא עלַא ןענייז ןטעליב יד .ּפָאק ףיוא ּפָאק ןשט
 ןגעוו טדערעג טָאה רע .רעירפ ךָאוו ַא טימ ךָאנ ,טפיוקרַאפסיוא
 זיא סָאד .טכער-טלעוו רַאּפ רעפמעק-נילעוו עקיבייא יד ,ןדיי
 עלַא ןטַאהעג} טָאה רע .ןבעל ןייז ןוצ העש-ףמוירט יד ןזעוועג
 עזעידיי עקידנריפ ,עלַארטנעצ יד ןרעו וצ סעיצַאקיפילַאווק
 סעד ,םיא ןבָאה תולהק עשיטסינויצ .וליופ ןיא טייקכעלנעזרעּפ
 -יַל ןלָאקידַאר ןשידיי םתס רעטעּפש ,ונוב ןטימ רעקיטַאפמיס
 ףיא ךיז קידזזָאלרַאפ ,טפַאשרעריפ יד ןבעגעגרעביא ,לַארעב
 טָאה רע רעבָא ,(לשימעשּפ) ליפעג-סטייקיטכערעג ןטולָאסבַא ןייז
 -עלַא ןוא ,סנטסָאּפ עכעלטפַאשלעעג ןעמונעגנָא קילייווטייצ רָאנ
 ןוא .רעמ טשינרָאג ןוא טַאקָאוװדַא ןָא זיא רע זַא ,טגָאזעג ןעמ
 רעד -- טכערמוא ליפ ױזַא טימ טלעװ ַאזַא ןיא גונעג זיא סָאד
 ןעפ עקידנעמַאלפ ַא ... .גונעג סָאד זיא -- ןדיי ןגעקטנַא רקיע

 רעלַאינעג ַא ןןטקַא-סטכירעג ןופ ליטס ןיא ןשָאלעג יז טָאה רע -- -

 -עג ךעלגעט רע טָאה טנעלַאט םעד ךױא ןוא ,רענוער שממ
 .ןלַאז-סטכירעג ןיא טקיפמוטש

 יב טעּפש ןּפָארטעג לשימעשּפ ןיא םיא ךיא בָאה לָאמנייא
 ַא טריפרַאפ ןוא שיט ַא יב ןיילַא םענייא ,עּפַאק ַא ןיא טכַאנ
 .עשרַאוו ןיא טלעּפ רע יו םיא ןזיוועגפיוא ןוא סעומש ןעגנַאל
 עזערַאוו זַא ,טביילגעג ןיײלַא ךָאנ ךיא בָאה טלָאמעד .רע אקוח
 ךימ טָאה רע .תולג ןיא -- תולג ןופ הניכש יד ןזיילסיוא טעוו
 טָאטש ,טרעפטנעעג טשינ טרָאװ ןייק וליּפַא ןוא ןדיירסיוא טזָאלעג
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 דעט ַאע ט ןשי דיי ןופ ןָא {קיסלקעל

 -עלש םוצ עטָאלז יַא ןָאפעג ףרָאװ ַא רע טָאה ןרעפטנע וצ רימ-
 ַא ןוא רעטסעקרָא םעניילק ןופ :טנעגיריד סענערָאװעג-קירעפ

 ..יןענערב לָאז טלעוו יד זַא טיש ;רעדירב ,ןליוק טישי :טרָאװ |
 דלַאב עדייב ןבָאה רימ ןוא טצלירגעצ ךיז טָאה רעטסעקּרָא רעד
 -ןקיופ יד ןענערב ןעמונעג ששמונ ןבָאה סע .ןזָאלרַאּפ עּפַאק סעד|
 ,?גניי רעוװיַאנ ;ייאי ןעמונעגמורַא ךימ רע טָאה 1 ןסיורד ןיא ןצַאט
 .טנעז ריא סָאװי

 א ןסעגעג ךעלרעניא םיא טָאה רעצ רעקיבײא ןַא סעפע

 -עווש רעד טימ ןשטייטסיוא סע ןעמ טגעלפ בורל .טריזי לַארַאּפ

 ףיוא ןטילעג טָאה סָאװ ,וז םענעטָא ןעג ןייז ןופ טײקנַארק רער

 עא זחלעמ טנזיױט טימ טייקכעלנעורעפ ַא .זָאלוקרעבוט-רענייב

 ."עיציבמַא רסח -- ןורסח ןייא רָאנ

 טביירש "ןרעטש עגעשָאלרַאפ, ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי ךיוא
 ;טסייג רבלעו ד יא

 -עג ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,ןליפ ןיא ךיי ןייא ןעוועג טשי 4

 ןופ טַאקָאוװדַא ןַא .ױדנַאל בייל- .ר"ז ןעוועג זיא סע רעוו טסואוו -
 עפסערג יד ןופ רענייא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ףורַאב -

 טָאה ,רענדער רעלַאינעג ַא יוװ שמֹמ ןוא ;ןליוּפ ןיא רעקידייטרַאפ-

 -ןוי ַא ,ײסעצָארּפ-רעגײטשג ןטמירַאב ןטימ ןעוועג םש הנוק ךיז

 -ולכמ ַא ןיא טקידלושַאב ,גרעבמעל ןיא טנעדוטס רעשידיי רעג

 יֵאװ .טס טנעדיזערּפ-הכולמ ןשיליופ ןפיוא טַאטנעטַא ןטשרמ'

 ורעגייטוע .1925 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .ןיקסווָאכעשט

 יעשידי רעד ןעמוקעג זיא ... .ףָארטש טױט טָארדעג טָאה

 דענרעזייא ןַא טימ ןוא ױזדנַאל בייל .רד לשימעשּפ ןופ טַאקָאוודַא !

 זיא רעגייטש .גנוקידלושַאב עשלַאפ עצנַאג יד טּפַאלקעצ -קיגָאל

 "יז סע ןכלעוו ןיא סעצַארּפ-ײרעגייטשג רעד .ןרָאװעג טיײרּפַאב

 ,ןטַאקָאודַא עטסטמירַאב יד רעקידייטרַאפ סלַא ןטָארטעגפיוא ןענ

 ןָא ןביוא ןפיוא טקורעגסױרַא טָאה ,טגָאמרַאפ טָאה ןליוּפ סָאװ

 ,לשימעשּפ ןופ טַאקָאוודַא ןטנַאקַאב קיניױו ךָאנ טלָאמעד-זיב םעד

 ןייז ןייגפיוא ןבױהעגנָא טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .ױדנַאל ביל

 זדנוא וצ טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ןסױרג ןטיױוצ םעד ךָאנ .רעטש

 -- סעצַארּפ-קיטיעּפ רעד -- תוכייש ןרעסערג ַא טַאהעג ךָאנ ןדיי

 ץעזעג ןופ רענעק ןטסערג ןרַאפ ןרָאוװעג טנעקרענָא ױדנַאל זיא

 ןקידייטרַאפ וצ .בַאטשסָאמ-טלעוו א ןופ רענדער ַא ןוא ןליוּפ ןיא

 -שידיי עטסערג יד טלעטשעג ךיז ןבָאה טיילעגניי רעקיטישּפ יד

 עקרַאטש ןייז .שארב ױדנַאל בייל ריד טימ ןטַאקָאװדַא עשיליופ

 רעביא םשור ַא טכַאמעג טלָאמעד טָאה עזער-סגנוקידייטרַאפ |

 .ןעזנָא ןוא דובכ רעמ ךָאנ םיא טפַאשרַאפ ןוא טלעוו רעצנַאג רעד

 דוט טַאהעג טָאה ןוז רעקיצנייא ןייז תובס-עילימַאּפ בילוצ

 ןייק ןגָארטרעבירַא טזומעג ךיז רע טָאה ,(רענייב יד ןיא זָאלוקרעבי

 -נעילב ןיא ןברָאטשעג זיא סָאוװו ,ןוז ןייז ןופ טיוט ןכָאנ .גרעבמעל-
 -רעדינ ןוא ךיז ןיא טכַאמרַאּפ ןרָאוועג ױדנַאל זיא ,רעטלע ןקיד

 םערַאװ ,םיורג ןייז ןיא טָאה הדבא ערנווש עקיזָאד יד .,ןגָאלשעג |

 | ."םתוח ןקרַאטש ַא טזָאלעג ץרַאה

 :שטיװַאר ךלמ טביירש טַײקשילַארטַאעט ס'.ל ןגעוו 2

 רע טגעלפ ,גרעבמעל ןיא רעטעּפש ,לשימעשפ ןיא טשרעוצ;

 עשידיי ;רעביירש ןשידיי ַא ופ טירטסױרַא ןדעי ףיוא ןעמוק

 לייט ןשביה ַא ןוא ךוב עשידיי עיינ סעדעי ןפיוק טגעלפ ,עּפורֿט -

 -- רעדיל יד  ןופ ,רעדיל -= רקיע רעד .ןזעל רע טגעלפ ייז ןופ -

 -טריצילּפמָאק יד וצ עיצַאריּפסניא רע טפעש -- ןגָאז רע טגעלֿפ - -

 רוטַארעטיל טָאהעג ביל ללכב טָאה רע .םעדער עשידירוי עטס

 קי-

 טי,
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 קידנעייז ןיוש ,רע טָאה ,לשימעזעּפ ,טָאטש ןייז ןיא .רעטַאעט ןוא
 -ןרט-ןרָאטַאמַא ןַא טריזינַאגרָא ,טַאקָאװדַא רעקידנריקיטקַארּפ ַא

 רעטסומ ַא ןעוועג זיא רע .רעטַאעט שידיי טליּפשעג טָאה סָאװ ,9פ

 ."דיי ןשידיי םענרעדָאמ ַא ןפ

 סָאנָאי ּפָא ךיז טלעטש טײקשילַארטַאעט ס'.ל ןגעוו ךעלריפסיוא

 :וָאקרוט

 ןיא רע טָאה ,ןטעגעגרעביא לָאמַא רימ טָאה ױדנַאל וי

 סָאד .רָאיטקַא רעשידי ַא ןרעו וצ טבערטשעג ןרָאי עגנוי עוידז

 ןעװ .ןגעוו ערעדנַא ףיױוא ןגָארטעגקעװַא רעבָא םיא טָאה ןבעל

 ךיו טָאה רע סָאװ ,ףורַאב םעיינ ןייז ןיא וַא ,ןעזעג טָאה רע

 ןייז טרפב טא טײהשטנעמ רעד ןעגנערב רע ןָאק ,ןבילקעגסיוא

 ןֹוא םישוח ענייז עלַא טימ ךיז רע טָאה ,ןצונ רעמ ,קלָאפ ןגייא

 .טעברא רעקיזָאד רעד ןיא ןפרָאוװעגנײרַא טנעמַארעּפמעט ןצנַאג

 -ע טָאה -- רעטַאעט שידיי טרפב ןוא -- רעטַאעט ןגעוו |
 -עגכַאנ סערעטניא טימ רָאנ טשינ ןוא ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ||

 -עגוצ ךיוא ןץלַא רָאנ ,ןּפַאטע-סגנולקיװטנַא ענייז עלַא טגלָאפ -
 -יטַאנַאּפ ַא ןעוועג זיא רע .עציילפ ַא ןוא טנַאה ַא םיא וצ טגייל |

 ןשידיי ררעטעב םנופ ,רעטַאעט ןשידיי םנופ רעבָאהביל רעש

 ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךָאנ .ךיז טייטשרַאפ ,רעטַאעט

 -עשפ טָאטש-!ריובעג ןייז ןיא רע טָאה ערעירַאק רעשיטַאקָאוודַא

 ,ילבויי 1פורג ןרָאטַאמַא ןַא טעדנירגעג (שיצילַאג-חרזמ) לשימ

 יז .טסילַאר-טּפױה ןוא רעסישזער רעד ןעוועג ןיא רע ואװ

 ךיא טימ ןעועג 86 הנוק ךיז טָאה עידוטס-רעטַאעט עקיזָאד

 -ַאט ריא טימ ןוא הדובע-רעטַאעט רעד ןצ גנויצַאב רעטסנרע

 -רעפער רעד .ןטסַאיװטנע-רעטַאעט עּפורג רעגנוי רעטריטנעל

 בייל ןופ ישזער רעד רעטנוא טריפעגפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,רַאוט

 ןעוועג זיא ױדנַאל .ָאוינ ןטסכעה ןפיוא ןעוועג דימת זיא ,יודנַאל |

 טָאה סָאוװ ,(יעּפורט רענליווי רעד רַאפ וליפַא רעטשרע רעד

 םעד טליפשעג טָאה יױדנַאל .יקובידי סיקסינַא טריפעגפיוא

 ,רָאיטקַא סלַא ייס טבַאגַאב ןעוועג ןיא רע .יקידצ רעלָאּפָארימי

 ,(עטנעמ ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה סע יװ .רעסישזער סלַא ייס

 ,ןרָאיטקַא ךיוא ייז ןשיווצ ,יקובידי ןיא ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ

 ןעויעג ןיא סע יוװ ,יקידצ רעלָאּפָארימי ןרעסעב ןייק ייז ןבָאה

 ןייז ןליפַא ןלָאז ןעגנוניימ עקיזָאד יד ןעו .ןעזעג טשינ ,ױדנַאל

 יױדנַאל ץרא-ךרד ַא רַאפ סָאװ ךָאד סע טזייוַאב ,ןבירטעגרעביא

 ןפורעגסיורַא ךיז וצ טָאה

 ךיוא רע טָאה ,רעטַאעט שידיי טַאהעג ביל טָאה רע יו טקנוּפ
 טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע .רוטַארעטיל עשידיי יד טַאהעג ביל
 ןעמ יו ,ענייפ ַא טַאהעג ךיוא טָאה ןיילַא רע .ךוב שידיי ןייא ןייק
 -רעטַאעט ןגעוו ןבירשעג ךיוא טָאה רע ,ןביירש םוצ ןעּפ ,טגָאז
 רעסעב רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ עסיורג ַא טריפעג ןוא ןעמעלבָארּפ
 -ידיי רעװעקָארק ןטימ טריפעגנָא בָאה ךיא תעב .רעטַאעט שידיי
 רעדעי ףיוא טעמכ טסַאג סלַא טַאהעג םיא ךיא בָאה ,רעטַאעט ןש
 עושידיי ערעדנַא טימ ןעוועג ךיוא זיא עקיבלעזסָאד .ערעימערּפ
 .רעטַאעט שידיי רעסעב ַא ןופ ןעמָאנ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעּפורט

 ןטימ ןדנוברַאּפ רעמ ךָאנ יױדנַאל בייל ךיז טָאה גרעבמעל ןיא
 עטסמערַאוו יד ןופ רעניײא ןרָאװעג זיא רע .רעטַאעט ןשידיי -
 יעקסַאמי עידוטס-רעטַאעט רעגרעבמעל דעד ןופ רעציטשרעטנוא: - !
 רעשידי רענעּפַאשעג-ינ רעד ןופ דילגטימ רעקיטעט ַא א. -|

 ,"טפַאשלעזעג- רעטַאעט
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 רגַאב -םישודל

 -ַאעט ס'.ל וצ םיטרּפ עקינייא וצ ךָאנ טיג ווָאקרוט טנומגיז

 +טײקשילַארט

 ןטיירּפשרַאפ וצ ןיירַאפ רעלשימעשּפ רעד טַאהעג טָאה סש ַא

 .ןיירַאפ ופ שארב .ילבויי טסנוק עשילַאקיזװמ ןוא עשיטַאמַארד

 ךיז טָאה ילבויי רעד ... .ױדנַאל ביל ריד ןענַאטשעג ןענייז
 עועידיי עלעניגירָא ןופ ןעגנוריפפיוא ייד ַא טימ טנכייצעגסיוא
 לקנַאיי ,יעמשטערק עטסופ ידי ,יטייק ענעדלָאג ידי יװ ,ןסעיפ
 עטשרע יד ןופ ךיוא טָאה ןוא יגנויספרָאד רעדי ,ידימש רעד
 -נָאק ירענליווי-טשינ ,רענעגייא ןַא ןיא יקובידי טעד טריפעגפיוא
 טַאקָאװדַא רעד טליּפשעג טָאה ירעלָאּפָארימי םעד .עיצּפעצ
 ,ערעירַאק רעסיורג רעד ףױא טקוקעג טשינ ... דנַאל בייל
 ןבילברַאפ רע זיא ,טסירוי ַא יװ טכַאמעג טָאה ױזנַאל בייל סָאװ
 ןַא ,שטנעמסקלָאפ רעשידיי ןוא טַארקַאמעד רעקיטכירפיוא ןָא
 רע ןעוו .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טנייופ רענעבעגעגרעביא
 רע טָאה ,גרעבמעל ןייק עירָאלעצנַאק ןייז טריפעגרעבירַא טָאה
 -לוק רעשידיי ןייז טימ ןיײגוצנָא טרעהעגפיוא טשינ טרָאד ךיוא
 לָאמ ןטצעל םוצ ,ןעוּועג טרָאד ןענייז רימ תעב .טייקיטעט-רוט

 רעציזרָאּפ רעד ןעוועג ױדנַאל בייל זיא ,ךָארבסיוא-המחלמ ןרַאפ
 טנופ רַאּפשנָא רעשילַארָאמ רעד ןוא טעטימָאק-רעטַאעט םנופ
 -פיױא יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ... .םוטנדיי רעגרעבמעל
 גרעבמעל ןיא ןענַאטשטנַא זיא יטקיווי ןוא ירענליווי יד ןופ ןטירט
 טָאה סָאװ ,תוחוכ עטלושעג טימ עפורג-טנגוי ענעטירשעגרָאפ ַא
 סָאד ,טלעוו-רעלטסניק רעד ןיא טייקמַאזקרעמפיוא סיורג ןגיוצעג
 רַאוטרעּפער רעד ... .יעקסַאמי רעטַאעט עלַאטנעמירעּפסקע
 רעדי ,ירעבעוו ידי ,יקייוושי ןופ ןענַאטשַאב זיא יעקסַאמי רעד ןופ

 עשטנָאבי ,יעשטַאילק ידי ,(עלהשעמ סנעסרעדנַא טיול) ױטַאש |
 סָאװ ,עּפורג עקיזָאדיד .ןסעיפ עלופטרעוו ערעדנַא ןוא יגיױש
 ייב זדלַאה ןיא ןייב ַא יוװ ןעוועג זיא ,יעטיורי סלַא טמשעג טָאה
 ןרָאװעג טּפָא רעייז זיא ןוא ייצילָאּפ רעשיטילָאפ רעשיליופ רעד
 וצ זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טנַאסערעטניא .טפדורעג ןוא טרינַאקיש
 -רעטַאעט ןטסיירד ןקיזָאד םנופ רעקיטַאּפמיס לָאצ רעסיורג רעד
 ןעוועג זיא ץרַאה סנעמעוו ,ױדנַאל בייל טרעהעג ךיוא טָאה ,זיירק
 ןָא ןבעל ןשידיי םניא גנוניישרעד רעוויטיזָאּפ רעדעי רַאפ ןּפָא
 -ירעהעגנָא-ייטרַאּפ ןוא גנוברַאּפַאב רעשיטילָאּפ ןופ דיישרעטנוא
 ןופ גנוטעברַאַאב סווָאקרוט ןופ גנוריפפיוא רעד תעב ןוא| .טייק
 טָאה שזיטסערּפ ךס ַא :ןגרעבמעל ןיא יתימלושי סנעדַאפדלָאג

 -לעזעג-רעטַאעט רעד ןופ טַארָאטקעטָארּפ רעד ןבעגעגוצ זדנוא
 ."יודנֲאל ביל ריד טימ שארב טטַאש

 :טביירש יקסווערָאמ םהרבא

 ,האדנַאל בייל טימ ןסעומש עמַאזניימעג ןופ ןכָאװ יד ןיא

 רעשיטקַארּפ רעגולקסנבעל ַא ,חקיּפ ַא ,רעטיר ןוא רעטכיד רעד

 .סָאװ ,האירב ַא ,רָאיזַאטנַאפ ַא -- םיא ןגעקטנַא ןוא ,טייז ןייא ןופ
 דימת ןייז ןופ טכיל ןזיולב ןיא טבעל ,סנטָאש ןיק טשינ טזז

 ואדנַאל סָאװ ,טפירשפיוא יד .עיזַאטנַאפ ופ ליפש ןקידנלקניפ

 טדער ,דליב רעזדנוא ןופ טייז רעטייוצ רעד ףיוא ץזָאלעג טָאה

 טניירפ ןרָאװעג ןענייז ריִמ; :םעד ןגעוו קידנגייצרעביא ןוא ףרַאש

 ערעזדנוא ןופ טייקנדישרַאפ יד דָארג רעבָא ."עדמערפ ןוא --

 יו ןלייצרעד טייקפרַאש רעטלּפָאד ַא טימ לָאז ןטעטילַאטנעמ

 זיאיס ןכירטש-רעטקַארַאכ ןוא םישעמ ענייז ןיא רַאבקלעוומוא

 רעסיורג רעקיזָאד רעד רעצרעה ערעזדנוא ןיא טבעל ןוא ןעוועג

 -שטנעמלַא ןופ רעגערט רעטפַאהרעטסומ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז |

 ןסיוועג רענַאמוה ןוא סערגָארּפ ,ןטרעוו עכעל
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 טיסא דעי יז. וי רשרר סיי

 ןכערברַאּפ סרעלטיה ןופ לסעק םעניא ןעמוקעגמוא זיא רע

 רעשירַא רעד ףיוא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טנָאקעג טכייל טָאה רע

 ןא ןעמונעגפיוא םיא ןטלָאװ טניירפ ענייז ןופ רעטרעדנוה .טייז

 ואוו ,ןייז ָאד חמ רע זַא ,טרעלקרעד רעבָא טָאה רע .טצישַאב

 תמ רע .ןסַאמ יד םוקמוא ןוא דייל ןופ געװו רעיײז ןעייג סע

 ָאטעג ןיא קעװַא קיליוויירפ זיא רע ןוא ,ןעמעלַא יײז טימ ןייז

 "יש יד ןוא םירבק-סַאמ יד ךרוד -- טייקיביא רעד וצ ןוא

 | ....םרעט

 "יר ןטימ ,רודה לוזג ןטימ שרעדנַא ןייז טנָאקעג ןעד טָאה

 בייל ןקיטכיל ןוא ןקיצרַאה ןטימ ,רשוי ןוא קדצ ןופ רעט

 .*?ואדנַאל

 :טביירש ַאקסנימַאק ַאדיא

 -רַאפ ,ײרעזָאק, רעקיטכערּפ ַא ןעוועג זיא ואדנַאל ביל ..,
 עטשרע יד ךָאו ."ךַאּפ, ןייז ןיא ךיא ןוא רעטַאעט ןיא טביל
 .טנעָאנ ןרָאװעג ןרעדנַא םעד רענייא ךיז רימ ןענייז ,ןזַארּפ רָאּפ
 טימ גנופערט רעטשרע רעד ךָאנ ,םייה רעד ןיא ןיוש קידנעייז

 טלעטשעגטסעפ ךיא בָאה ,םיא ךיז קידנענָאמרעד ,ןוָאדנַאל בייל
 ןייז .םיא יו ןעמָאנ ַא ןדיילק .ױזַא שטנעמ ַא לָאז ןעוו ןטלעז זַא

 שרעדנַא טָאה שטנעמ רעד .ןעעזסיוא רעקידריוו ןייז ,טלַאטשעג
 -ירַאלוּפָאּפ ןייז .. .וָאדנַאל בייל -- בייל יו ןסייה טנַאקעג טשינ

 -רַאבלעטימוא ןוא טייקטושפ ןייז ןופ טרענימעג טשינ טָאה טעט

 ןיא וא לשימעשּפ ןיא ןעז ךיז ןגעלפ רימ סָאװ רָאנ טשינ .טייק

 רע רָאנ ,ןרָאפעגרעבירַא רעטעּפש זיא רע ןיהואוו ,גרעבמעל

 .עשערַאוװ ןייק ןעמוק גנולעטשרָאפ רעקיטכיוו רעדעי וצ טגעלפ-

 יד ןוא עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב יד ןעמוקרעביא ןכָאנ-.

 ןייק ןעמוקעג עילימַאפ רעד טימ רימ ןעניײז ,געוו ןפיוא תורצ

 רעיײז ןעמ ףרַאד ,ןעגנובעלרעביא עכעלקערש ךָאנ .גרעבמעל

 ךיא געלפ סָאז .הביבס רעטנעָאנ ַא ןופ טײקמערַאװ יד ןבָאה

 לטיב ַא ןעוועג רעבָא זיא רע .וָאדנַאל בייל ןופ זיוה ןיא ןעניפעג

 ןייז בילוצ ,סנטשרע .טכיוועגכיילג רעד ןופ ןסױטשעגסױרַא

 רעצנַאג ןייז טימ ,גנילצולּפ רע טָאה ,סנטייווצ ,טייקנַארק סיורפ

 רעד בילוצ .רעגנַאּפנָא ןַא יװ לסיב ַא טליפרעד ךיז ,עיצידורע

 -טגנוקידייטרַאּפ ענייז טָאה רע) ךַארּפש רעיינ רעד ,הביבס רעיינ

 טשינ רעבָא טָאה רע .(שיניַארקוא ףיוא ןטלַאה טפרַאדַאב סעדער

 .יטייקכעלטימעג ןוא טײקיצרַאה ןייז ןרָאלרַאפ

 "רעביא רעזדנוא ןיא} טביירש ןַאמלעמ ריאמ רעליּפשיוש רעד

 :| גנוצעז

 סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעפ יד ןענָאמרעד וצ סיוא טמוק סע ןעווי

 יצַאנ רעד ןופ עכָאּפע רערעטצניפ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז

 עקיטכערפ ןגױא עניימ רַאּפ סױרַא ןרַאּפש ,עיצַאפוקָא רעש

 נָא טכער זיא ייז ןופ סענייא ןדעי ןגעוו סָאװ ,ןרוגיּפ עכעלרעה

 ןרוגיפ עקיזָאד יד ןגעוו .עיפַארגָאנָאמ עלעיצעפס ַא ןביירשוצ

 עסיורג רימ, :קורדסיױא סצרפ .י טימ ןצונַאב ךיז ןעמ ןָאק
 יידיי ערַאברעדנואוו עקיזָאד יד ןשיווצ .ײןדיי עקידבוטמוי-תבש
 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןענַאטשטנַא ןענייז סָאװ ,ןרוגיפ עש
 ןופ טלַאטשעג סָאד סױרַא טכייל ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאווצ ןופ
 -טימעג ַא ,שטנעמ רענעדײשַאב ַא .לשימעשפ ןופ וָאדנַאל בייל
 ךיוא רע טָאה הגרדמ רעקיזָאד רעד וצ ןוא ,רעלעדייא ןַא ,רעכעל
 ןעוועג זיא וַאדנַאל בייל .רוטַאקָאװדַא יד -- ךַאפ ןייז ןביוהרעד
 רעבָא ,סַאג רעשידיי רעד ףױא עלעשטנעמ םעניילק םוצ טנָאנ
 עשידיי עקיטכיוו יד טרערַאפ ןוא טצַאשעגּפָא ךיוה םיא טָאה סע
 .ץנעגילעטניא עשיליופ ןוא

 יי
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 ןופ ןַאטיספעל

 רוטַארעטיל ןופ רעבָאהביל ַא ןוא טַאקָאװדַא רעקידנצנעלג ַא
 םעד ןיא ןגיוצרעד .רעטַאעט ןשידיי ןופ סרעדנוזַאב ,רעטַאעט ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,עכָאפע-הלכשה רעשיצילַאג רעד ןופ טַאמילק

 ,ךַארּפש רעשיערבעה רעטיײנַאב רעד וצ ןוא רוטלוק וצ טעמדיוועג

 רעשיליוּפ רעשיסַאלק רעד וצ ןוא ָאטעג ןופ ךַארּפש רעד וצ

 ,גומיטש רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ָאדנַאל ביל טָאה ,רוטַארעטיל

 ןפלָאהעג ,עיצַארענעג ןייז ןעיוצ טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ

 -טנירג טָאה רע עכלעוו ,שידיי -- ךַארּפש-סקלָאפ יד ןעלקיווטנַא !
 .טזערעהַאב ךעל

 עשידיי יד ןעוו עכָאפע יד ,ןרָאי רעקיצנַאװצ בײהנָא ץא..

 -בָארּפ עכעלטּפַאשלעזעג טימ טריסערעטניארַאּפ ךיז טָאה טנגוי

 -עגוצ ךיוא ךיא ןיב ,עיצילַאג ןיא רוטלוק עשידיי יד ןוא ןעמעל

 ןצנַאגניא ןעוועג ךיא ןיב טלָאמעד ןיוש .טנגוי רעד טָא וצ ןענַאטש

 טריסערעטניא ךימ ןבָאה סרעדנוזַאב .רעטָאעט ןיא ןָאטעגנײירַא

 עשיצילַאג ענעדיישרַאּפ יד ןיא ןזיירק-רעבָאהביל רעטַאעט יד

 טָאה לשימעעפ ןיא ײ"לבוי, זַא ,ךיז ךיא סיוורעד טָא ןוא ,טעטש

 בייל ,טַאקָאװדַא רעגנוי ַא ןוא ,יקוביד, םיקסנַא טריפעגפיוא

 לָאר רעד ןיא ןעמונעגסיוא ךעלנייױועגרעסיא טָאה ,ןַאדנַאל

 ןיא יַאוַאשרַאװ עּפַאק ןיא ץיז ךיא .קידצ רעלָאּפָארימ ןופ

 ענעדיישרַאּפ .טסעגמַאטש יד ןופ ךעלשיט יד ייב גרעבמעל

 -וקסיד עסייה ענעדיױערַאּפ ,ןעמעלבַארּפ ענעדיישרַאּפ ,ךעלשיט
 ןסייה סעד לסיב ַא טעוועמַאה טּפול רעניוודשיכיירטסע יד .סעיס

 עּפורג ַא טציז שיט ןייא ייב .ןטנַאטוקסיד יד ןופ טנעמַארעּפמעט

 ןרָאיטקַא עקיטפנוקוצ -- רעלטסניק ,רעביירש עשידיי עגנוי

 ךיז ןרעה סע .קידצ רעלָאֿפָארימ סלַא וַאדנַאל ביל :עמעט יד
 ןבָאה ןוא לשימעשּפ ןיא ןעוועג .ןענייז עכלעוו יד ןופ ןעגנוניימ

 רעד ןוא ףעזסיוא קיטכערּפ ערַאפ סָאוו; :גננלעטשרָאפ יד ןעזעג

 ,לטש-רעטכיר ןפיֹוא ןסעזעג טלָאװ רע יו ףהאל טימ גָאלָאיד

 ןוא ..חוכ ןשירעגיז ערַאפ סָאװ ףגַארפ יד טנָאטַאב טָאה רע יװ

 .."סעדנעגעל עשידיסח יד טליצרעד רע ךעלמיטסקלָאפ יװ

 "יע סלַא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ זיא ואדנַאל בייל טָאקָאװדַא רעד.

 רעטנכייצסיוא סלַא ןרָאװעג טמירַאב זיא רע רעדיײא רעליפש
 .טַאקָאוודַא

 גרעבמעל ןיא ,לָאמ ךס ַא ןֿפָארטעג םיא טימ ךיז בָאהיכ.

 םעד טימ טריסערעטניא קידנעטש ךיז טָאה רע .עשרָאוו ןיא ןוא

 טקירדעגסױא טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָא טייג סע סָאװ

 ןוא !עגנולעטשרָאּפ ,ןטעיּפ ןגעוו גנוניימ עדנערידיצעד ןייז-

 רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןטייז עכַאוע יד טנעקעג טָאה רע .ןרָאיטקַא

 סָאד ןגָארטרַאּפ טנָאקעג טֹׂשינ טָאה רע .ןרָאיטקַא ענייז ןוא

 ףיױא רָאיטקַא ןשידיי סעד ןופ גנוקיליברַאפ ןוא ךיז ץזָאלּפָארַא

 רעד ףױא ךיא רע טָאה ,ןבעל ןיא יו טקנוֿפ ליױו ,עניב רעד

 לָאמנייא .ןשטנעמ עויטַאטנעזערּפער ןוא ענייש טַאהעג ביל עניב

 סרעטָאפ ןייז ןזיועג רימ רע טָאה ,םיא ייב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 -דנַא לקיימ ןופ השמ יוװ ױזַא ןדיי םענייש ַא ןופ דליב ַא .דליב

 ?ץומוע-תולג סעד ןכיירטשרעטנוא רימ ןפרַאד סָאװ וצ, .אלעשז

 -יױרג ערעזדנוא ןזיױו רעסעב ןפרַאד רימ -- ןגָאז רע טגעלפ --

 : ."ןעטנעמ עצלָאטש ,עס

 ןופ רָאטקַאדער רעד :עטכישעג ַאזַא טריסַאּפ טָאה טָא ןוא

 ,גנוטייצ עלעג ַא ,יַאננעיזדָאצ ַאטעזַאג, גנוטייצ רעכעלגעט רעד

 טָאה (רוד ןטיױוצ רעדָא ןטשרע ןופ דיי רעטדמשעג ַא) ןַאמָאט

 ןופ רעקידייטרַאּפ רעד ןעוועג זיא רע ןעוו ןוַאדנַאל טצומשַאב

 טלעטשעגקעװַא טָאה רע .ןטסינומָאק ןופ ךָאנרעד ןוא ןרעגייטש

 ןבָאה סָאוו ,גנוטייצ רעד ןופ עטלעטשעגנַא ָארויב סוַאדנַאל ןבענ
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 רעטַאעט ןשירדיי

 ןלָאז יז זַא ןטנעילק סוַאדנַאל ןשיוװצ עיצַאטיגַא ןַא טריפעג
 טינ וליּפַא ךיז טָאה דמושמ רעד .ָארויב ןייז ןיא ןײגנירַא טינ
 ,רעטָאפ םוַאדנַאל ןופ קנעדנָא םעד ןצומשַאב ןופ ןטלַאהעגקירוצ
 ַא ןעשעג זיא טָא ןוא .עטסרַאבליפ סָאד ןעוועג םיא ייב זיא סָאװ
 טכוזרעפייא בילוצ טָאה ןַאמַאט רָאטקַאדער רעד .עיצַאסנעס
 ךיז רע טָאה רעמַאק-טנַאטסערַא ןופ ןוא יורפ ןייז טעדרָאמרעד
 -עג ַא רַאפ ןקידייטרַאפ םיא לָאז רע זַא ,ןַאדנַאל וצ ןדנָאוועג
 ןופ גנורעדנואוורַאפ רעסיורג רעד וצ .ענעריואוזשטעג ןופ טכיר
 וצ טרעלקרעד טָאה ןוא ןעמונעגנָא סָאד וַאדנַאל טָאה ,ןעמעלַא
 עבלעז יד ןגיל טַאקָאװדַא ןַא ףיוא :טניירפ עטניוטשרעד ענייז
 .עקנַארק ענייז עגונב רָאטקַאד ַא ףױא יו ןטכילפ עשילַארָאמ
 -יצידעמ ןבעג וצ ןגָאזּפָא טשינ רָאט רָאטקָאד ַא יו ױזַא טקנופ
 זמ יױזַא ,אנוש ַא רענייז ןייז רע געמ ,ןשטנעמ ַא וצ ףליה עשינ
 -ירפ טָאה רע ןכלעוו טימ ןשטנעמ ַא ןקידייטרַאפ טַאקָאװדַא ןַא
 ."תונובשח עטַאוו

 ןיא} ימהרבא עשוהי טביירש ןעגנובעלרעביא עטצעל ס'.ל ןגעוו
 :| גנוצעזרעביא רעזדנוא

 ןימ ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא ןיב 1940 רָאי ןופ ףוס םוצי

 טרָאד בָאהיכ .גרעבמעל ןייק ןרָאװעג טּפעלשרַאפ ןוז ןקירָאי 2

 טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד יו סעדכָאנ .טנעקעג טשינ םענייק
 ןבילבעג ךיא ןיב ,ָאטעג ַא טרָאד טנדרָאעגנייא ןוא טָאטש יד
 -ןַאָל לבייל .רד ןעמוקעגרעטנוא זיא ָאד .ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא
 יירד ןופ הריד ןיז ןיא רעמיצ ַא טגיײלעגרָאפ רימ ןוא ואד

 רעטיױו ןוא רעטנעָאנ ןייז טימ טניוװועג טָאה רע ואוװ ,םירדח

 רעקידתופתווע ַא ןיא טצעזַאב ךיז עלַא ןבָאה עכלעוו ,החפשמ

 עכלעוו ,ןסעומשש עגנַאל יד ,רירַאב רעכעלגעטיגָאט רעד .הריד -

 עכלעוו ןיא ,טַאהעג םיא טימ געט עכעלקערש ענעי ןיא בָאה ךיא

 ןגיטשעג ןוא טייקרעכיזמוא יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיאיס

 טסעינ ןענייז ,רָאפ ךָאנ זדנוא טייטשיס סָאװ ,םעד רַאּפ קערש יד
 .ןסעגרַאפ וצ

 טָאה'מ ןעווו ײערעּפש, רעד וצ זיב ירפ רעד ןיא עמַאס ןופ...
 טימ לופ ןעוועג בוטש ןייז זיא |ןײגסױרַא טרָאטעג טינ רעמ
 ענעכָארבעצ טימ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד .ןשטנעמ
 -עג ייז ןבָאה ,ןרערט ןופ טקיטשרעד ןעמיטש טימ ,רעצרעה
 -רעה רעכעלרעדיױש רעד ןוא טױט ןגעוו תורושב-בויא טכַארב

 רעד ןופ ןסַאג יד ןיא ןטיירּפשסי:א ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,טּפַאש -

 טקנופ ףליה ןוא הצע ןַא ךָאנ םיא וצ ןעמוק ןגעלפ ייז ןוא ,ָאטעג
 ןפלעה וצ ייז חכב ןעוועג טלָאװ רע יװ

 -עג םיא ןבָאה טײלסדנַאל ענייז ןופ תורצ יד רָאנ טשינ
 עכלעוו ,טעטש ערעדנַא ןופ ןדיי יד ןופ תורצ יד ךיוא רָאנ ,טקירד
 ןטַארַאב וצ ךיז ידכ ןכוזַאב ,טמַא ןייז בילוצ ,טפרַאדעג טָאה רע
 ןעמוקקירוצ ןעז םיא ןגעלפ רימ ןעוו .רעריפ עשידיי יד טימ
 קורד סעד טנעקרעד דלַאב רימ ןבָאה ,ןכוזַאב עקיזָאד יד ןופ
 -ַאב יד ןיא ןעונערברַאפ טגעלפ רע סָאװ ,טייצ יד .תורצ יד ןופ
 -סיוא יד ןעוועג זיא עמעט עקיצנייא יד ואוו ,ןדיי יד טימ ןענ
 ,ןגױא ערעייז רַאפ רָאפ טמוק סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטָאר

 -ַאב ןיא ןעמוק ןדיי יד ןעוו גנורעדינרעד עכעלרעדיוש יד ןוא
 לּפמעטס רעייז נגיילעג ןבָאה ,רעקירדרעטנוא ערעייז טימ גנוריר
 זדנוא וצ ןײגניירַא טגעלּפ רע ןעוו ,טנווָא ןיא .ואדנַאל בייל ףיוא
 -טיוא ןקרַאטש ַא ןבעגעג רע טָאה ,ןעורוצּפָא ךיז ידכ רעמיצ ןיא
 ןגָארטעגרעביא טָאה רע סָאװ ,םעלַא וצ ,ןליפעג ענייז וצ קורד
 םעד טרעדלישעג זדנוא רַאפ טָאה רע .גָאט ןופ ףיױלרָאפ ןיא

 יא םנ א י-
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 דנַאב -םישודק

 .קילגמוא ןזָאלטכיזסיוא סעד ןוא ךָארב םעד ,דנַאטשוצ ןשיגַארט
 רעטקירדרעד ַא רעמיצ ןיא ךיז וצ ןיירַא רע טגעלפ לָאמלייט
 ,גָאט ןופ ףיולרַאפ ןיא ןגָאוטעגרעבירַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ
 םיא ייב ןבָאה עכלעוו יד זַא ,טלָאװעג טשינ טושּפ טָאה רע לייוו
 ענייז ןיא ןעז םיא ןלָאז ,גנונּפַאה ןוא גנוקיטומרעד ןגירק טלָאוועג
 .ןדייל ןוא ןקיטייװ

 רעד טימ שטנעמ ַא ,רענָאיזיו ַא ןעוועג זיא ואדנַאל ביל
 סָאװ ,ןקירדסיוא טנָאקעג טָאה רע וא טפנוקוצ יד ןעז וצ טייקיעפי

 טעוועטַארעג ןלעוװ ייז ױזַא יו טסואוועג טינ טָאה רע .טליפ רע

 טנוזעג ,עקידעבעל ןעזעג ײז רע טָאה עיזיוו ןייז ןיא רעבָא ,ןרעוו

 יד ןליפשרַאפ ןלעוו ןשטייד יד זַא ,טליפעג טָאה רע -.ץנַאג ןוא

 ןעוו טסואוועג טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה רע רעבָא ,המחלמ -

 ןפױלטנַא זיױונפַאמ ןלעװ יז יװ ןעזעגסיוארָאפ טָאה ואדנַאל
 -רָאפ ךיוא רע טָאה ױזַא .סעטַאמש ןיא ןָאטעגנָא ,עטרעגנוהרַאפ

 זַא ,טסואוועג טָאה רע רעבָא ,רעטכָאט ןייז ןופ טױט םעד ןעזעג

 -עג וליפא ןוא ןעזעג טָאה רע .ןעוועטַאר ךיז טעוװ סםעדייא ןייז

 טױט סיורפ ןייז ןוא ןייז טרעדליש

 ןיא טגָאזעגרָאּב טָאה רע סָאװ ,ברוח ןגעוו תואיבנ עלַא יד

 םעניילק סעד ןופ טייקליטש רעד ןיא טכַאנ רערעטצניפ רענעי

 ַא וא ןעז ךעלדעניא ןייז ןופ טצַארפשעגסױרַא ןענייז ,רעמיצ

 ןעזעג טָאה רע סָאװ .האובנ ןופ תמא םעד ןיא ןביולג ןופ ליפעג

 .יןרָאוועג םיקמ רעדייל זיא ,עיזיוו רעצרַאווװש ןייז ןיא
.: 

 .-לעמ ריאמ טביירש עכָאּפע רעשיגַארט רעטצעל ס'.ל ןגעוו ןוא

 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא }| ןַאמ

 ןיא .המחלמ רעד ןופ געט יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה סעג

 סָאו ,עיצילַאג ןיא טניװועג וַאדנַאל טָאה 1939-41 ןרָאי יד

 .טּפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעטנוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה

 -ָאודַא ןטמירַאב סעד ,םיא זַא ,ןעוועג זיא לרוג ןופ ליפש סָאד

 רעטנוא ןעװ טָאה ,ןטסינומָאק טקידייטרַאפ טָאה רעכלעוו ,טַאק

 ןעמענרַאפ וצ ךיז טביולרעד טינ טפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעד

 .ןפוטס: ךיז טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ טָאה רע .ךַאפ ןייז טימ

 רעלעטשטּפירש רעטמירַאב רעד ןעוו ,1940 בייהנֲָא ןיא טשרע

 טָאה ןעמ א גרעבמעל ןייק ןעמוקעג זיא יָאטס?ָאט ײסקעלַאר

 ןופ טנעקעג טָאה רע ןכלעוו ,ַאדנַאל בייל זַא ,טלייצרעד םיא
 רַאפ עגיל רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע ןכלעװ טימ ,זירַאּפ
 סלַא ןטערטוצפיוא טייקכעלגעמ ןייק טינ טגירק ,טכער-ןשטנעמ
 -עבעגסיוא ןוא םיא רַאפ טרינעורעטניא רע טָאה ,טַאקָאוװדַא
 טימ ןפערט (1940-41) ןרָאי ענעי ךיז געלפ ךיא .עגַאל ןייז טרעס
 ןקיטכערפ םענעי טָא טנעקרעד םעד ןיא בָאה ןוא ןוַאדנַאל בייל
 -עגכרוד ןיוש רָאה יד ,ןגיובעג לסיבַא ןיוש רעבָא ,רעטקַארַאכ
 סיוא ךָאנ טָאה םינפ שירענעמ ןייז .יורג לסיב ַא טימ ןפרָאװ
 לסיב ַא ןעוועג ןיוש ןענייז ןגױא יד רעבָא ,טפַארק טקירדעג
 ןפױא טגָאזעג תודע ןטלָאו יד יװ ,רעױרט טימ ןגױצרַאפ
 ,עילימַאפ ןייז ןופ ןדייל יד בילוצ ןטילעג טָאה רע סָאװ ,ץרעמש
 זַא ,טליפעג טלָאו רע יו ,קלָאפ ןייז ,רוד ןייז ,םיבורק ערעייז
 ןָא טמוק עפָארטסַאטַאק יד

 רעדייא ךָאוו ַא וַאדנַאל בייל ןעזעג ךיא בָאה לָאמ ןטצעל םוצ
 יב גָאטימ ןסעגעג ןבָאה רימ .גרעבמעל טזָאלרַאפ בָאה ךיא
 -נעטש ןייז .ךיא ןוא ַאקסנימַאק יורפ ,יורפ ןייז ;בוטש ןיא םיא
 יוזַא ןעוועג זיא טסינַאמוה ַא ןופ טימעג רעשיטסימיטּפָא רעקיד
 זדנוא ףױא טייג סע סָאװ ןעזעגרָאפ טלָאװ רע יװ ןגָאלשרעד
 -עג יװ ,ַאדנַאל טָאה שינעגעגַאב רעטצעל רעקיזָאד רעד יב
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 ןוא המכח טימ םינינע ענעדיישרַאפ ןגעו טזערעג ,ךעלנייוו
 עיסוקסִיד רעד ןיא .ןסיוו ןייז ןופ לַאווק ןכייד םעד ןופ תופירח
 סרעלטיה זַא ,ןיוװעגפיוא רע טָאה ,םינינע עשיטילָאּפ ןגעוו
 טָאה רע .דנַאלסור שיטעיווָאס ףיוא ןלַאפנָא טעװ דנַאלשטייד
 יפָא עכלעזַא ןעמ טָאה ךעלטנפע) טכַאדרַאפ ןייז טקירדעגסיוא
 ןטשרע םייב זַא ,(גָאזסױרַא טרָאטעג טינ ןעגנוניימ עשיסרוק
 ךױא טָאה רע .גרעבמעל ןעמענרַאפ ןשטייד יד ןלעװ ףירגנָא
 טָאה רע .גרעבמעל ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי עעוו טדערעג
 -סיוא טשינ רָאנ טעװ סע בױא, גנלקיווטנַא ןייז ןיא טביילגעג
 רע ,רַאפעג יד ןעזעגרָאפ טינ ןבָאה רימ .ײהמחלמ ןייק ןכערב
 .ןסולשַאב עכלעזַא וצ ןעמוקעג זיא ןטכַארט ןייז ןיא רעבָא

 תעב ןעגנַאגעג םיא זיא סע יו םיטרפ ןייק טשינ סייוו ךיא
 לרוג ןייז זַא ,ךעלגעמ .טשינ זיא סע .עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד

 רשפא ,טרעקרַאפ .ןדיי ערעדנַא עלַא ןופ יו שרעדנַא ןעוועג זיא .
 -רעפ עטצַאשעג ,ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,רעגרע ךָאנ
 -עביל ַא יו ,המחלמ רעד רַאפ ןלױפ ןיא ןדיי יד ייב .טייקכעלנעז
 יז סָאד -- ןטסינומָאק ןופ רעקידייטרַאּפ ַא ןוא !עטנעמ רעלַאר
 עלעיצעפס ַא יןסינעג} לָאז וַאדנַאל זַא ,ןוויטָאמ גונעג ןעוועג ןענ
 .ןטסירעלטיה יד ןופ ײגנויצַאב,

 -ס .פ .פ םעד ןופ גנוטלַאה רעלעדייא רעד ןעוו טלייצרעדימ
 יד ןטלַאהַאב ךיז ייב טָאה רעכלעוו ,יקסווָארטסַא םַאדַא רעוט
 טרסמעג ייז ןעמ טָאה קילגמוא רעייז וצ רעבָא ,וַאדנַאל עילימַאּפ
 ןופ דנורגרעטנוא םעד .ןרָאװעג טריטסערַא עלַא ןענייז יז ןא

 טָאה ןעמ ןעוו ןוַאדנַאל ןעײרּפַאב וצ ןעגנולעג זיא .ס .פ 9 יד
 -רעד ךיז טָאה רע ןעוו רעבָא ,זױה:-טסערַא ןופ טריפעג םיא -

 ןייז ןעײרּפַאב וצ ןטכיזסיוא ןייק ָאטינ ןענייז סע זַא ,טסואוו
 טָאה רע ליױו ,זױה-טסערַא ןיא ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא ,יורפ
 .ײלרוג סיורפ ןייז ןופ ןרעדנוזּפָא טלַאוועג טינ ךיז

 סַאנָאי טביירש ,םוקמוא ןשיגַארט ןוא ּפַאטע ןטצעל ס'.ל ןגעוו ןוא/

 גרעבמעל ןיא רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע יו ,ווָאקרוט
 -נָא עשירעלטסניק יד ןעמענוצרעביא דַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא

 ,11 רענאלעגַאי ףיוא רעטַאעט ןשידיי ןטיובעגפיוא-יינ ןופ גנוריפ

 ַא ןכַאמ םייב ןוא ,רעטַאעט-לּפמיג םענעזעוועג ןופ ץַאלּפ ןפיוא
  :רעטרעוו ס'.ל םיא ךיז טקנעדעג ,םייחל

 ןשיטסַאקרַאס ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ךעלרעדניק --.

 יו רָאנ ףרַאד ןעמ .ןדָאש טזעינ לָאמנייק ןָאק ןקנירט -- לכיימש

 ,םעד רַאפ קנירט ךיא ,ָאזלַא ןפערט ןוא ןסױטשנָא קירעהעג

 .ןקידנע ןטסלענשמַא יו ךיז לָאז גירק רעד זַא

 ַא טכַאמעג לאנד זדנוא ףיוא ןבָאה רעטרעוו עקיזָאד יד

 -עגְנַא טשינ ךָאנ ךיז טָאה המחלמ יד .קורדניײא ןקידנרעטישרעד
 ,טביילגעג טשינ ללכב ןבָאה ,ערעדנַא ךס ַא יװ טקנופ ,ךיא) ןביוה

 רַאפ רעפמעק רעסיורג רעד ןוא ,ןכערבסיוא טעוװ המחלמ יד זַא

 .גירק סתפ ףוס ןלענש ַא רַאפ רָאג טקנירט רשוי א טכער

 קלָאפ ןייז ןופ ףוס ןכעלקערש םעד ןוא גירק םעד טָאה ױדנַאל

 ןילַא םיא סָאװ ןעזעגסיורָאפ רעבָא רע טָאה יצ .ןעזעגסורָאפ

 טָאה ,גרעבמעל ןייק ןיירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ? טרַאורעד

 .רע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ןפרָאוועגנײרַא .ױדנַאל ךיז

 -ספליה ןשידיי רעגרעבמעל םנופ רעריפנָא רעד ןרָאועג זיא

 -ַאזינַאגרַא ,ןכעלטינשכרוד-טשינ ןצנַאג ןייז טימ ןוא טעטימָאק

 ןופ טױנ יד ןרעדניל וצ ,ךעלגעונ טייוו יוו ,ךיז טימַאב .חוכ-עיצ

 טגָאזעג רע טָאה עטסטנעָאנ ענייז וצ .רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז
 ."ןרָאלרַאפ ןענייז רימָא-

 - די
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 ןופ ןָאקיסלעל

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב
 םעד .ןױדנַאל ביל טימ ןבעל ןיימ ןיא לָאמ ןטצעל םוצ ןדייר
 יו ַא ףױא ןָאפעלעט ןכרוד טריפעג רימ ןבָאה סעומש וקיזָאד
 ןיא טעברַא ןיימ ייב ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא .ץנַאטסיד רעט
 טָאה סע יו ,עשרַאוו ןיא ףליהניילַא רעלַאיצַאס רעשידיי רעד
 בייל ןפורעגּפָא טָאה סָאד .גנולקךָאפעלעט ַא טרעהרעד ךיז
 ךיא זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו .גרעבמעל ןופ ױדנַאל
 ןענייז גרעבמעל ןיא סערָאװ ,טיירפרעד רעייז ךיז רע טָאה ,דער
 ןשיוצ טשינ ןיוש ךיז ןיפעג ךיא זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא
 יו טגערפעג ןפוא ןטלעטשרָאפ ַא ףיוא טָאה רע .עקידעבעל יד
 .זדֵנֹוא ייב עגַאל יד סיוא טעז סע

 ןבָאה סע ןעוו טייצ רעד ןיא ,1942 ילוי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ױדנַאל .יסעיצקַא' יד ןבױהעגנָא ןיוש ָאטעג ןיא זדנוא ייב ךיז
 ,רעגָאוװש ןייז ןגעוו סעפע םיױו ךיא יצ טגערפעגסיוא ךימ טָאה
 -בַאגַאב רעד ןגעוו ךיוא יו ,עשרַאוװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 עדייב .טרעוַאזַאל אקירנעה ןירעטכיד רעשיזיישילױּפ רעט
 | .טבעלעג טשינ ןיוש ןַאד ןבָאה

 זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז גרעבמעל ןיא ןברוח םעד ךָאנ
 -יַארקוא ןַא ייב ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה ױדנַאל בייל זַא ,תועידי
 עושטייד יד ןיא ןבעגעגרעביא ןיײילַא םיא טָאה רעכלעוװ ,רענ
 ןבָאה ןליופ ןיא ןעוו זַא ,סָאד זיא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד .טנעה
 ןבָאה סע ןוא ןעגנויצַאב עשיניַארקוא-שיליוּפ יד טפרַאשרַאפ ךיז
 דא יד ןגעק ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ עסיורג יד ןבױהעגנָא ךיז

 עטסקידנמַאלּפ ערעייז וצ טרעהעג ױדנַאל בייל טָאה ,רעניארק
 תע ןַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןילַא רע ןעוו ןוא ,רעקידייטרַאּפ

 ןעועטַאר םיא לָאז סָאװ ,רענייק ןענתפעג טשינ ךיז טָאה ,הרצ

 | | .טיוט םנופ

 -רעוו ענעדיישרַאפ םורַא ןעיײג ױדנַאל ביל ןופ טױט ןגעוו
 -נָא ןיא :סעקידנגלַאפ טלייצרעד טרעוו ערעדנַא ןשיווצ ;סעיס

 םייב טרעדַאפעג גרעבמעל ןיא אּפַאטסעגי יד טָאה 1943 בײה

 ןדיי רעגרעבמעל ענעעזעגנָא ייווצ ייז ןבעגוצסױרַא יטַארנעדויי

 יד ןופ ענייא ,ןעטּפַאלק ַאיליצעצ יד יורפ ןוא יױדנַאל בייל ריד

 .סנירעוט עכעלטפַאשלעזעג עטסנבעגעגרעביא ןוא עטסוויטקַא

 ןזעיווצ טקילפנַאק ַא ןכָארבעגסיױא לָאמ ןטשרע םוצ זיא יז בילוצ

 ,ָאּפַאטסעגי רעד ןוא יטַארנעדויי םייב ייצילַאּפ רעשידיי רעד

 זיא ױדנַאל ןבעגסױרַא טלָאוועג טשינ ייז טָאה ײצילָאּפ יד לייוו

 ןוא ,רעניַארקוא םעד יב ןטלַאהַאבסױא ןעוועג טלָאמעד ןיוש |

 ןיא ןטלַאהַאבסיױא ןיײלַא ייצילָאּפ יד טָאה ןעטפַאלק ַאיליצעצ

 ךיז טָאה ַאּפַאטסעגי יד .. . יטַארנעדויי סנופ עדייבעג רעד

 יז וא קעװַא ןיהַא ןענייז יז ..  (ופרעדנ טסואוורעד רעבָא

 -עג טשינ ןשטייד יד ןבָאה ןױדנַאל ביל ... ןענופעג טרָאד

 ןשיניַארקוא םתפ רעיײטשרָאּפ ַא טָאה רעבָא רַאפרעד ,ןענופ

 ןעוועטַאר לָאמנייא טשינ טגעלפ ױדנַאל רעדירב סנעמעוו ,קלָאפ

 ןעוו .טנעה עשטייד יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא ,הילת רעד ןופ

 -קעװַא םיא יז ןבָאה ,ךיז וצ ןעמוקַאבנײרַא םיא ןבָאה ןזעטייד יד

 ,דמעה טור ַא םיא ןָאטעגנָא ,ָאטעג ןיא קרַאמ ןפיוא טריפעג

 ערעוװע רעטנוא ,סיא ןעגנואווצעג ןוא ,ןָאפ ַא ןופ טיינעגפיוא

 טָאה ץילימ רעשידיי רעד ןופ רעטסעקרָא רעד .ןצנַאט וצ ,ּפעלק

 סָאו ,סעיסרעוו יד ןופ ענייא זיא סָאד ...טליּפשעגוצ ייברעד

 רעפמעק ןסיורג םתפ טױט ןגעוו ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ

 עטסלופטרעוו יד ןופ םענייא ןגעוו ,טייקיטכערעג ןוא רשוי רַאפ

 .ײױדנַאל ביל -- ןבעגעגסױרַא טָאה ןליוּפ עששידיי סָאד סָאװ ,ןדיי
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 רעטַאעט ןשידיי

 -טיה רעד תעב , :עיסרעװ ערעדנַא ןַא ןָא טיג ווָאקרוט טנומגיז !

 .מוא ןוא טַארנעדוי ןופ שאר רעד ןעוועג רע זיא עיצַאּפוקָא-רעל

 "רעטנוא קידנלעוו טשינ ,טױט-רעריטרַאמ ןשידלעה ַא טימ ןעמוקעג

 ."ןדיי ,ןבעגוצסױרַא לעפַאב ַא ןביירש
 ,260-262 .וז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,'ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ
 ןיא ןַאמלעמ ריאמ ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ,ימהרבא עשוהי ,יקסווערָאמ םהרבא

 | ."לשימשפ רפס ,

 ,ייווצ דנַאב ;,1953 ,סערייא סָאנעוב ," ןרעטש ענעשָאלרַאּפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 - .192:199 .זו
 ,1961 ,סערייא סָאנעוב * הפוקת .ענעסירעגרעביא יד} -- װָאקרוט טנומגיז

 ,450 7 18 ,126 ,121 ,4 ,3 .זז

 .841 .ז ,ךנַאב רעטייווצ ,1961 ,ביבא .לת , "תונורכז, -- טרעכייוו לאכימ

 לארשי ,ש שטיוװעיַאש

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 189... .בעג}

 .שטיוװעיַאש ףסוי ןוא הניד ןרָאיטקַא עשידיי יד -- ןרעטלע/

 םהרבַא רָאיטקַא םעד ,רעטָאפ-ףיטש ןייז ךרוד ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא

 זַא ,ןָא טיג טרעכייוו .רד .רעריזירפ סלַא טעברַאעג ךַאפ ןופ .ץרוק

 "רוט סַאנָאי ןגעקאד ,טקַאדידָאטיױא רעשילַאקיזומ ַא ןעוועג זיא רע

 עיצקעריד ןוא עיציזָאּפמָאק טקידנערַאפ טָאה .ש זַא ,ןָא טיג ווָאק

 ייר א ןיא טעברַאעג טָאה .ש .עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד סלַא סרעטַאעט עשידיי

 סַאגעװ עד עּפָאל וצ קיזומ-עיצַארטסוליא ןבירשעג רע טָאה ױזַא

 -רַאװ ןיא עריפעגפיוא טָאה ַאקסנימַאק ַאדיא סָאװ ,"לַאוװק-ןסּפעש ,

 -יזומ סרעלעקנוט וצ קיזומ יד ןוא רעטַאעט-"ישטשָאװָאנ , רעוועש

 טָאה "עּפורט רענליוו יד סָאװ ,"םיבנג סטָאג , עידעמָאק עשילַאק

 ,1925 רַאונַאי ןיא טריפעגפיוא

 ךעליימ , סרעגערּפ בקעי וצ קיזומ יד ןבירשעג ךיוא טָאה .ש

 1928 רעבמעצעד 2 םעד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,"ךעליירפ

 טליּפשעג רעטעּפש זיא ןוא ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ןוא שזדָאל ןיא

 .ישטשָאווָאנ' .רעטַאעט ןיא ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג

 .מ .רד .עסעיּפ רעד ןופ רעריפפיוא רעד טביירש טעד ןגעוו
 :טרעכייוו

 זיא רע .שטיוועיַאש לארשי יב טלעטשַאב ךיא בָאה קיחמ;

 שטיוועיַאש .ש ןיטסיטרַא רעד ןופ ןוז ַא ,דניק-רעטַאעט ַא ןעוועג

 -עברַא ריזירפ ַא ךַאפ ןופ .ץרוק .א רָאיטקַא ןופ ןוז-ףיטש ַא ןוא !

 ןייז .{!| טקַאדידָאטױא רעשילַאקיװמ א ןעוועג רע זיא ,רעט

 ןוא שידָאלעמ רעייז ןעוועג זיא יךעליירפ ךעליימי וצ קיזמ

 "עג רע טָאה לַאניפ ןרַאפ .רַאגלואוו טשינ רעבָא ,ךעלמיטסקלָאפ

 סעּפע ןעמוקעגסױרַא זיאיס זיב ,ןטקעיָארּפ רעיש ַא ןָא טכַאמ
 | .סטכער

 שודיקי ןיא יו ךעלנע זיא "ךעליירפ ךעליימ ןיא קיזמ יד..!

 ןפ לײטדנַאטשַאב רעלַארגעטניא ןַא ןעוועג ...{איא| יסשה

 גנולעטשרָאפ ַא ןופ גנוקריוו יד ןצַאשּפָא קידנלעוו .לקַאטקעּפס

 ביוא -- רעטַאעט ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעד טעװ ,םלוע ןפיוא

 ךיז ןענעקַאב ןומ -- שטנעמ  ַאזַא ןעניפעג לָאמַא ךיז טעוויס

 רעדעי ַא ןופ קיחמ רעלַאטנעמורטסניא ןוא רעלַאקָאוו רעד טימ

 ."גנוריפפיוא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט סַאנָאי

 ןוא עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא שטיוועיַאש לארשיי
 טָאה רע .טלעוו קיזומ רעשידיי רעד ןיא ןטנעלַאט עטסקידנרעק

 ןוא עיציזָאּפמָאק) םוירָאטַאװרעסנַאק רעוועשרַאוו סָאד טקידנעעג

 ."קיחמ עלעניגירַא ליפ רעייז ןבירשעגנָא וא (עיצקעריד

 יי
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 עטיא-רמוע דא טא

 -ַאעטיָאניק רעװעשרַאװ ןיא טָאה .ש זַא ,טלייצרעד רעשטוק .ב

 טריפעגכרוד ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןשידיי ַא טימ ,'ַאמָאפ' רעט

 | .'עינָאפמיס עטפניפ' סנעוװָאהטעב

 ,ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא זיא .ש זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 טרעדליש ןפיולטנַא סָאד .חרזמ ןיא ,ןלױּפ טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז ןעוו

 :"עשרַאװ לָאמַא ןעוועג , ךוב ןייז ןיא רעשטוק .ב שיטסירטעלעב

 וצ ךיז טגייב שטיוועיַאש לארשי רָאטיזָאּפמָאק רעגנוי רעדי

 ףיֹוא ןדיי ןטנַאקַאב ַא בָאה ךיא ..ןייג ףרַאדימ ,טלַאה ךיאי

 ךיא ..רעריפ עכעלטע טָאה רע .קיצנַאװצ ןוא ןביז סעקוועלַאנ

 ןיא רעגייז ַא סקעז ןגרָאמ ףיוא טסעומשעגּפָא םיא טימ ךיז בָאה

 ,'?תוחּפועמ יד ןואי .יעדייב רימ ןעייג ,טליוו ריא ביוא ...ירפ רעֶד

 -רָאג ידי ןלעוו רעדניק ןוא ןעיורפ ..ןפיול טשינ ןחמ ןעיורפי

 | -..ןָאט טשינ

 קידוװעריר ץרַאװש ַא ךרוד ייז טפיול סע ןוא ,ןייג ךיז ןזָאל ייז

 ,טדניװשרַאפ ןוא לצעק

 ,י?סָאוי ,י?ןעזעגי :טנַאה רעד רַאפ ןָא טּפַאכ שטיוועיַאש,

 ױזַא ןפָאלעגייברַאֿפ ..ןמיס רעטוג ןייק טשינ ,לצעקיס ,ןיימיכי

 .יסיפ יד רַאפ טרַאה

 טרָאפ רע ןָאק ,רעשיבױלגרעבַא ןייק טשינ זיא רעשטוק םגה

 ואוו ,סעקוװעלַאנ יד .גנוקרעמַאב רעקיזָאד רעד ךָאנ ןקיורַאב טינ ךיז

 ךָאנ זיא וצרעד ןוא ארומ סיוא ליטש רעייז טציא זיא ,טניוװ דיי רעד
 -ױּפ ןופ ןקילב עקידעכעטש יד ףיוא ןָא ךיז ןסיוטש ייז .ירפ ױזַא

 .(רעטכעוו-זיוה) שזורטס ןשיל

 טירט סעשטיוועיַאש רָאנ ,ןקרַאטש ךיז ףרַאדימ ,ןלַאפבַאפ,

 ןײרַא טשינ רׂשפאי .לברַא םייב יצ ַא טוט רע .רעכַאוש ןרעוו

 זומימ רעבָא ,עז ךיא ,ָאיי ,'..ךָאד טעז ריאי ,י?סָאוורַאפי ,י?ןייג

 ןצנַאג ןפיוא .טקוק ןילַא רע זיולב יצ -- סנטייווצ .ןײגנײרַא ךָאד

 רועפא ןעניימ ייז ןקילב עכלעזַא טנגעגַאב ךָאד ןעמ טָאה געװ

 ךיי ַא סָאװ טושּפ ךיז ןרעדנואוו יז .סטכעלש ןייק טשינרָאג

 ײ..סָאג ןיא ןיגוצסױרַא טנייה ךָאנ ךיז טגעוורעד

 ןוא רעריפ רעד ןעמוק טעװ דלַאב זַא ,ייז טרעלקרעד דיי רעד

 .ווָאלָאקָאס ןייק טרָאפ סָאװ ;סובָאטױא רעד ּפָא טייג םורַא העש ַא ןיא

 רעטקעריד ַא ןעוועג .רעטייוו ןריפ סָאװ ,ןדיי ןַארַאפ ןענייז טרָאד

 םעד ןבָאה ןשטייד .ןרָאװעג עילַאק רע זיא ,קָאטסילַאיב-עשרַאװ געוו

 דיי ייווצ ןסָאשרעד ךיוא ןוא טּפַאכעג רעריפ

 טרעשַאב זיאיס ןעמעוו .ךַאז סטָאג ַא זיא סָאדי ,י?ןסָאשרעדיי

 רָאנ .ןײרַא געוו ןיא ןריר ןפרַאד דלַאב טעוו ןעמ ,טסילשַאב ,ונ..

 ,סע טסייה ,סע זיאי ..ירעבירַא ןדיי רעטרעדנוה ןיוש ...קערש ןָא

 ײ..יטסיױו סע רעוו טָא ?רעכיזי ,ילרעכיז טשינ

 זיא ןוא ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא עקַאט זיא .ש|

 | ,טױטירעריטרַאמ ַא טימ ןעמוקעגמוא
 .װָאנ 30 .שזדָאל ,"טַאלבסקלַאפ רעיינ , ,ךעליירפ ךעליימ ןופ קיזומ יד -- ינַאי
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 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי
 114 .ז

 .306 ,305 ,302 ,266 .וז ,1955 ,זירַאּפ , עשרַאװ לָאמַא ןעװעג , -- רעשטוק .ב
 ,343 .ז 1961 ,ביבא לת ,דנַאב רעטײװצ ,'תונורכז , -- טרעכײװ לאכימ

 ןרהא ,רעטכעש
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1908 .בעג}

 -טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ טסילַאנרושז ַא ןעוועג .1908 ןריובעג

 רעדנעס , ןופ גנוריפפיוא רעד וצ רעדיילק יד טנכייצעג .המחלמ
 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיסורסייוו ןיא ןסעיּפ א'א "קנַאלב

 .סעדרָאה עשיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא

 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 רנַאב םיטורדהכק
 קי .

 דוד ,ןַאמרעש
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 189... .בעג}

 ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 189... ןריובעג

 טָאה רע ןעוו ,1912 ןיא זַא ,רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 ,"עמַאמ א , עסעיּפ סיקצינזוק .מ גנוצעזרעביא ןייז ןיא טריפעגפיוא

 רעכלעוו ,.ש טקילײטַאבטימ ךיז רעבָאהביל עּפורג רעד ןיא טָאה

 "עג זיא רע .רָאיטקַא רעלענָאיסעפָארּפ ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג סָאה

 זיא סָאװ ,עמיטש עטעּפירכרַאפ ַא טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוו

 ןעוועג זיא .ש .ןרעכיור ךעלטפַאשנדיײל ןופ ןעמוקעג ,םינּפ ַא ,םיא |
 רע זיא םעדכָאנ ץרוק .רעטרינילּפיצסיד ַא ,רעקידנעטשרַאפ ַא
 ךיױא רעבָא טָאה רע .רעטַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ"-טשינ ןופ קעװַא
 ןוא רעטַאעט ןשידיי ןלענָאיסעּפָארּפ ןטימ םולשב טבעלעג טשינ

 .רעבָאהביל ןריסישזער טימ ןכעגּפָא ךיז בור יּפ לע טגעלפ

 -רַא ןשידיי רעװעשרַאװ , ןיא טליּפשעג רע טָאה 1924 יימ ןיא
 | .ןַאמּפיל השמ ןופ ר'א "לקניוו ןטסיט

 רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה 1928 ןיא

 ַא םעד ןגעוו ןעניפעג רימ ןוא .(עיצילַאג) עשייר ןיא טּפַאשלעזעג

 :"ט'לבטיל , ןיא ץיטָאנ

 -עגנייא טָאה "עניב  טפַאשלעזעג עשיטַאמַארד עשידיי ידי

 טסיטרַא םעד ,רעטייל ןשירעלטסניק ריא טנווָא-ןגעזעג ַא טנדרָא

 -ביר , סיקסנַאיּפסיװ טריפעגפיוא ןרָאװעג זיא סע .ןַאמרעש דוד

 זיִא גנולעטשרָאפ יד .ײטכַאנ ןוא גָאט, סיקסינַא .ש ןוא ײרעט

 ךיז טָאה סלוע רעכיײרלָאצ רעד ןיא גלָאפרעד סיורג טימ ךרודַאי

 ןענַאמרעש טקנַאדעג ןוא טנוװַא סניא טקילײטַאב סרַאװ רעייז

 ."ןָאזעס-רעטניוו ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא טעברַא עלופימ ןייז רַאּפ

 ןעוו ,1926:1927 ןרָאי יד ןיא זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי
 ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא טָאה רע
 -ַאכ רע ןוא ,.ש טרישזַאגנַא טרָאד רע טָאה ,עקָארק ןיא רעטַאעט
 :ױזַא םיא טריזירעטקַאר

 ןעמ טָאה ,לזמילש-טּפיוה ןרַאּפ רָאג רשפא ,לזמילש ַא רַאּפָ,
 םעד ןלױּפ ןיא טלעוזרעטַאעט רעשידיי רעד ןיא ןטלַאהעג
 טלָאװעג טשינ ץעגרע ןיא םיא טָאה ןעמ ,ַאמרעש דוד רָאיטקַא
 קילגמוא טגנערב רע זַא ,ןטלָאהעג טָאה ןעמ לייוו ,ןרישזַאגנַא
 .טעברַא רע ואוו טרָאד

 רענייפ ץנַאג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ענַאמרעש דוד עקַאט זיא
 טנעמעלע ןטנעגילעטניא סוצ טרעהעג טָאה רע ןוא ,רָאיטקַא
 ןָא ,קידייל ןענָאזעס עגנַאל ןציז וצ ןעמוקעגסיוא ,רעטַאעט סייב
 ףיא קעװַא זיא רע זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה סָאד .טעברַא
 ןיא רעדָא טָאטש ַא ןיא גנַאל-םישדח ןסעזעגּפָא ,ץניוװָארּפ רעד
 טימ קידנריפפיוא ,ןרָאטַאמַא טימ טעברַאעג טרָאד ןוא לטעטש ַא
 ןָאטעג רע טָאה טימרעד .רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןסעיּפ יז

 ,רעטַאעט רעסעב ַא רַאפ ןשטנעמ עגנוי ןגױצרעד :ךַאז עטוג ַא
 ענייז קנַאד ַא טיירגעגוצ אלימונ ןוא קַאמשעג רעייז ןביוהעג

 ןַא ןרָאטַאמַא יד טימ טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוריפפיוא

 ַא סָאװ ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעשידיי רערעסעב ַא רַאפ סלוע

 -ענָאיּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .טכַארבעג ןיהַא טָאה עפורט עשידיי

 טריפעג ןוא ןבױהעגנָא לָאמַא ןבָאה סע סָאװ ,טעברַא עשיר
 רעד ,ץילסייו בקעי רעליפשיוש רעד גנוררעטסייגַאב סיורג טימ
 ' .ַאיא במָאד סַאדַא רעליפשיוש

 ןענייז סָאו ,עטלייצעג יד וצ ךיוא טרעהעג טָאה ןַאמרעש דוד
 ןָאטעג ןוא דנַאטשרעדיװ ןרעטכייל ןופ געוו ןטימ ןעגנַאגעג טשינ
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 -רַאּפ .ןרעוו ןכָארטשעגרעטנוא ףרָאד סָאד -- טעברַא עוויטיזַאפ
 ןזיירק-רעטַאעט יד ןיא ןטלַאהעג ןענַאמרעש דוד טָאה ןעמ סָאװ
 זיא ,קילגמוא טגנערב סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ ןוא לזמילש ַא רַאפ
 טקנוּפ .. . ,ךעלפיײרגַאב טשינ גָאט ןקיטנייה ןזיב רימ רַאפ
 -ױלגרעבַא עלַא יד טימ ןענעכער טשינ ךיז געלפ ךיא יו יזזַא
 עלעג ןוא ןשיּפַא עלעג אקוד ןקורד סיעכהל וצ ףיוא ןוא ,ןשינעב
 -ירטי ערעדנַא ןָאט ןוא עסעיפ ַא ףױא ךיז ןצעזקעווַא ,ןטעליב
 "מעטשעגי ןטימ טנכערעג טשינ ךױא ךיז ךיא בָאה ,כַאז יענעפ
 רעטַאעט ןי"מ ןיא טרישזַאגנַא ןוא רָאיטקַא לזמילש םלָא ױטלּפ
 ,טכַארבעג טשינ קילגמוא ןייק רימ טָאה רע .ןענַאמרעש דוד
 -ַאקי יד ןוא ,ןעועג טשינ םיא טימ ןענייז םעפָארטסַאטַאק ןייק
 ךיא .ערענעלק ןייק ןעוועג טשינ ךיוא םיא טימ ןענייז יסעס |

 טשינ ןענייז יז ןוא ,ןענָאזעס טעברַאעג ןענַאמרעש דוד טימ בָאה
 םעד דובכמוא ןייק טָאה ןַאמרעש דוד .עקידלזמילש ןייק ןעוועג
 .טפַאשרַאפ טשינ רעטַאעט

 -יפנֲא יד ןעמונעגרעביא ךיא בָאה 1926-1927 ןרָאי יד יא = |
 .עקָארק ןיא רעטַאעט ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג ןרעביא גנודר

 -נַא ,רימ ןוא דלעפנעמולב ַאנַאיד רעסיוא ,זיא עשרַאוװ ןופ . . . |

 -עט רעוועקָארק םניא . . - .ןַאמרעש דוד ןרָאװעג טרישזַאג-
 וצ ץנַאלג ַא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןַאמרעש דוד טָאה רעטָא

 -רעש .ןלָאר ,ענעּפַאשעג םיא ךרוד רַאברעדנואוו ,ייר ַא ןיא ןָאט

 ירָאטקעריד-קריצי ןייז ,שעטיווָאקרעב ןופ יריזח עלעקשָאמי סנַאמ

 ןטלַאטשעג ערעדנַא ײר ַא וא יףַאמעקניהי סרעלָאט טסנרע ןיא

 ןפורעגסױרַא ןוא טנורגרעדָאפ ןיא טלעטשעגקעווַא םיא ןבָאה

 .םיניבמ-רעטַאעט ןוא עסערּפ רעצנַאג רעד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא

 טלַא ןעירשרַאפ רעטַאעט ןשידיי ןיא טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעד

 םעד דובכ ךס ַא טפַאשרַאפ טָאה ,קילגמוא טגנערב סָאװ ,שטנעמ

 -ןיא ,רעטבַאגַאב קיטיײזלַא ןַא ןעוועג זיא סָאד .רעטַאעט ןשידיי

 "יה ַא ןעוועג זיא רעטַאעט ןעמעוו רַאפ רָאיטקַא רעטנעגילעט
 .תוחילש עקיל

 ,תולוע יד ןופ ,רעטַאעט םייב ךיז ןגָאלּפ ןגנַאל-רָאי ןופ

 דוז זיא ,ןרָאוװעג ןעגנַאגַאב גנַאל ןרָאי םיא יבגל ןענייז עכלעוו

 ךיז טָאה רע .טקיטייועגנָא ןוא טרעטיברַאפ ןרָאוװעג ןַאמרעש

 ןוא ןרעכיױר ןכעלרעהפיואמוא ,ןּפָארט ןרעטיבי םוצ ןעמונעג

 ."טנוזעג ןייז ןסירעגרעטנורַא טָאה סָאװ ,ליפש-ןטרָאק םוצ

 זיא ןוא "טַארַארַא , ןיא ןעוועג טייצ עצרוק ַא רע זיא 1936 ןיא

 רעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַָאליסלעל
 ( וטטשאואושא

 טָאה ןעמ ןכלעוו ,רָאיטקַא רעשידיי רענייפ רעד ,ןַאמרעש דוד

 ךיז רעסיוא ,םענייק טָאה ,רעטַאעט ןופ לזמילש ןרַאפ טנכײצַאב

 ."טכַארבעג טשינ קילגמוא ןייק לָאמניײיק ,ןיילַא

 .עדייו השמ רעסישזער רעד ןעוועג זיא רעגָאװש ס'.ש

 .גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 | .1928 ,17 'נ ,עשרַאװ ,"ט"לבטיל ,

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,'ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרֹוט סַאנָאי

 ןנחלא ,ןילטייצ

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1902 ץרעמ 15 .בעג})

 -טַאהָאר ןיא 1902 ץרעמ 15 ןריובעג

 .ןילטייצ ללה ןופ ןוז ,דנַאלסורסייװ ,ווָאש

 :םייה רעד ןיא טנרעלעג םידומל עשידיי

 ייב זייוולייט ןוא רעטָאפ םייב זייוולייטי

 ןייז טימ רָאי 6 ןופ רעטלע ןיא .םידמלמ

 ,עשרַאוװ ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז החּפשמ

 טקידנערַאפ 1920 ןיא טָאה רע ואוו ,ןלױפ

 ןיא ןוא ,עיזַאנמיג עשילױּפ-שידי ַא

 ץרא ןייק עוייר ַא טכַאמעגכרוד 1

 רַאטערקעס טייצ רָאי ַא ןעוועג ,לארשי

 ,בקעי ןורכז ןיא לוש-סנַאילַא רעשיערבעה-שיזיוצנַארּפ רעד ןופ

 .עשרַאװ ןייק ךיז טרעקעגקירוצ ךָאנרעד

 "טנעמָאמ , ןיא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז ןָא .צ טבייה ָאד

 ךיוא יו ןרַאגנוא ןוא לארשי ץרא ןופ רעדליב-עזייר עירעס ַא טימ

 סעבַאגסױא עשידיי עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא טיפ

 : .טלעוו רעד רעביא

 טבירש החּפשמ-רעבייררש רעד ןיא ןטערטנײרַא ס'.צ ןגעוו

 :ווָאקרוט קרַאמ

 .דובכ רעסיורג ַא רעכיז זיא רעטָאפ ןסיורג ַא ןופ ןוז ַא ןייז

 ערעירַאק רעכעלנעזרעּפ רעד רַאפ הלעמ ַא ןטלעז רעבָא זיא סע

 ןָאק ןילטייצ ןנחלא .גנורעטש ַא לָאמטפָא זיא סע .דיחי ַא ןופ

 עטנעמ ַא :גנוטפיֹוהַאב רעקיזָאד רעד רַאפ ליפשייב סלַא ןעניד

 רעשידיי טימ ,ליטס ןוא ךַארּפש טימ ,טנעלַאט ןשירעביירש טימ

 'רושז ַא ןעװעג ןילטייצ ןנחלא זיא ,גנודליב רעכעלטלעוו ןוא

 -טפַאשלעזעג רערָאלק ַא טימ ,טעטילַאוװק רעכיוה ןופ טסילַאנ

 "סגנוטייצ רַאּפ שוח טימ ,עיצַאטנעירָא רעשיטילָאּפ ןוא רעכעל

 ןעועג טשינ זיא סע זַא ,ןגָאז טסיירד ןָאק ןעמ .טעטילַאוטקַא

 ןענָאק טשינ לָאז ןילטייצ ןנחלא ואוו קירבור-סגנוטייצ ןייא ןייק

 יָארּפ ַא טימ רעדנעלרוק בקעי ןוא טכיל דוד טיט ןרָאפעגמורַא
 -םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ ,ןייטשפָאה) "םירג ןָא רעטַאעט , םַארג
 | ,(םכילע

 :וָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא

 ןַאמרעש דוד ךיז טָאה ,המחלמ יד ןכָארבעגסיוא זיאיס ןעוו

 ןופ גנורידרַאבמָאב רעשישטייד רעד תעב .עשרַאוװ ןיא ןענופעג

 -עבמָאב ַא ופ ןרָאוװעג טעדנואוורַאפ ןַאמרעשע דוד זיא טפול רעד

 ןייז .ןיירַא לָאטיּפש ןיא ןעמונעג םיא טָאה ןעמ .רעטילפש
 רָאּפ ַא ךַאנ ךיז טָאה טזינַאגרָא רעטרעטַאמעגסיוא ,רעכַאוש
 חצנמ ףוט לכ ףוס םיא טָאה סָאװ ,טיוט ןטימ טלגנַארעג סישדח

 .םױרַא טשינ רעמ לָאטיּפש ןופ ןױש זיא ןַאמרעש דוד .עוועג

 -רַאפ ךיז ןוא יטױט ןכעלריטַאני ַא טימ ןברָאטשעג זיא רע
 רעװעשרַאװ ןיא ןּפַאטע עקידרעטיױו יד תעב ןדייל יד טרָאּפש

 ןייז ןעמוקעגמוא ןפוא ןכעלרעדיױש ַא ףױא זיא סע ואוו ,ָאטעג

 "סור ןייק ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ןיז ייױוצ ענייז יורפ -
 | יי . - :(דנַאל
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 ךָאד .ןטייקיאעפ ענייז ןוא ץנעגילטניא ןייז טימ ןָאט ץילב ַא -

 טנָאקעג ךיז טָאה ןילטייצ ןנחלא זיב טרעױדעג גנַאל סע טָאה

 .ןזעוו גנוטייצ ןשידיי םעד ןיא עיציזָאּפ עקירעהעג ַא ןפמעקסיוא

 דוצ ,רוחב רעקירָאי-קיצנַאװצ סלַא זיא ןילטייצ ןנחלא ןעוו
 ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ןרהא רעדורב ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאז
 טבעלעגרעביא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבָאה .לארשי-ץרא ןופ
 .טנידרַאפ טוג רעייז ןבָאה ןטסילַאנרושז .דָאירעּפ-ילב רעייז

 סע .סעיצקַאדער עשידיי יד טלופרַאפ ןבָאה ןטפערק עגנוי ,עיינ

 יד ,ןעגוטייצ ןיא .ןקירבור עיינ ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז
 -ָאק ענעגייא ,רָאװעג טריזינרעדָאמ זיא טסניד-עיצַאמרָאפניא

 ןטסילַאנרושז עשידיי ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןטנעדנַאּפסער -

 -עייל ןשידיי םעד קידנענעקַאב ,סעזייר עסיורג טכַאמעג ןבָאה

 ןנחלא טָאה ךָאד .טלעוו רעד ףיוא ךיז טוט סָאװ ,םעלַא טימ רענ -

 -קַאדער עשידיי ןייק ןיא ץַאלּפ ןייק ןענופעג טשינ ןַאד ןילטייצ |
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 טיסא = טא

 טסשינ ןעגתטערטרַאפ רעסיוא ,ןטעברַא עקילעפוצ רעסיוא ,עיצ

 לָאז רע סָאװ ,םעד .בילוצ טשינ ןוא םיא וצ טייקוייב בילוצ

 ןיא .רבח רעטכעלש ַא רעדָא שטנעמ רעזייב ַא ןעוועג ןבָאה

 ןוא רעקיצרַאה ַא רעייז ןעוועג זיא ןילטייצ ןנחלא :לייטנגעק

 ,שטנעמ רעדלימ ַא רעייז ןעועג עבטב זיא רע .רבח רעטוג

 -רעטנוא רעייז ןיא רעבָא .ערעירַאק ןייז ןענוגרַאפ ןדעי טָאה סָאװ

 עקידנעטש ןעמונרַאפ ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד ןבָאה ןייזטסואווַאב

 -עג סע טָאה ןעמ .םיא רַאפ טַאהעג ארומ ,סעיציזָאּפ-טגנוטייצ

 הצע ןַא יוו -ייס ןיוע ךיז טעוו ןוז םללה יר, טכייל ץנַאג ןעמונ

 םעד ןיא טביילגעג קרַאטש וצ טָאה ןילטייצ ללה יר.. "...ןבעג

 -סיוא ןענַאטשעגנָא טשינ םיא זיא ,רעדניק ענייז ןופ טנעלַאט

 רַאפ ןטסָאּפ ַא ןפמעקוצסיוא ידכב עיציזָאפ ענעגייא ןייז ןצונ

 רעיז ךיז ןלעוו רעדניק ענייז זַא ,טסואוועג טָאה רע .וז ןייז

 רעשידיי רעד ןיא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עיציזָאּפ

 | .ןפמעקסיוא ןיילַא עסערּפ

 -עגסיוא ךיז טָאה ןילטייצ ןנחלא זיב רעבירַא ןענייז ןרָאי..

 יד .עשרַאו ןיא ןזעוו-סגנוטייצ םעד ןיא עיציזָאּפ ןייז טפמעק

 גנוטייצ גָאט עשידיי עיינ יד ןעוועג זיא סָאד ,עיציזָאּפ עקיזָאד

 -טייצ ןנחלא.. .(1926 ףוס ןיא טעדנירגעג) "סערּפסקע רעזנואג

 ענייא ןעמונרַאּפ טָאה ,גנוטייצ רעד ןּופ רָאטקַאדערטימ סלַא ,ןיל

 ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג זיא סע. .סעיציזָאּפ עטשרעדָאפ יד ןופ

 טנָאקעג ןבָאה ןרָאטקַאדער עריא ואוו ,ענובירט-סקלָאפ ע:עידיי

 טָאה ןילטייצ ןנחלא.. .ןעִיידִיא .ערעייז קורדסיוא םוצ ןעגנערב

 -טנַא טָאה יז .הביבס רעקיזָאד רעד ןיא טבעלעגנייא טוג ךיז

 ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא סע .טסייג ןכעלמיטסקלָאפ ןייז ןכָארּפש

 טזומעג לָאמטּפָא טָאה רע םעטַאכ ,דלעפ-סטעברַא רַאבקנַאד

 יד ןצנעגרעד ןוא ןטייקירעווש עלעירעטַאמ עסיורג טימ ןפמעק

 . .."ןעגנוקיטפעשַאב עקיטייז ייב ןשינעפרעדַאב-הסנרּפ

 טרעוו :טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ןיירַא דלַאב ךיז טפרַאװ .צ

 רעציזרָאפ) ײטרַאּפ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא דילגטימ רעקיטעט ַא
 -טנגוי , ןשיטסיקלָאּפ ןופ ןוא "ץרּפ , דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטסיקלָאפ ןופ

 -טנעצ ןופ רַאטערקעס-לַארענעג טייצ עסיוועג ַא רעטעּפש ,"דנַאברַאפ

 ,טַאר רעװעשרַאו ריא ןופ רעציזרָאפ ןוא ,.פ'פ רעד ןופ טַאר-לַאר

 רעד ייב עיצקַארפ רעשיטסילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעדנירג

 -עשרַאװ ,עסערּפ-ײטרַאּפ יד טריטקַאדער ןוא ךיז טקילײטַאב ,(9פ'פ

 ,"טנעמָאמ , ןופ רָאטקַאדער רעלַאקָאל טרעוו ,ןלַאנרושז עשידיי רעוו

 -ּפָא טפַאשלעזעג) "זָאט , רעװעשרַאװ רעד ןופ רַאטערקעס:לַארענעג

 טסברַאה טניז .(גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנוזעג סָאד ןטיהוצ

 -רעירפ) טַאלבגָאט םעד ןופ רעטעברַאטימ-טּפיױה יד ןופ רענייא 6

 טָאה רע ואוו ,"סערּפסקע רעזנוא , (ךָאנרעד ,"רעװעשרַאװ , --

 ןשידיי ןגעוו סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא ליפ רעייז טכעלטנפערַאפ

 .ךוב ןשידיי ןוא רעטַאט

 עכעלטפַאשלעזעג ןייז ױזַא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט קרַאמ

 | :טייקיטעט

 קילדנעצ ייוצ עּפַאנק יד ןופ ךששמ ןיא טָאה ןילטייצ ןנחלא;ג

 טרָא קידנריפ ַא ןעמונרַאפ תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ רָאי

 .עזערַאוװ ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטסילַאנרושז סעד ןיא

 רע טָאה ,עיגרענע ןוא טײקמַאזסטעברַא ,ץנעגילעטניא ןייז טימ

 .ןעמונרַאפ טָאה רע סָאװ ,עיציזָאּפ יד טפמעקעגסיוא ןיײלַא ךיז

 טמענ "בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא; ךוב סנילטייצ ןנחלא..

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארבסיא םוצ זיב טייצ יד םורַא

 טצעזעגטרָאפ טָאה ןנחלא זַא ,טסואווַאב זדנוא זיא סע .המחלמ

 רעטשרע רעד יו ,םעדכָאנ ןיווש תונורכז ענייז ןופ ןביירש סָאד
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 דנַאב -םישודק

 ןבירשעג ליפ ךיױא טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא דנַאב

 ,עיצַאפוקָא יצַאנ רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה עשרַאו תעב

 ליפ יװ טקנופ ,ןטפירקסונַאמ ענייז ןופ לרוג רעד זיא רעדייל

 ןופ ןטפירקסונַאמ עלַאטנעמוקָאד ןוא עשירַארעטיל עקיטכיוו

 יד רעטנוא ואוזץעגרע ,רעשרָאפ ןוא רעביירש עשידיי ערעדנַא

 זַא ,ןזייװַאב סע ןָאק סנ ַא זולב ןוא ,ָאטעג םעד ןופ תוברוח

 א ןעשעג סנ רעקיזָאד רעד טלָאװ .ןרעוו טכוזעגפיוא ןלָאז יז

 ןנחלא ךהוד רימ ןטלָאוװ ,ןכוזפיוא ךיז ןלָאז ןטפירקסונַאמ עלַא יד

 ךיירוברַאפ ,ינ ַא ןעמוקַאב תועורכז עקידרעטייו סנילטייצ

 "ידי םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עכָאּפע רעקיטכיוו ַא ןופ דליב -

 ,עשרַאו רענעדנואוצערַאפ רעד ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןש

 יד ופ רענייא ןעוועג ןיא ןילטייצ ללה יר ןופ בוטש יד סָאװ

 טסעג ןוא דנַאל ןצנַאג םעד ןופ ןדיי.. עריא סרעטנעצ עקיטסייג

 רעדָא ,ןילטייצ ללה יר ןופ בוטשש יד ןכזזַאב ןגעלפ דנַאלסיוא ןופ

 ,תוצע ןגערפ ,רענעלפ ענעדיישרַאפ טימ ,םיא וצ ווירב ןביירש

 רעשידיי רעקיטסלָאמעד רעד ןופ ןעמעלבָארפ עלעוטקַא ןרירַאב

 ןעגנוטַארַאב ןפור טגעלפ.. ןילטייצ ללהי וי .טייקכעלקריוו

 -עג ןפ זיירק ןרעטיירב ַא ןיא ןעלדנַאהַאב וצ .םינינע יד ידכב

 "נָא ייז ןיא ךיוא טגעלפ ןילטייצ ןנחלא.. .רעומ עכעלטּפַאשלעז

 ,דניק סלַא טשינ ,ןילטייצ ללה יר ןופ ןוז סלַא טשינ .ןעמענלייט

 -עגסיוא ָאד טָאה ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיוה םעד ןיא זיא סָאװ

 -לעזעג רעויטקַא סלַא עקַאט רָאנ ,םענַאב-טלעוו ןייז טמערופ-

 ,ןבעל ןשידיי םעד ןיא רעגָאז טרָאװ סלַא ,קסע רעכעלטפַאש :

 .ןפַאשעג ןוא טּפמעקעג ,טיובעג ןיילַא טָאה סָאװ ,שטנעמ סלַא

 םעד ןיא שטנעמ-ייטרַאּפ ןייק לָאמנייק זיא ןילטייצ ןנחלא..
 רעשידיי רעד וצ טײקירעהעגנָא ןייז .ןעועג טשינ ףירגַאב ןגנע
 ןעוועג זיא םוקפיוא ריא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ײטרַאּפ-סקלָאּפ

 עשעידיי ליפ רַאפ ןעוועג זיא סָאד יװ טקנוּפ ,עשירָאטיזסנַארט ַא
 ליױו ,ייטרַאּפ רעד וצ טרעהעג טָאה ןעמ .ןטנעגילעטניא-סקלָאפ

 רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ ןדניברַאפ ךיז טלָאװעג טָאה ןעמ
 /ץקעװַא ײטרַאּפ-סקלָאפ יד רעבָא זיא .עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי
 -נענכער טשינ ,ןּפיצנירּפ-ייטרַאּפ עלַאסקָאדָאטרָא ןופ ןגעוו ףיוא
 יד ךיז טָאה ,טייצ רעד ןופ טייקכעלקריוו רעד טימ ךיז קיד
 .טרעטיױורעד ײטרַאֿפ רעד ןופ ץנעגילעטניא-סקלָאפ עשידיי
 רעדעי ןופ ןוחמ ,קיגנעהּפָאמוא ןבילבעג זיא לייט רעסיורג ַא.
 "יו ןרַאפ ףמַאק ןויטקַא םוצ טרעטנענרעד ךיז רעבָא ;ײטרַאּפ

 "טייצ ןנחלא טרעהעג טָאה ייז וצ .לארשי-ץרא ןופ יובפיוארעד
 םעד ןיא טקריוװעגטימ רע טָאה טפירש ןוא טרָאװ טימ .ןיל
 -רַאּפ םוש ןָא דיי רעלַאנָאיצַאנ ַא ןעוועג זיא רע .טסייג ןקיזָאד
 ענייז ןיא יירפ .ןויטקעריד .-ייטרַאּפ םוש ןָא ,לפמעטש יט
 טקידײטרַאֿפ רע טָאה ,גנוױשנָא ןייז ןיא יירפ ,ןעגנוגייצרעביא

 טיול ,ןסיוועג ןייז טול זיא סָאװ ,ךַאז רעדעי רַאפ טפמעקעג ןוא
 ןופ ןסערעטניא יד טנידעג טָאה ןוא טכערעג ןעוועג ,ליפעג ןייז
 ןייז ןגָאװצסױרַא טומ טַאהעג טָאה רע .סַאמ-סקלָאפ עשידיי יד
 ױזַא ,ןענַאטשרַאפ סע טָאה רע יוו יוזַא ,גנוניימ עקיגנעהּפָאמוא
 ןעמ ןוא טצַאשעגּפָא סָאד טָאה ןעמ .טליפעג סָאד טָאה רע יװ
 טָאה טרָאו ןייז .טנכערעג גנוניימ ןייז טימ רעבירעד ךיז טָאה
 / .תובישח טַאהעג

 ןיא ןטמַא עקידנריפנָא ףױא טעברַאעג טָאה ןילטייצ ןנחלא |
 -םיוא ךיז טָאה רע .סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ליפ

 טָאה רע .טיײקנבעגרעביא ןוא טַײקמַאזסטעברַא טימ טנכייצעג

 ,ןעמָאנ ןייז ןבעגעג רע טָאה ,ןרירוגיפ וצ ןיולב טַאהעג טנייפ
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופןָאקיסלעל

 ןָאטעג סע רע טָאה ,טמַא ןַא ןעמענוצנָא ןעוועג םיכסמ רע טָאה
 ןבָאה סָאו ,סעיצוטיטסניא .. .ןייזטסואווַאב -טכילפ ןטסלופ ןטימ

 וצ סעיצוטיטסניא ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןטימ תוכיש ַא טַאהעג

 -רוטלוק עשידיי ןוא ןסַאמ-סקלָאּפ עשידיי יד ןריזיוויטקודָארּפ

 ךיוא טָאה רע ןוא טנעָאנ ןעוועג סיא ןענייז ייז .סעיצוטיטסניא

 עכלעזַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש .ייז וצ טײקטנעַאנ ןייז ןזיועגסױרַא

 -ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל רעשידי רעד יוו ,סעיצוטיטסניא
 סָאד עקַאט טרפב ,רעטַאעט שידיי ןוא ןלֹוׁש עשידיי.. ןיירָאפ

 | .ײרעטַאעט עשידיי

 ןוא ןרהא רעדורב ןייז ,.צ ןופ ר'א עשרַאװ ןיא זיא 1928 ןיא = |

 -רעטַאעט  טפירש עכעלטנעכָאוװ-ייוצ יד ןענישרעד ןַאמלעדָאנ .מ

 סָאה .צ עכלעוו ןיא ,(ןרעמונ 12) "טָאלבסגנולייוורַאפ ןוא גנוטייצ

 .רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפעראפ

 "יב ַא, נא רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןענישרעד זיא 1921 ןיא

 םעד טקורדעגּפָא עשרַאו ןיא רע טָאה 1937 ןיא ."רעדיל עלעכ

 ."בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא , נ'א תונורכז ךוב ןייז ןופ לייט ןטשרע
 -ָאּפ קינייװ דָאירעּפ-המחלמ-ברע ןקיורמוא םעד ןיא זיא ךוב סָאד

 ךוב, ךוב ןייז טַאהעג טָאה לרוג ןרעגרע ןַא ךָאנ .ןעוועג רעלוּפ

 לעװש רעד ףיוא ,עשרַאו ןיא 1939 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,"עניב ןוא
 -ַאבמוא ןבילברַאפ טעמכ זיא ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןופ לייט םעניילק ַא ןעמונעגניירַא .צ טָאה ךוב ןקיזָאד ןיא .טנַאק

 שידיי ,קרעװ ערעייז ןוא רעביירש עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז
 ,רעליּפשיוש עשידיי ןוא רעטַאלט

 זיא "רעדיל עלעכיב ַא, ךוב ןטימ ןעמַאזוצ ,ךוב עקיזָאד סָאד
 ג'פ ןיא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא 1946 ןיא
 -רָאפ ַא טימ .סעיצַארטסוליא ייר ַא טימ ,"םוטנדיי עשיליוּפ סָאד,
 ַא ןוא ווָאקרוט קרָאמ ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ,רעגינ .ש ןופ טרַאװ

 .ןילטייצ ןרהא רעטכיד םעד ,רעדורב סרבחמ ןופ טרָאװכָאנ

 :רעגינ .ש טביירש טרָאװרָאפ ןייז ןיא|
 ַא סױרַא טלָאװ ןנחלא ןוא ,סנ ַא ןעשעג טלָאװ סע ןעװ..,

 סיוועג זדנוא רע טלָאװ ,ָאטעג רעוועשרָאו רעד ןופ רעקידעבעל
 ,רעדליב; עטנכייצעגסיוא יד טָא ןופ ךשמה םעד טציא ןבעגעג

 ירע רע זיא רשפא ,טסייוו רעוו --- ןוא ,יןדָאזיּפע ,ןשינעגעגַאב

 ,רעקירעגנוה-בלַאה ַא ,ןוא ,ןסעזעג שינטלעהַאב-ָאטעג ַא ןיא ץעג
 ןעוו םיא ןעמ טעוװ רשפא ,סייו רעוו ?ךשמה םעד טָא ןבירשעג
 יד רָאנ טנַאקַאב זדנוא ןענייז ליױורעד ?ןכוזפיוא ךָאנ זיא סע

 טלייצרעד ןנחלא טָאה ייז ןיא .דנַאב ןטשרע םעד ןופ ןלייט ייווצ -
 יד ןיא טסעג עטפָא עריא ןוא בוטש רעשירָארעטיל רעד ןגעװ

 ןעוועג זיא ןיילַא ןנחלא .גירק-טלעוו ןטשרע סעד רַאפ סָאװ ןרָאי

 טַאהעג טָאה סָאװ ,לגניי ַא -- רעבָא .דניק ַא ,לגניי ַא ןַאד ךַאנ

 ,המשנ ַא טימ ,ןרעה סָאװ ,ןרעיא טימ דניק ַא ,גיױא ףרַאש ַא
 -טיה ןוא ןייא ץלַא ךיז ןיא טּפַאז ,ץלַא ףיוא ּפָא ךיז טפור סָאװ
 רעדעי ןופ תיצמת םעד ןוא קורדנייא ןדעי טימ ןרוּפש יד ףיוא
 -רָאברַאפ ,ןליטש ַא טימ ןוא טייקנפָא סיורג טימ .גנובעלרעב א
 יד ןבעגעגרעביא זדנוא ךוב םעד טָא ןיא רע טָאה רָאמוה סענעג

 ,ײרָאי עשלגניי-שידניק ענעי ןופ ןעגנומיטש ןוא ןסקעלפער,
 ןוא קילג רעייז  (ריפניירַא ןייז ןיא טגָאז ןיילַא רע ױװ סָאװ

 טיירפש םורַא ןעוו ןַאד טשרע ןפיירגַאב טכער ןעמ ןָאק טייקיטכיל

 ."זעואי ןוא תֹוכשח ךיז
 -רעלטיה ןיא ןוא םורַא טיירּפשעג ךיז טָאה שואי ןוא זוכשח

 ןופ ןעגנורעניארעד יד ןביירש טצעזעג ךיז טָאה רע ןעוו .דנַאל

 -ַאנרושז רעוועשרַאוו ןגנוי םעד ךיז טָאה ,ןרָאי-רעדניק ענייז

 ענייז ןיא ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא זַא ,טכַאדעג טעָאּפ ןוא טסיל
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 טכיל טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג םיא םורַא ץלַא זיא ,ןרָאי-רעדניק

 ענייז ןקיטעזוצנָא ןעגנולעג ױזַא זיא םיא ןוא .גנונעפָאה טימ ןוא

 רעקיטכיל ןייז ןופ טייקלעה רעד טימ רעדליב-גנורעניארעד

 "רַאפ ןילַא ךיא רע ,טציא סע ןעייל ךיא ןעוו זַא ,שינעטכַאד

 ןָא ךיז טבייה רימ ךיוא ןוא ,עיזװליא רעניױע ןייז ןופ טּפַאכ

 עלַא רימ ןענייז ןרָאי עקידהמחלמ-רַאפ ענעי ןיא זַא ,ןטכַאד

 ,סענדָאמ ַא סעפע ןופ טפול רעד טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג

 -מוא ןַא שטָאכ ,רעטריפשעג ַא סעפע ןוא קילג ןקיאָאד-טשינ

 ..טייקיטכיל ,רענעעזעג

 -ןרַאמעמ ַא רַאפ טסָאּפ סע יו ,ףיט טשינ טבָארג רע.

 טיג רעגיטש ןשירעלָאמ-ךעירענכייצ ןייז ףיוא רעבָא ,רעביירש

 יד רעכלעוו ןיא הביבס רעד ןופ ייס דליב קידעבעל ַא זדנוא רע

 ןבלַאהרעדנַא עטשרע יד ןיא טבעלעג טָאה רוטַארעטיל עשידיי

 ,טרעדנוהרָאי ןקידארומ ןוא ןסיורג רעזדנוא ןופ רָאי קילדנעצ

 | .רעיטשרָאפ עשירַארעטיל עריא ןוא טייצ רענעי ןופ יס

 רָאטסיה-שירַארעטיל ַא יא ,רעשירַארעטיל ַא יא סָאד זיא

 -יל רעשידיי רעד ןופ.. ..טייקיטכיוו סיורג ןופ טנעמוקָאד רעש

 -רָאג טעמכ זיא ,ןליופ ןיא ןבעל ןשידיי סעד ןופ יוו ,רוטַארעט

 -טנע רעד ןיא ,ןגערפ טשינ לָאז ןעמ סָאװ ףיוא .ןבילבעג טשינ

 רעד ןיא שטָאכ רעטציא ןליוו רימ בוא ןוא .ָאטשינ -- רעפ

 ןיא ןבעל עשירַארעטיל-שידיי סָאד ןלעטשרָאּפ ךיז עיזַאטנַאפ

 ןנחלא זיא ,|1946 ןבירשעג} קירוצ 30740 רָאי ַא טימ ןליּפ

 -ףושיכ יד ןופ רענייא "בוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא סנילטייצ

 יז ןיא עגר ןייא שטָאכ טָאה סָאװ ,רעדעי עכלעוו ןיא .ןעלגיּפש

 זיא ןילַא רע שטָאכ ,קידנעטש ףיוא ןבילבעג זיא ,טקוקעגניירַא

 ,רענייז ןוז רעד ,ןילטייצ ללה רעמורפ רעד ָאטשינ ..ָאטשינ

 ןָאסלענעצַאק קחצי רעכעליירפ רעד ַאטשינ ,ןנחלא טניירפ ןיימ

 -ַאסערדַא יד ..60 עקסילש ףױא בוטש עשירָארעטיל יד ַאטשינ.

 -בעג ןענייז סע ...סערדַא ןטימ םענייאניא ןדנואווערַאפ ןענייז ןט

 ןנחלא ןיא .ןעגנונעכייצ ןטָאש ןוא טכיל ,רעדליב רָאנ ןביל

 טיהעגפיוא ייז ןענייז "בוטש עשירַארעטיל ַא ןיא  ךוב סנילטייצ

 ײ..ייז רָאנ ,ָאד ןענייז ייז רָאנ ,ָאטשינ זיא רע .ןרָאועג

 :וָאקרוט קרַאמ טביירש דָאירעּפ ןטצעל ס'.צ ןגעוו

 ןעמַאזצ ןילטייצ ןנחלא זיא המחלמ רעד ןופ בייהנָא םייב,

 ,גרעבמעל ןייק עשרַאוו ןופ קעווַא ןדיי רעטנזיוט ליפ ,ליפ טימ

 ןייז .ײמרַא רעטיור רעד ןופ טצעזַאב ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סָאװ

 טדערעגוצ וצרעד םיא טָאה יז .טרעדָאפעג םיא ןופ סע טָאה יורפ

 זיא סע עכלעוו טימ ןרָאפעג יד ןגעוו קידנסיוו ,טקיטומרעד ןוא

 ןיא .םיצַאנ יד רעטנוא עשרַאוו ןיא ןביילברַאפ ןייז ןדנוברַאפ

 ןיא טכַאמ-רעלטיה רעד ןופ םוקפיוא םעד ןופ ןרָאי עטשערע יד

 רעוט רעוװיטקַא ןַא ןעוועג ןילטייצ ןנחלא ךָאד זיא דנַאלשטייד

 ַא טימ .טעטימַאק ןשיטסירעלטיה יטנַא ןטקינייארַאפ םעד ןיא

 -רַאפ ,ןגייצרעביא ךיז טזָאלעג ןילטייצ ןוחלא טָאה טימעג רעודנ

 םיא טעוו רשפא זַא ,קידנעניימ ,עילימַאפ ןייז ןיא םייה ןייז טזָאל

 .רעדניק ןוא יױרפ ןייז ךיוא ןעוועטַאר וצ ןעגנילעג םורָא יזזֲא

 רעד רעטנוא גרעבמעל ןיא ןעוועגּפָא טייצ עסיוועג ַא זיא רע

 ןיא טשיױטנַא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,טפַאשרעה רעשיטעיווַאס

 טָאה ,עטנעָאנ ענייז ךיוא ןעוועטַאר ןענָאק וצ ןעגנונעּפָאה ענייז

 ןיק רעטילימ ןשיטעיווָאס ןטימ ןייגטימ טלָאװעג טשינ ןײש רע

 שרַאמ רעייז ןבױהעגנָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,דנַאלסור ףיט

 רששפא ךעלנעזרעפ םיא טלָאװ סָאד סָאװ ,דנַאברַאפנטַאר ןגעק

 .עשרַאוו ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה רע רָאנ ,טיוט ןופ טעוועטַארעג

 ןילטייצ ןנחלא טָאה ,ָאטעג רעוועעשרַאוו ןיא ןסָאלשעגנייא
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 רנ ַאב -םישודס

 ןוא רעכעלטּפַאשלעזעג וצ ןעמונעג ךיז שפנ תריסמ טימ שממ
 עסיורג יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג טָאה רע .טעברַא רעלערוטלוק
 טָאה רע .שיערבעה ןיא ייס ,שידיי ןיא ייס ןעגנורעייפ-ץרּפ .ל .י
 ןיא ןעניז עכלעוו ,טקַא -רוטלוק ןוא ןטַארעפער טריזינַאגרָא
 עטסכעלרעדנואוו יד ןעוועג ,טיוט-רעגנוה ןופ געט עכעלקערש ידי

 גנַאל -טייצ ַא קידנעייז .רעיודסיוא ןשידיי ןופ עיצַארטסנָאמעד
 ןוא טסילַאנרושז סלַא ללכב ןוא "טניאשזד, ןטימ ןדנוברַאפ -

 עג ןופ ןסינעג וצ טכער ַא טַאהעג רע טָאה ,ןקסע רעקידנריפ

 רע זַא ,טסעפ ןלעטש תודע עטבױלגַאב .סעיגעליווירפ עסיוו

 ןיֵלַא קידנעייז רָאנ ,טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ןופרעד ךיז טָאה

 זיא ,רעגנוה ןופ ןלָאוװעעג ןוא ןדנואוו טימ טקעדַאב ןצנַאגניא

 וצ ידכב ןפָאלעגמורַא ץלַא ךָאנ תוחכ עטצעל ענייז טימ רע

 | | .ערעדנַא ןפלעה +

 ןבָאה רָאי ןט1942 ןופ געט-רעבמעצעד עטשרע יד ןיא

 רעניווונייא יד טגָאזעגנָא ןעגנודלעמ-רעיורט עטמערַאב-ץרַאווש

 -סיוא טָאה טייקנַארק רערעווש ַא ךָאנ זַא ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ

 -רושז רעשידיי רעלופטסנידרַאפ רעד סםעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעג

 40 היס .ןילטייצ ןגחלא ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ןוא טסילַאנ

 טדימשעגוצ םיא טָאה סָאװ ,טייקנַארק יד .ןעוועג טלַא רע זיא רָאי

 הביס עטקעריד יד רעבָא .ערעווש ַא ןעוועג עקַאט זיא ,טעב םוצ

 רעד רָאנ ,טײקנַארק-סצע יד ןעװעג טשינ זיא טױט ןייז ןופ

 -םיוא טשינ טָאה םזינַאגרָא רעטלסיירטעצ ,רעכַאווש ןייז .רעגנוה

 -רַאפ ךיז ןבָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ ןעוו ,ךָאד .רעמ ןטלַאהעג

 -ַאב ןילטייצ ןנחלא םענעברָאטשרַאפ גני םעד ידכב טלמַאז

 אנקמ ץפיז ןפיט ַא טימ ךס ַא ןבָאה הר רעקיבייא ןייז ןיא ןטיילג

 ַא טימ טלעוו רעד ןופ קעוװַא טייג רע סָאו ,רטפנ םעד ןעוועג

 -ַאב ָאטעג רעוועשרַאוװו ןיא ךָאד סע טָאה ןעמ .טיױט ןכעלריטַאנ

 ."טיוט-סוסקול, ַא סלַא רָאמוה ןרעטיב ַא טימ טנכייצ

 וצ ןעוועג הכוז געט עשיגַארט ענעי ןיא טָאה רעדעי טשינ

 ןבָאה רעגנוה רעד וליּפַא געמ ,טױט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברַאטש

 -לעז יד וצ טרעהעג ןַאד ןױש טָאהיס ןופרעד הביס יד ןעוועג

 יב ןבעל ןייז ןקידנערַאפ וצ ןייז הכוז לָאז דיי ַא זַא ,ןטייהנעט

 ,עילימַאפ רעטסטנעָאנ ןייז ןופ הביבס רעד ןיא ,בוטש ןיא ךיז

 ןוא ,טעב -ןטיט םייב ןעניפעג ךיז ןלָאז רעדניק ןוא יורפ זַא -

 םענעגייא ןַא ןעמוקַאב ,לארשי רבק וצ ןרעוו טכַארבעג לָאז רע

 ור רעקיבייא ןייז רַאפ רבק

 ןענייז םוקמוא ןוא טױט ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ךָאד ןענייז סָאד

 יד .ןבעל-ָאטעג םעד ןיא ןעגנונייערעד עכעלגעטיגָאט ןעוועג

 עכלעוו ,סרעּפרעק עשיט טימ טגיילעגסיוא ןעוועג ןענייז ןסַאג

 רענעגעוו טימ ןוא ןעלמַאזפיוננצ סנפיוה עצנַאג טגעלפ ןעמ

 ןיא ןייז רבקמ ייז טרָאד ןוא טָאטש רעד רעטניה ןריפקעויא

 רבק-ןסַאמ ןכלעוו ןיא רעוו וליפַא קידנסיוו טשינ ,רבק"רעדורב

 ..טור רע

 וו ןדנעטשמוא עשיגַארט עכלעזַא וליפַא ןבָאה רעבירעד

 ןופ החפשמ רעד רַאפ טסיירט ַא ןייז טזװמעג טיוט-רעגנוה רעד

 סע זַא ,ךָאנ טרפב ,ןילטייצ ןנחלא סענעברָאטשרַאפ-גנוי םעד

 ןופ הרובק יד ןייוצייב טייקכעלגעמ יד ןרָאוװעג ןבעגעג ייז זיא
 סָאו ,טייהנטלעז ַא ןעוועג זיא סָאד ךיוא .רעטָאפ ןוא ןאמ רעייז

 ענעי ןיא .ןייז הכוז טנַאקעג וצרעד ןבָאה הלוגס-ידיחי רָאנ

 ענעגייא ןַא ןבָאה וצ ןעוועג -הכוז ןיוש זיא רעצעמע ןעוו ,טייצ

 ,רעױט-ָאטעג םוצ זיב רָאנ ןטײלגַאב טגעמעג יז ןעמ טָאה ,היול
 -נעג ןוא ףָאהנעמַאז ןסַאג יד ןופ קע םייב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 ןבָאה סַאג עשנעג רעד סיא-גנעל ,רעױט םעד ןופ ץוחמ .עש
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 ןלעיציּפָא רעַײז ןיא טּפַאשלעזעג-היול רעד ןופ עטמַאַאב יד רָאנ

 ןטימ ןרָאפטימ טגעמעג ,ךעלעטיה עסיױו יד ןיא ,םרָאפינוא -
 הנמלא רעגנוי רעד רַאּפ ןלעופוצסיוא ןעגנולעג זיא .ןגָאוװ-היול

 ידכב ךעלעטַיה עסייו עכלעזַא טָא םימותי ייוצ יד רַאפ ןוא
 ןגָאװ ןטימ ןרָאפטימ רעיױוט-ָאטעג םעד ץוחמ ןענָאק ןלָאז יז

 ןטצעל םעד ןפרַאוו ,הרובק יד ןייזייב ןוא םלוע-תיב םוצ זיב

 -- רבק םענעפָא ןייז ייב רערט ַא ןסיגרַאפ ,רטפנ ןפיוא קילב

 סָאד זיא רעצ ןסיורג סעד ןיא .ךיז טניפעג רבק ןייז ואוו ןסיוו

 רעייז ןיא גנורעטכיילרַאפ ַא ,טסיירט עסיוועג ַא ןעוועג ךיױא

 ,קיטייוו

 רעייז ןיא ךיז טימ טריפעגטימ קנַאדעג ןקי זָאז םעד ןבָאה יז

 ןכָאו עכעלטע טימ ןענייז ייז ןעוו ,לרוג ןשיגַארט םענעגייא

 ײװיצקַא רעניילק, רעד תעב ,1943 רַאונַאי ןט18 םעד ,רעטעּפש

 ןדיי טנזױט טכַא ךָאנ טימ ןעמַאװצ ,ָאטעג רעועשרַאװ ןיא

 ."עקנילבערט ןייק ןרָאוװעג טריפעגקעווַא

 ןיא ןעמ טָאה 1942 רַאונַאי ןיא זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ןטנעלַאט עגנוי ןופ סרוקנָאק ַא טרעלקרעד .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד

 רעייז ןעלקיװטנַא וצ ידכ טנגוי רעטבַאגַאב-שיטסיטרַא רעד ןשיווצ

 עשילַארָאמ ןוא עלעירעטַאמ ןבעג ייז קעווצ םעד רַאפ ןוא ,טנעלַאט

 -ָאלז 200 ןוא 100 וצ סעימערּפ 10 ןרָאװעג טמיטשַאב ענייז'ס .ףליה

 סָאװ ,יד רָאנ ןקילײטַאב טנַאקעג ךיז ןבָאה סרוקנָאק םעד ןיא .סעט

 .צ ןטסילָאס סלַא לענָאיסעּפָארּפ ןטָארטעגפיױא טינ רעירפ ןענייז

 .עיסימָאק:סרוקנָאק רעד טָא ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא

 ;וָאקרוט סַאנָאי טביירש דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןגעוו
 ,"חרזמ ףיוא שרַאמ, םנופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןילטייצ ןנחלא,

 ןפרָאװעג דלַאב ךיז ןוא ,1939 רָאי ןיא קעװַא זיא רע ןיהואוו

 רעקיטעט ַא טרעוו רע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא

 -ידרערעטנוא רעד ןופ ןוא 'ףליהניײלַאי רעד ןופ רעטעברַאטימ

 -עגסיוא רימ ןיא ,ןעמוקקירוצ ןייז ןופ גָאט סנופ .טעברַא רעש

 ןיא ,ןטינשּפָא ענעדישרַאפ ףױא םיא טימ ןטעברַא וצ ןעמוק

 טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,סעיסימָאק ענעדיישרַאפ

 יורפ רעשיגרענע ןייז ןוא ןנחלא ןקיטכירפיוא ,ןרַאברעדנואוו םעד

 ןרַאפ ךַאנ דנַאטשוצ-טנוזעג סנילטייצ ןנחלא זיא רעדייל .ַאינער

 ןעוועג רע זיא גנַאלנכָאװ .טוג טשינ ןעוועג ָאטעג ןופ ןסילשּפָא

 -רַאפ טּפָא ךיא געלפ ןהעש עיירפ יד ןיא .טעב םוצ טדימשעגוצ - -
 ןעוו ,תֶבש טּפיוהרעביא ,6 עקזילש ףיוא בוטש ןייז ןיא ןעגנערב

 ןייז טגעלפ םיתבש יד ןיא .טעברַא ןופ יירפ ןייז ןגעלפ רימ

 טסעגמַאטש יד ןשטנעמ טימ לופ ןייז בוטש עכעלטניירפטסַאג

 ןוא טסיטרַא רעד :טניירפ עטנעָאנ ענייז ןייז םיא ייב ןגעלפי

 דמ רעד ,יקסווָאקַאר יבצ רעביירש רעד ,יוועל קַאשז רעביירש

 סיורפ ןייז -- ןָארבשריק דלָאנרַא .ר"ד רעלדיפ ןוא גָאלָאקיז

 ןייז ,ןילטייצ ןרהא ןופ יורפ יד) ןילטייצ עלָאט יורפ יד ,יזוק

 ,ןייטשש דנומדע .רד ,טַאלבנעסונ ילתפנ .רד ,גרעבכָאה רעגָאוװש

 .ּפָארּפ ןפ שילופ ףױא ןירעצעזרעביא יד ,קַאּפָאלס ַאנילעצ

 | .עטכישעג עזעידיי סווָאנבוד ןועמע

 טָאה ,טעב ןיא קנַארק ןגעלעג זיא סָאװ ,ןילטייצ ןנחלא-...

 (ןיז יױוצ ענייז) סַאדַא וא דוד רעדניק עפורג יד ןטעבעג רדסכ

 ןייז ןופ ןוז םעד ןוא (ןוז סנילטייצ ןרהא ןוא עלָאט) עלעששרעה

 טשינ ןוא ןעלמוט טשינ ליפ יוזַא לָאז יז ,גרעבכַאה רעגָאוש
 | .ןרעטש

 רעד טָאה ,אטעג סָאד ןרָאװעג טרי יפעגנייא זיאיס ןעו.

 טרעהעגפיױא טשינ ץלַא ןילטייצ ןנחלא רעקנַארק-רעייז ןיוש

 -עעשעג-רוטלוק ןוא עשיטילָאּפ עלַא טימ ןריסערעטניא וצ ךיז
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 ןופ ןָאקיססעל

 ןעוו ,ָאטעג ןופ ּפַאטע ןטצעל ןיא .ילטעטשי ןיא זדנוא ייב ןשינ -
 -ארומ רעד ףיוא ןגָארטעגרעבירַא ךיז ןבָאה החפשמ ןייז טימ רע

 ןופ ,טַארטנדיי ןופ עטמַאַאב יד ןךופ טרָאניױװו םעד ,סַאג עקסווָאנ י

 ןיש זיא ,ףטרַאקסנבעלי ערעייז ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה ייז ןענַאװ

 ןזָאלרַאפ טנָאקעג טשינ טא קנַארק טסנרע ןעוועג ןילטייצ ןנחלא !

 רעד ךעלסילשנייא 'סעיצקַאי עקיטציא זיב עלַא ןופ .טעב סָאד

 .רצסױרַא ךיז ןעגנולעג ןענילטייצ ןנחלא זיא ,יעיצקַא-לסעקי

 רעד ןופ -- ןעגנלעג טשינ רעבָא ןיוש סע זיא רעדייל .ןסַײר
 טָאה 1942 רעבמעצעד ןט4 םעד .טיוט םנופ -- יעיצקַאי רעטצעל
 וצ טרעהעגפיוא ןילטייצ ןנחלא ןופ ץרַאה עטכַאוװשעגּפָא סָאד
 | כב | .ןּפַאלק

 ןברָאטשעג זיא רע ;עוועג אנקמ ןענילטייצ ןנחלא טָאה ןעמ
 ןבָאה ֹוצ ןעוועג טרעשַאב זיא םיא ןוא טוט ױכעלריטַאני ַא טימ
 וצרעד ןבָאה ערעדנַא סָאװ ,םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא טרָא ןייז
 וצרעד ןעוועג הכוז טשינ טָאה סע יו טקנופ ,ןעוועג הכוז טשינ
 זיא סָאװ ,ןילטייצ ?לה רעלעטשטפירטג רעד ,עטַאט רעסיורג ןייז
 -מוא ןפיוא ןרָאװעג טריפעגקעווַא רעירפ םישדח רָאפ ַא טימ
 .עקנילבערט ןייק טרָאד ןופ ןוא ץַאלפגַאלש

 טייהרעליטש עטסטנעָאנ ענייז ךרוד זיא ןילטייצ ןנחלא.

 ןיווע זיא סָאװ ,םלוע תיב רעשנעג ןפיוא ןרָאװעג טריפעגקעווַא

 םחנמ ,יקצולירפ יבצ ךָאנ .יטייז רעשירָאי רעד ףיױא ןגעלעג

 ,(גיױוש עשטנָאב) דלעפנעזָאר עלעשרעה ,ןרעטש לארשי ,םינּפיק

 -עג ןוא יטױט ןכעלריטַאני ַא טימ ןברָאטשעג ךיוא ןענייז סָאװ

 סנופ עעלַא רעשירַארעטיל רעד ןיא ור רעקיבײא רעייז ןענופ
 ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,ןילטייצ ןנחלא ךיוא טָאה ,םלוע תיב ןשידיי

 .יעכעלקילגי יד וצ טרעהעג ,ָאטעג ןיא טרעטַאמעג -
 :?ָאטעג ןופ םיבתכ, ןייז ןיא טביירש םולבלעגניר לאונמע

 ,רעבירש ןוא טסילַאנרושז רעטנַאקַאב .ַא ,ץלטייצ ןנחלאא
 -טכירַאב רעד ןיא טקיטּפעשַאב ןעוועג המחלמ רעד תעשב זיא
 ןופ ןטכירַאב עטנַאסערעטניא רעייז יד .איסי רעד ןופ גנוליײטּפָא
 -נדיישרַאפ יד ןגעוו דליב ַא ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא רעד
 ןענילטייצ ןבעגעג ןבָאה ,טייקיטעט-איסי רעד ןופ ןטיבעג עקיטרַא
 -נואווצעגפיוא רעד ןיא ךיז ןבעלוצסיוא טייקכעלגעמ לקיטש ַא
 עיצקַא-עיצַאדיווקיל רעטשרע רעד תעשב .טײקיזָאלסטברַא רענעג
 טָאה רע .ץַאלּפגַאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןילטייצ זיא
 -עג םיוק ךיז ןוא סופיט ןרעווש ַא ןעמוקעגרעביא טַאהעג דָארג
 רַאטערקעס רענעזעוועג רעד ,ָאבמער םוחנ .םיפ יד ףיא ןטלַאה
 ןופ רעטער רעד ,עשרַאוו ןיא הליהק רעקידהמחלמרַאפ רעד ןופ
 דַאדנַאב,, ,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןופ ןשטנעמ עלופטרעוו רעטרעדנוה
 םעד טימ טריפעגסױורַא ןטעדנואוורַאפ סלַא ןוא םיא ײטרישז
 ןרָאוװעג קנַארק לָאמַא ךָאנ ןילטייצ זיא רעטעפש .ָאטױא-לָאטיּפש
 .1942 רָאי ןיא ןברָאטשעג ןעגנובעלרעביא ערעווש יד ןופ ןא

 -נעייגפיוא ןַא ןעוועג זיא ,רָאי 19 ןֹופ רוחב רעגנוי ַא ,ןֹוז ןייז

 ,עטנַאקַאב עניימ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןרעטש רעקיד
 ןגעוו טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה ,רעדיל ענייז טנעיילעג ןבָאה סָאװ
 עשיריל ,עטרַאצ ןעוועג ןענייז סָאד .גנונעקרענָא סיורג טימ יז
 םעד ןופ רעטכעוויזיוה ןעוועג זיא ןילטייצ רעגנוי רעד .רעדיל
 -עגנָא הליהק טניוװועג ןבָאה סע ואו ,44 ַאקסוָאנַארומ ףיוה
 ןייז טימ ןילטייצ רעגתי רעד זיא 1943 רַאונַאי ןיא .עטלעטש
 ןגני ןייז ןוא ,איסי רעד ןופ ןיטמַאַאב ענעזעוועג ַא ,רעטומ

 ל*

 -טייצ רעגנוי .רעד .עקנילבערט ןייק ןרָאוועג ןעמונעגוצ ,לרעדורּב -

 -הליהק ןעוועג ןענייז סע ואוו .ןָאגַאוװ ַא ןיא ןלָאפעגנײרַא זיא ןיל
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 רע ט ַאע פט ןשידיי

 טשינ ןיוש טָאה םלוע רעד .םיסנרפ-הליהק ןוא עטלעטשעגנָא
 ןטסגנַא עקידרדסכ ןיא ןבעל סָאד .טױט ןרַאּפ טַאהעג ארומ
 .מלציועג םלוע רעד ךיז טָאה ,ןרָאװעג סאמנ זיא קערש ןוא
 טשינ .ןָאגַאו ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא ןילטייצ רעגנוי רעד.
 ךרוד ןרָאװעג ןסָאשעגרעטנוא ןעגנירּפש ַאזַא תעשב זיא רענייא
 זיא רע ןעגנתלעג זיא ןענילטייצ .ןטנעיָאוונָאק עשיניַארקוא יד
 -עיצַאדיווקיל רעטסטנעָאנ רעד ייב רעבָא ,עשרַאוו ןייק ןעמוקעג
 .ײַאטעג ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא 1943 לירּפַא ןיא עיצקַא

 טיג ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןטעטיױװיטקַא ס'.צ ןגעוו
 :|גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| קע ןתנ .רד רעביא

 -עג טריפעגכרוד ךיוא זיא טעברַא סגנויצרעד רעד רעסיואג

 -עג טריפעגנָא זיא סָאד .טייקיטעט-רוטלוק ענײמעגלַא ןַא ןרָאװ

 סעיטקַאפ .ײראקיא , ןוא "המוקת}; סעיצַאזינַאגרָא יידוצ ךרוד ןרָאװ

 -עג יד רעבָא ,עדייב ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ןוא ,טריפרעד םעד וצ ךיוא טָאה ,טליטעצ ןייז וצ טייהניוװ

 ןבָאה ,טימַאב ךיז ןבָאה ,ךיא ןוא ןילטייצ ןנחלא ,רימ שטָאכ

 רעדילגטימ יד .גנוקינייארַאפ ןייק ןכיירגרעד טנַאקעג טשינ רימ

 ןבָאה ןוא ןעניווועגּפָא ךיז טנָאקעג טשינ ןבָאה "ראקיא , ןופ

 -ַאגרָא רעייז ןופ ןעמָאנ םעד ןבעג וצ ןעמיטשוצ טלָאװעג טשינ-

 -עג ךיא ןבָאה רענדער יד עכלעוו ףױא ןטנווֲא ףױא עיצַאזינ
 ,ןטנווָא ייר ַא טנדרָאעגנייא טָאה "המוקת, .שיערבעה טדער
 -עפער-טּפיוה רעד .ןיולה הדוהי טעמדיוועג טנווָא ןַא רעטנורעד
 יוועל קַאשז |טסיטרַא| ןוא ןיטש סחנמ .רד ןעוועג זיא טנער
 -עג ַא ןעוועג זיא סָאד .רעדיל סרעטכיד םעד טרימַאלקעד טָאה
 ףיוא ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ .וואורּפ רעכעלרעפעג ןוא רעטגַאװ
 ,טקילײטַאב ךיז לָאמַא ןוא טכוזַאב בָאהיכ עכלעוו ,ןטנווָא עלַא
 ַאזַא קיטייצכיילג ןוא טייקנביוהרעד ַאזַא ןעעזעג טשינ לָאמניײק
 ידיוועג ןטנווָא טנדרָאעגנייא ךיוא ןבָאה רימ .ךוזַאב ןכײרלָאצ
 רעכעלטנפע רעד ןופ לַאקָאל םעד ןיא ןקילַאיב ןוא ןצרּפ טעמ
 ינַאגרָא טפיוה רעד ןעוועג זיא ןילטייצ ןנחלא ןוא ,קעטָאילביב
 ."ןטנוװָא עקיזָאד יד ןופ רָאטַאז

 ָא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 ץנַאג רעד וצ ןרעװ טנכערעגוצ טגנידַאבמוא ףרַאד .צ,
 רָאנ טינ טַאהעג טָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי עפורג רעניילק
 -ריווטימ ענייז ןוא רעטַאעט ןשידיי סוצ גנויצַאב עמיטניא ןַא
 ליפעג עקיזָאד סָאד .טּפַאשביל ןופ ליפעג ַא שממ רָאנ ,רעק
 ןשידיי םוצ גנַאגוצ ןשיגָאלַאעדיא ןייז ןופ סױרַא רעכיז טגנירד
 טצַאשעגּפָא סרעדנוזַאב רע טָאה .,טסיקלָאפ ַא קידנעייז .ןבעל
 טָא ןיא ןפַאשעג טרעוו סָאװ ,ץלַא וא של שידיי ןופ לָאר יד
 ןסידיי ןופ גנולקיוטנַא ןוא גנוטלַאהנָא רעד רַאפ ,ךַארּפע רעד
 רעד ןופ ןעייר יד ןיא עטלייצעג יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .קלָאפ
 גנויצרעד ןייז דצמ ןיא רע םגה סָאװ ,טלעוו רעביירש רעשידיי
 -ּפַאטש רועש ַא ןָא ףיוא ןענַאטשעג גנולקיווטנַא רעלערוטלוק ןוא
 ,רַאטרעּפער םעד ןוא רעליפשיש עשידיי בור ןופ רעכעה ןעל
 ןוא טײטַאב רעייז ןפירגַאב ךָאד רע טָאה ,טליפשעג ןבָאה ייז סָאװ
 ןופ ןבעל-סקלָאפ םעד ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז סָאװ ,לָאר רעיײז
 ששידיי ןופ גנוטלַאהנָא רעד רַאפ ןוא ןסַאמ עשידיי עטיירב יד
 .ןבעל לַאנָאיצַאנ

 -טױרַא רע טָאה ,ליפעג םעד טָא טימ ןעגנורדעגכרוד קידנעייז
 טלעוו-רעטַאעט רעשידיי רעד וצ טײקטנָאנ עקידלַאווג ַא ןזיוועג
 רעבָא ,טּפַאשביל ןוא טפַאשרבח טציילפעג םיא ןופ טָאהיס ןוא
 ןריקיטירק ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ קיטייצכיילג םיא טָאה סָאד
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 די

 .רָאיטקַא ןשידי סעד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןטייז עכַאוװע יד -

 ןקירדוצסיוא ןטייהנגעלעג טכוזעגסיוא קידנעטש רע טָאה ךָאד
 -יפשעג ןבָאה עכלעוו ,יד וצ גנונעקרענָא ןוא דיירפ ,המכסה ןייז

 ןופ םעדָאפ םענעדלָאג םעד רעקיניױז-רעוו ןוא רעמ-רעוו ןענ

 ."טסנוק-רעטַאעט רעשידיי רעד

 ;וָאקרוט קרַאמ טביירש סעכעלנע

 רע .שפנו בלב רעטַאעט עשידיי סָאד טַאהעג ביל טָאה רע

 ַא ןעוו עיצקַאפסיטַאס עכעלנעזרעּפ ַא יװ טבעלעגרעביא סע טָאה

 טנידרַאפ טָאה סע ןוא עטוג ַא ןעוועג זיא גנולעט:ערָאפ-רעטַאעט

 | .ףורּפָא ןשיטסַאיװטנע ןַא

 טליפעגטימ ,רעביירש רעשידיי רעכלעוו ןטלעז יוו ,טָאה רע

 טימ טיירפעג ךיז ,ןרעטש עקידנעשזדנָאלב יד ןופ עילָאד יד

 ןדייל ערעייז ןטילעגטימ ןוא ןדיירפ ערעייז

 וצ לָאמ טפָא זיא רע זַא ,ןפרָאוועגרָאפ וליפַא םיא טָאה ןעמ

 -עטשרָאפ-רעטַאעט עסיוועג עגונב ןעגנוצַאשּפָא ענייז ןיא דלימ

 טכַא ןייק ןפרואוורָאפ יד ףיוא רעבָא טָאה ןילטייצ ןנחלא .ןעגנול

 ַא יװ רעטַאעט עשידיי סָאד טכַארטַאב טָאה רע .טגיילעג טשינ

 ןכוזַאב םלוע םעד ןפורעג ןוא עיציזָאפ-רוטלוק עשידיי עקיטכיוו

 רעשידיי רעד ןעוװו זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .רעטַאעט סָאד

 רע טעוװו ,ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ ןבָאה רָאנ טעװ רָאיטקַא

 רעשידיי רעד ליױו ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ָאווינ םעד ןבייה ןיילַא

 סע זיא רָאיטקַא רעשידיי רעד לייוו ,וצרעד קיעפ ןזיא רָאיטקַא

 | .ןָאט וצ דנַאטשמיא

 טניירפ ַא לכ-םדוק ןעוועג רעקיטירק-רעטַאעט סלַא זיא רע

 -ַארט םעד ןיא זַא ,טליפעגרָאפ טלָאו רע יוו ,רָאיטקַא םעד ןופ

 -קַא רעשידיי רעד ךױא טעוו םויק ןשידיי ןרַאפ לגנַארעג ןשיג

 רעששידיי רעד ןיא לטיּפַאק ןשידלעה ָא ןעמענרַאפ ןפרַאד רָאיט
 ,"עטכישעג

 :"ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 טיירגעג שממ ןָא ןריובעג ןופ ןענרהא טָאה ןעמ יוװ טקנופ..,
 רַאפ טיירגעג ןענחלא ןעמ טָאה ױזַא ,ערעירַאק-רעטכיד ַא רַאפ
 רעטששרע רעד ןיא עקַאט זיא רע ןוא ,ךַאפ ןכעלטּפַאשלעזעג ַא
 סע ןוא ,טפַאשלעזעג ײלרעלַא ןיא רַאטערקעס ַא ןזעוועג טייצ
 'עממ קיטילַאּפ -- ךיוא קיטילַאּפ וצ ןגיוצעג וליפַא םיא טָאה
 רעקיזָאד רעד ןיא גנולעטש עוויטקַא ןַא ןעמונרַאפ טָאה רע ןוא
 ןנחלא ךיוא ךיז טָאה ףוס לכ ףוס רָאנ .ןנחלא -- ייטרַאּפ-סקלָאפ
 םעד ייב ןיוש זיא ןוא טַאטשרַאוו ןעפ ןקידנעטש ַא וצ ןגָאלשעגוצ
 יד ןייז לָאז סָאד זַא ,טלָאװעג טָאה עינָאריא יד ןוא .ןבילבעג
 -רַאווק ןשידיי רעוועזערַאוו ןיא גנוטייצ עטסלענָאיצַאסנעס עמַאס
 -סקע רעזנואי ,לפעק קידנעיירש ,טיר ַא טימ גנוטייצ ַא ,לַאט
 רעמָאט סָאװ ,ןרעטרָאּפער ןופ עטּפָאכ רעד ןטימניא... .יסערּפ
 ןייז טָאה ,טנגיל ןקידנרָאגײרד ַא טכַאוטעגסױא רענייא טָאה
 ַא רעטירד רעד ןוא ןקידנרָאג ןביז ַא טסַאפרַאפ דלַאב רבח
 ןילטייצ ןנחלא טײרדעגמורַא ךיז טָאה ,טנגיל-רעצַארק-ןקלָאװ
 ןוא ןענרעל ןופ שזַאטס ןצנַאג ןייז ןוא סוחי ןצנַאג ןייז טימ
 עצנַאג סָאד ןוא ,רעקיטומטוג ַא ,רעדנַאלב-ךעלטיור ַא .ןענעק
 ןוא עיגילער גונעג .טייקכעלטלעוו ןייז טריטנעצקַא טָאה ןזעוו
 -ַאעט ןגעוו ןביירש טגעלפ רע .החּפשמ-ןילטייצ רעד ןיא קיטסימ
 ןופ ןרָאיטקַא טימ ןזעוועג לופ לָאמעלַא זיא ,עשרַאו ןיא רעט
 -קַא ,ןענעפנח וצ ביל ןבָאה ןרָאיטקַא ןוא .רעדנעל עשידיי עלַא
 ןיא ןעמוקניירַא ןנחלא טגעלפ רעמָאט ןוא ,יאדווא סעסירט
 םשה ןעמל -- םיא םורַא סעסירטקַא ןופ ץנַארק ַא דלַאב -- בולק
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 דנַאב -םישודק

  ןָאמרעד ַא טַאלג ,עיזנעצער ַא ,ץיטָאנ ַא ןסעגרַאפ טשינ לָאז רע

 ,ייֵליִבוי ַא ,טייהנגעלעג ַא יב

 ,עטוג ןוא רעדיל ןבירשעג רָאג רע טָאה טייהרעליטש רָאנ
 ."רעדיל עלופסקורדנייא

 -ַאכ "בוטש רעשירָארעטיל ַא ןיא , ךוב ס'.צ וצ טרָאװכָאנ ןיא

 :ןרהא רעדורב ןייז ױזַא םיא טריזירעטקַאר

 -ןַאטשַאק ענירּפושט ַא טימ ,קיציילּפ-טיירב ,קיסקואוו-ךיוה,

 לָאמַא -- ןגױא עקיטכיזצרוק עדלימ עיולב יד ףיוא ןוא ,רָאה

 .ןלירב-ןרָאה לָאמַא ,ענסנעפ

 -- ןלירב יד רעטניה ןופ קילב רעד .טָארט רעשיגרענע

 ,גולק-סנבעל ,קידנעמענכרוד ,ףרַאש רעבָא ,קיטומטוג

 ,רעקידעגניז ַא -- ןָא זייוודניק ןופ

 ,סערעּפָא ןופ סעירָא עלַא ןעגניזסיוא טגעלפ רעניילק רעד

 -ינ עששידיסח עלַא ,טנעקעג טָאה רֶע סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עלַא

 ןעגנַאגעג טשינ רע זיא גנַאזעג ןָא .טרעהעג טָאה רע סָאװ ,םינוג

 .ןסע שיט םוצ

 ךיז רע טמענ קידנעגניז .עיזָאנמיג רע טקידנע ,קידנעגניז.

 ךָאנ רעירפ ךיז רע טָאה רעדעפ רעד ןוצ ,ןיינ .רעדעפ רעד וצ

 -- סעידָארַאּפ עטמַארגעג ענייז קנעדעגיכ .רעירפ ךס ַא ,ןעמונעג

 .עיצַאקיפיסרעוו ענייפ ,ךַארּפש עטוג ,טסיירד ,קיניזפרַאש

 ןטסילַאנרושז-ךַאפ עטסעב יד ןופ רענייא טרעװ ןטחלא.
 -סקע רעזנוא, ןיא טעברַא רָאי ןעציירד סננחלא.. עשרַאװ ןיא
 .טייקשינעמכַאפ עשיטסילַאנרושז עטוג זיולב טשינ ןענייז "סערפ
 יילבוּפ עלופטנעמַארעּפמעט עשימַאניד :טעברַא-רוטלוק זיאיס
 עטצעל יד ףױא רָאלק ןוא ףרַאׂש טריגַאער טָאה סָאװ ,קיטסיצ
 -רעטַאעט עויטקורטסנַאק ,ןלױפ ןיא ןבעל שידיי רָאי ןעציירד
 ןוא -- ,רעביירש ַא ןופ גנוצַאשּפָא ,ךוב ַא ףיוא ףורּפָא ,קיטירק
 .םישוח עלַא טימ ,טעפמיא טימ ,גנויצַאב טימ ,ןערב טימ ץלַא

 ,טלעו רעד רעביא ,ןלױּפ רעביא ןוא -- ןעײג ןרָאי יד.
 -טכישעג ןרעטנענ ץלַא ,טנעָאנ םעד ןופ ןטָאש רעד טרעױה
 יד רעבָא ,רעכיז ךָאנ ץלַא זיא טָארט סננחלא .םערוטש ןכעל
 עגנוי ריא ןרָאלרַאפ טָאה ענירּפושט יד .קיטעמוא ןענייז ןגיוא
 ,טייקנַארק-רעקוצ ַא טקינייּפ סע .טייקטסיירד עשירעפורסיורַא
 "מוא ןַא רעייז דיל ַא טימ סיוא ךיז טזָאל "רעדיל עלעכיב, סָאד
 .ךיל סָאד טסייה "טיוט, .סעקירעיורט ַא רעייז ,סעכעלמייה

 עקיצרַאה ערעײט עכלעזַא ,רעדניק יד טימ ןייז טעוו סָאװ .

 טָאװ ,ןדוד טימ ,ןרעטלע סעד טימ ןיז טעװ סָאװ ?רעדניק

 ,רענעוש ץלַא טלָאמ ןוא ,רעלָאמ ַא ףיוא -זיוודניק ןופ זיא

 ךוד רעקשטעגני רעד טָאה גירק ןרָאפ טרָאה) ?רעפייר ץלַא

 ,טפַאשדנַאל ,טערטרָאּפ ;רעדליב קיצנַאװצ םורַא טלעטששעגסיוא

 ?םַאדַא ןקיטסול םעניילק סעד טימ ןייז טעוו סָאװ ןוא ,(קיפַארג

 ."?ןיהואוו ?ץלַא סָאד טייג ןיהואוו .ןייז ללכב טעוו סָאװ

 :טביירש ווָאקרוט קרַאמ

 -כעלנעזרעּפ סנילטייצ ןנחלא ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ,
 "ַאפ ןייז ןופ רעטנעצ רעקיטסיײיג רעד זילב טשינ טרעהעג טייק

 ןייז ךיוא רָאנ ,60 סַאג עקזילש ףיױא בוטש רעשירַארעטײל סרעט

 ךיז טָאה סָאו ,םייה ענעגייא ןייז ,הביבס-ןעילימַאּפ ענעגייא

 -טָאטש םוצ דצמ רעבָא ,סַאג רעבלעז רעד ףיוא עקַאט ןענופעג

 עמערַאוו ַא רעֶבָא ,ענעדײשַאב ַא .8 רעמונ עקזילש :רעטנעצ

 / .הביִבס עקיצרַאה ַא ןוא םיײה
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 רועטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןַאקיסקעל

 זיא סָאװ ,םוחי ןשידיסח ןופ ,ןיורבשריק ַָאינער ,יורפ ןיזז

 רעד רעטנוא ןרָאװעג ןגױצרעד ןיא ,המותי ַא ןרָאװעג גנוי

 -הדוגא ןרעלוּפָאּפ םעד ,רעדורב ןרעטלע ריא ןופ טכיזפיוא

 טַאטופעד-סייס ,טַאר-הלהק רעוועשרַאװ ןפ רעציזרָאּפ ,רעריפ

 טָאטש טּפױה רעשילױפ רעד ןופ ןַאמטַאר רעקירָאיגנַאל ןוא

 ןדײשַאב וא ליטש ,טנַאגעלע ןוא גנוי-. .ץורבשריק והילא יר

 ַאינער עקיצרַאה יד טָאה ,רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןיא טנווַאהַאב

 טעינ זיא ןיילַא ריא .געוו ןטצעל ןייז זיב ןָאמ ריא טיײלגַאב

 טימ ןעמַאזצ לייו הר עקיבייא ןייק ןעניפעג וצ ןעוועג טרעשַאב

 -ערט ןופ םנוויוא-ךלַאק יד ןיא ןעמוקעגמוא יז זיא ןענָאילימ

 .עקנילב

 ,םירוחב עטנוזעג ענייש יױוצ ,טַאהעג ייז ןבָאה רעדניק יױוצ

 רעד ,רעדורב ערעטלע סננחלא סָאוו ,תועידי יד .םַאדַא וא דוד

 * שיגַארט ןייז ןגעוו טלמַאזעגפיונוצ טָאה ,ןילטייצ ןרהא רעטכיד

 ןפרָאד יז זַא ,שיטסַאטנַאפ ױזַא ןענייז ,עילימַאפ רענעמוקעגמוא
 -עג ןעמוקַאב ןענייז יז יו ,םרָאפ רעד ןיא ןרעוװ טריטָאנרַאפ
 רעשיגַארט רעד ןופ תודע ןַא ןעניפעגּפָא ךיז טעוו רשפא .ןרָאװ
 רעמ ןגָארטײב טעוװ סָאװ ,ןרעדליש רעונעג טעװ סָאוװ .עכָאפע
 ןופ עטכישעג-רעריטרַאמ רעד ןיא סָאד ןקיבייארַאפ וצ סיטרפ
 .םוטנדיי ןשיליופ סעד

 ןופ טוט ןכָאנ ןכָאװ עכעלטע ,ךיז טָאה ןילטייצ ַאינער ןעוו
 ןטקַאּפעג-לופ םעד ןיא רעדניק עריא טימ ןענופעג ,ןַאמ ריא
 -רעד טָאה יז ןעוו ,עקנילבערט ןייק געוו ןפיוא ןָאגַאוו טכַארפ
 רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,טקניטסניא ןכעלרעטומ ריא טימ טליפ
 ןעװעטַאר וצ ױזַא יו טכַארטעג יז טָאה ,רערעיײז געוו רעטצעל
 ופ טכַאנ רעקיטסָארפ ַא ןיא .רעדניק עגנוי יוצ יד שטָאכ
 ןכרוד טפוטשעגסױרַא ,ןרָאפ ןטימניא ,יז טָאה 1942 רַאונַאי
 זיא רעכלעוו ,שַאדַא -- ןוז ןרעגניי סעד ,ָאגַאװ ןופ לרעטצנעפ
 רופש רעדעי זיא ןָא טנעמָאמ םעד ןופ .ןעוועג קנַארק טלָאמעד
 ,טנָאקַאבמוא ןבילברַאפ זיא לרוג ןייז .ןדנואוושרַאפ םיא ךָאנ
 ..ןלעטשוצרַאּפ טכייל ךיז זיא סע שטָאכ

 עז רערעטלע רעד טכַאמעגכרוד טָאה עעּפָאּפע עשיגַארט ַא
 ןקידנרָאּפ ןופ טכַאנייב ןעגנורּפשעגסױרַא זיא רע ךיוא .דוד --
 סָאװ ,גוצ רעד ןעוו ןוא ,יינש ןקיכוּפ ןפיוא ןלַאפעג זיא רע .גוצ
 טָאה ,ייברַאפ ןיש זיא ,טױט םוצ ןדיי רעטנזױט טריפעג טָאה
 עשיניַארקוא ןַא .ןגָארט ןגיוא יד ןיהואוו ןפיול טזָאלעג ךיז רע
 ןיא טרעדנואוורַאפ םיא ןוא ןסָאשעג ,טירט טרעהרעד טָאה ךַאװ

 ןיא לױק רעד טימ .רָאלרַאפ טשינ רעבָא ךיז טָאה דוד .סופ
 .ןפָאלעג רעטייו ,המושנ ןייז ןופ טעטָא ןטצעל ןטימ ,רע זיא סופ
 ,רעיופ ַא ןטעבעג ןוא ףרָאד ַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא סגָאטרַאפ
 טזָאלעגניירַא םיא טָאה רעױּפ רעד .ןעוועטַאר םיא לָאז רע זַא
 טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד םיא ייב ןעמונעגוצ ,עטַאכ ןייז ןיא

 טיט

 -ליב רעשימעדַאקַא טימ ןשטנעמ ,ןטנעגילעטניא ליפ ןעמענרַאפ
 טיירגעג ןיוש ךיז טָאה סע ןעוו געט יד ןיא ןעוועג זיאיס .גנוד

 ןויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה ןילטייצ דוד .דנַאטשפיוא-ָאטעג רעד
 רע זיא ,סיצַאנ יד ךרוד טּפַאכעג .דנַאטשפיוא םעד ןיא לייטנַא
 םעד ןיא ןרָאװעג טקישרַאּפ עפורג רעצנַאג ַא טימ ןעמַאװצ
 -עווע ייב םישדח 13 ןעוועגּפָא יא רע ואוו ,ןיזדוב ןייק רעגָאל
 ןעוו .רַאפעג-טיוט רעקידנעטשש רעד רעטנוא ןוא טעברַא רער
 -רעטילימ רעשיצַאנ רעד ןופ הלפמ יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 טָאה ,רעטעברַא ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה דנַאלשטייד ןוא ,טכַאמ
 -עג טקישעג ןענייז סָאװ ,יד ןשיווצ ןענופעג ןילטייצ דוז ךיז
 ןרעגַאל ןפַאלקש ענעדיישרַאּפ יד ןיא דנַאלשטייד ןייק ןרָאװ
 ןברָאטשעג זיא רע .טבעלעג ןילטייצ דוד טָאה 1945 ילוי ףוס זיב
 -ַאג ןופ ןוא ןדנואוו ענעטלַאהרעד-רעירפ ןופ ילוי ןט27 םעד
 ,גניטואנ ןיא ןײרַא ןענייז ןסור יד יװ םעדכָאנ טכוזדניוװש-ּפָאל
 -ובק וצ ןעמוקעג ןילטייצ דוד זיא טרָאד ןעכנימ ןבענ ףרָאד ַא
 .ײמרַא רעשיטעיווָאס רעד ןופ עיצַאּפוקַא רעד רעטנוא ןיוש הר

 םעד ןגעוו ןציטָאנ רַאּפ ַא יו רעמ טשינ רעבָא ןענייז סָאד
 ,ןגייוװשרַאּפ וצ הלוע ןַא ןעוועג טלָאװ סע .ןילטייצ דוד ןשיָארעה
 -נוי ַא זױלב טשינ ןעמוקעגמוא זיא טױט ןשיגַארט ןייז טימ זַא
 -ַאט רעשירעלטסניק רעסיורג ַא ךיוא רָאנ ,דלעה רעשידיי רעג
 -ניה רעד ןיא ךיױא .רעטכיד סלַא ייס ,רעלָאמ סלַא ייס ,טנעל
 -ידַארט -ןילטייצ רעסיורג רעד ןופ שרוי ַא ןעוועג רע זיא טכיז
 ַא ןזיוועגסױרַא ןילטייצ דוד טָאה דניק ןיילק סלַא ןױש .עיצ
 ענייז טימ טגעלפ רע .יײרעלָאמ רעד ןיא גנובַאגַאב עקרַאטש
 ןריסערעטניא ךיז ,עגנתלעטשסיוא -טסנוק יד ןכוזַאב ןרעטלע
 -ליב ןלָאמעג ןילַא ןוא רעלָאמ עטמירַאב ןופ גנופַאש רעד טימ
 טעוו ןילטייצ דוד זַא ,תורעשה יד טקיטעטשַאב ןבָאה סָאװ ,רעד
 - .רעלָאמ רעסיורג ַא ןסקַאווסיוא

 ןָאטעג ץילב ַא ןילטייצ רעגנוי רעד טָאה ָאטעג ןיא רעבָא
 עשידיי ענעבילבעג-ןבעל יד ,ךַאברעױא לחר .רעטכיד סלַא ךיוא
 רעדיל ענייז טנעיילעג טַאה ,ָאטעג רעוועשרַאוװ ןופ ןירעביירש
 -רעדנואוו ַא ןזיװעגסױרַא טָאה ןילטייצ דוד זַא ,תודע טגָאז ןוא

 ,תודע ערעדנַא ןקיטעטשַאב עקיבלעז סָאד .טנעלַאט ןשיריל ןכעל
 ענעדיישרַאפ ןיא ןענילטייצ ךוד טימ טבעלעגטימ ןבָאה סָאװ
 ..ןרעגַאל

 טָאה ,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעֶד ןיא ֹויטקַא קידנעייז

 -פיוא ןבירשעג ,ןעגנוטייצ עלַאגעל-טשינ טריטקַאדער ךיוא רע

 "סיוא ללכב ךיז ןוא ףמַאק םוצ טרעדָאפעגפיוא ןבָאה סָאוװו ,ןפור

 ןגעק ףמַאק םעד ןיא טיײקיטעט רעקיטיײזלַא ןייז טימ טנכייצעג

 ."עירַאברַאב רעשיצַאנ רעד

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש -עק ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ,ךיש יד ןגױצעגּפָארַא ,ךיז ייב טַאהעג
{; 

 ,1929 ,ענליװ ,"רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןָאקיסקעל, -- ןעוייר .; ,טיוא טזייוו ,טָאה דוד .ַאּפַאטשעג רעד ןיא ןרסמ קעװַא ןוא לרעונ

 ,, 0001 .װ הנַאב רעטירד יד ןכַארבעגפיוא דלעה רעתמא ןַא יו ןוא ,?רוג ןייז טליפרעד
 2062208 זו ,1945 ילַאערטנַאמ , ןָאקיסקעל ןיימ, -- שטיװַאר ךלמ -ךַאּפ ַא טימ ןוא רעסעװרָאב ַא .לרעמעק ןשירעופ ןופ ריט

 ,1946 ,סערייא סָאנ ,"בוטש רעשי , = ל |
 , יל יי ןגינ , , : ן

 ראט 5 יא ךיא ןילטייצ ךרהא ךוא רע בער משא .רדסכ א רעױדסַױא ןכעלנייועגמוא טימ ,רעגנוה ןוא טלעק
 ,66 .וז ,1948 ,סעריײא סָאנעוב ,'ןעװעג סע זיא יױװַא, -- וװָאקרוט סַאנָאי ַא .עשרַאװ ןיא קירוצ ןגָאלשרעד ךיז רַאּפעג סנבע? רעקיד
 | ,451755 ,246 ,230 ,92 ,85 = טָאה רע ןוא סופ ןופ ליוק יד ןעמונעגסױרַא םיא טָאה רָאטקָאד
 ,ײװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,"ָאטעג ןופ םיבתכא -- םולבלעגניר לאוגמע .ָאטעג ןיא רעטכעווזיוה רעטושּפ סלַא טעברַאעג טייצ עסיוועג ַא
 .451755 ,246 ,182183 .זז ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא ןגעלפ סע ןכלעוו ,יטמַא; ןַא זיא סָאד
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 רנַאב-םסישודהדק

 (םולש) רעטלַא ,ענויצַאק
 |ןטסישַאפ ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1885 יימ 31 .בעג}

 "וױּפ ,ענליוו ןיא 1885 יימ 21 ןריובעג

 -רעטעברַא רעטמערָארַאפ ַא ןיא ,עטיל-שיל

 ַא -- (דימש ַא ןופ ןוז ַא) רעטָאפ ,החּפשמ
 -וקַאב .ןירעדיינש ַא -- רעטומ יד .רעלומ
 ייב גנויצרעד עשידיי עכַאװש ץנַאג ַא ןעמ

 "עב ןייק טינ ןוא םידמלמ עכעלטע

 "שיסור רעד ןיא גנודליב ענײמעגלַא ערעס

 רע טָאה ,סַאּפ ןופ לוש-גנַאפנָא רעשידיי

 .טנעיילעג ךס ַא ,ןָא זייוודניק ןופ ,רעבָא

 רעטלע ןיא ,רֶע טָאה ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ .

 קנַאד ַא ןוא ,גנודליב עלעיציפָא ןייז ןסירעגרעביא ,רָאי 14 ןופ

 .העּפשה ַא םיא ףיוא טַאהעג ללכב טָאה רעכלעוו ,רעטעפ ַא םענייז

 ןבילבעג זיא סָאװ ,עיפַארגָאטָאפ ןופ ךַאפ סָאד טנרעלעגסיוא ךיז
 .רעטייוו ףיוא הסנרּפ-טּפיוה ןייז

 רעטריציפיסור ַא ןיא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא רעטעּפש קידנבעל

 ןיא טירש עשירַארעטיל עטשרע ענייז טכַאמעג .ק טָאה ,הביבס

 (1908 ןיא -- עיפַארגָאיבָאטױא ןייז טיול} 1909 ןיא ןוא שיסור

 סיקסינַא .ש רעטנוא "רימ יקסיערוועי, ןיא ןקורד ןעמונעג ךיז

 ןענייז -- טביירש ןעזייר ןמלז יו -- טייצ רענעי וצ .עיצקַאדער

 עכלעוו ,קרעו סצרּפ ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג קילעפוצ םיא
 ,טגייצרעביא םיא ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג םיא ףיוא ןבָאה
 -ָאיבָאטױא רעד טיול} קעװַא זיא רע .שידיי ןביירש ףרַאד דיי ַא זַא
 ןוא ןצרּפ טימ טנעקַאב ךיז טָאה ,עשרַאװ ןייק {1910 -- עיפַארג

 רענליוו ןייז ןורכז ןיא ןשירפּפָא ןעמונעג ןעגנוזייוונָא ענייז רעטנוא

 טנרעלעג , .ק טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא .טייקשידיי לסיב

 -םיס יד .שיטַאמעטסיס ךיז טנרעלעג .שידיי ןביירש ןצרּפ ייב ךיז

 ייוצ רעביא .טקעמעג טָאה ץרּפ ןוא ןבירשעג בָאה ךיא ?םעט
 ."טעמכ ךָאװ ןיא ךָאװ ,טייצ רָאי

 טיוט ןייז ךָאנ ןצרּפ ןגעוו תונורכז טימ שידיי ןיא טריטויבעד .ק

 .(1915 ,5*4 ,"טלעוו עשידיי רעד ןופ ךוב-ץרּפ ןיא)

 עשיטַאמַארד יד ןעוועג זיא ךַאז עשיטסירטעלעב עטשרע ןייז

 ,"סנעגייא  ב'מז ןיא טנעמגַארפ) "ךלמ רעד טסייג רעד , עמעָאּפ

 .עשרַאװ ןיא םרָאפ-ךוב ןיא סױרַא 1919 זיא סָאװ ,(1918 ,1 .וועיק

 "ןטפירש ענעבילקעג , ענייז ןיא טקורדעגרעביא זיא גוצסיוא ןַא
 | ,(1951 ,עשרַאוו)

 :ןפורעגּפָא ױזַא קרעװ םעד ןגעוו ךיז טָאה תובשחמ-לעב

 טפַאהרעטסיײמ יוװ ,לעניגירָא ױזַא טינ ןענייז ןוויטָאמ יד;

 -עג גֵיַאלנרָאי טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא .ק .א .טריפעגסיוא

 .ל .י ןוכ ןטָאש ןיא טייקנבעגרעביא ןוא טפַאשביל טימ טבעל

 .םיא ףיא סולפנייא רעשיצרפ רעד ךיוא זיא סױרג ןוא ,ץרּפ

 סצרפ ןופ רעטשרע רעד זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיױא געמ ןעמ

 טָאה ןוא ךַארּפש ןייז טרעטסיימעג קרַאטש טָאה .ק רָאנ ...עלוש

 יו קעווַא ןיאע םיא ןלעטש סָאו ,ןטייקניזע ענױזַא טכיירגרעד

 -וייא ןשיצרפ םעד רעסיױא .ק טָאה םעד ץוח .ךיז רַאפ טעָאּפ ַא

 ןברַאפ ןוא ןברַאפ רַאפ ליפעג ןייפ ַא -- סנגייא ןייז ךָאנ ,סולפ

 ןיא .טנכייצעגסיוא טינ ללכ ךיז טָאה ץרפ סָאװ טימ ,גונעגרעביא

 סעּפע ןוא רעלָאמ ַא ןופ גיוא ןַא ןצרּפ ןופ דימלת ַא טקעטש ןיק

 -שיליוּפ ןוֿפ ןוצינ ַא ךיוא רעבָא טָאה סָאװ ,ליפעג שיטסימ ַא

 ' .ארעביירש עשידיי-עיליוּפ עלַא ייב יו ןשילױטַאק

 יי
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 עמעָאּפ עשיטַאמַארד ס'.ק ןענישרעד עשרַאװ 'ןיא זיא 1920 ןיא

 / +טרעכייו .מ ר"ד טביירש םעד ןגעוו ."סואעטעמָארּפ ,

 ןופ ןטלַאטשעג ,םענרַאפ ןרעטיירב ַא ,םעטָא ןרעגנעל ַא;;

 -עטעמָארּפי סענזיצַאק טגָאמרַאּפ ןרוטנָאק ערעטלוב ,ערעפרַאש

 ָאד ךיז טירד יםיתמה תיחתי' (סנָאזרעדָארב) ןיא יו .יסוא

 ָאד ךיוא טלַאפ טרָאד יוו .גנוזיילסיוא ןופ יידיא רעד םורַא ץלַא

 סָאװ ,ָאי ױרפ עגנוי יד .לימ-ןעיורפ ןופ טרָאו עטצעל סָאד

 ,םירמ רעטומ יד ןוא ,טקנעשעג עביל ריא טָאג ַא םולח ןיא טָאה

 ףייר זיאיס זַאי ,ָא ןגָאז ,טקנעשעג ןבעל סָאד טָאג ַא טָאה סָאװ

 טלעוו רעד ףיוא טעו טכַאנ ידי ,יטייצ יד זיא ןעמוקעג ,העש יד

 .ןעשעג סנ ַא

 ,'סואעטעמָארּפי ןיא רימ ןעעז אפוג הלואג יד טשינ רעבָא
 עזַאּפ ןייא ,גנוזיילסיוא ןופ סעצָארּפ םעד ןיא טנעמָאמ ןייא רָאנ
 רעד ןופ ןלָאבמיס יירד יד ,רעטעג ירד יד ןשיווצ ףמַאק ןיא

 רעכערברַאפ ןשיווצ רעד ,סוטסירק :גנוזיילסיוא רעכעלשטנעמ -
 ןופ טָאג רעד ,סואעטעמָארּפ ,עביל ןופ טָאג רעטקיציירקעג
 ןטייק ענייז ןופ ןסירעגּפָא סָאװ רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,טייקכיילג
 ענעקנוזרַאפ-תועשר ןיא יד ןלייה רעמַאה ןוא םַאלפ טימ טייג ןוא-
 ןיא ןוא רעריפרַאפ ןוא רעטעּפש רעד -- ןטש רעד ןוא ,טלעוו
 -עג ןבָאה ייוצ ;טייהיירפ רעלעודיווידניא ןופ טָאג רעד ןתמא
 רעד ןיא ןוא ,לרוג רעבלעזרעד טרַאװ ןטירד סםעד ,טקיטולב
 --- גנוזיילסיוא רעד זיב גנוקיציירק רעד ןופ טרעיוד סָאוו ,טכַאנ
 רעטעג יירד יד ךיז ןענעגעגַאב ,טכַאנ-ףושיכ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןיד טלעוו רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ ּפָא ןביג ןוא אתלגלג רעד ףיוא
 | .תוחילש רעייז ןופ ןובשחו

 ,קורזנייא רעד רעבָא !םענרַאפ רעסױרג ַא ,יידיא עפיט ַא
 .קידנגייצרעביא טשינ טייו זיא ,ןצנַאג םנופ ךיז טמוקַאב סָאװ
 טשינ ,יידיא יד זייורעטרע טלקנוטרַאפ ץנעדנעט יד לייוו טשינ
 טימ לײט-טּפיוה םעד ןופ דנובנעמַאזוצ רעכעלרעניא רעד לייוו
 ליוו טשינ ,גונעג רָאלק טשינ זיא ליפשרָאפ ןלופגנומיטש םעד
 ןופ טלַאטשעג יד ןוא טַאמ /זיא עמעָאּפ רעד ןופ גנַאלקסיוא רעד
 "טיונ רעכעלרעניא םוש ַא ןָא ףוס םוצ זיא ָאי יורפ-גנוי רעד
 .יסיאעטעמָארּפי סָאליכסע ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא טייקידנעוו
 ןוא טנעמורטסניא סרעטכיד םעד -- ךַארּפש יד לייוו רַאפרעד רָאנ
 עמַאס ,עטספיט עמַאס יד טימ טשינ טגנילק -- ךיילגוצ קיזומ
 -עדנעוושרַאפ ,טיירב זיא יז .רענעט עטסלדייא עמַאס ,עטסקיצרַאה
 טלַאווק יז .גרַאק ןוא ּפַאנק ,ףיט ןייז ףרַאד יז ואוו ,ןסָאגעצ ,שיר
 ןעמרוטש וצ טָאטשנָא טדער יז ,ןרעמַאה וצ טָאטשנָא

 .םָאַאכ -- ?עגנוי יד ןופ געוו רעד ?הרוש עטשרעטנוא יד
 ,ץלֵא טקנירטרַאפ ןוא טגנילשרַאפ סָאװ ,סָאַאכ רעד טשינ רעבָא
 טכיל סָאד ,ךיז ןטלַאּפש ןעלמיה יד ןכלעוו ןופ סָאַאכ רענעי רָאנ
 ןופ סָאַאכ רעד .ןפַאשעג יינ טרעוו טלעוו יד ןוא סיוא ךיז טלייט
 .ײןרעוװ ןריובעג טעוו סָאמסָאק רעד ןכלעוו

 :טביירש גרעבדורגיווָאקרוט קחצי

 טָאה (רעטכיד ַא זיא ןיילַא .ק זַא) העימשש עקיזָאד יד .. .,

 ןענישרעד זיא רע ןעוו ,טיט סצרפ ךָאנ טשרע טקיטעטשַאב ךיז

 עשיטַאמַארד ענייז טימ גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד סלַא קיטייצכיילג

 -ַאמַארד .סואעטעמָארּפי ןוא ידלמ רעד טסיײג רעדי סעמעָאּפ

 םענעָאּפ סלַא ;שיטערָאעט זיולב ןעוועג עקַאט סע זיא עיגרוט

 ןזָאלבעגרעדנַאנופ ןוא ןשינעכוז ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ןעוועג סע זיא
 ןייז רבוג טנָאקעג ךיז טָאה רעװ ןטלעז .רוטַארעטיל-רעגַאל
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 רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןַאטימסעל

 רעד ייב רעדַא געוו ןפיוא טגיל סָאװ ,םעד רַאּפ ייס ליפעג ןופי ןזיב ידלמ רעד טסייג רעדי םענעלָאוװשעג םעד ןענעיילרעביא ןוא
 טָאה יקסנַא ןכלעוו ןופ קיטש םעד ןיא זיא םעד ןיא לפיוו ...טייז - ."ףוס
 -עג ,ףוס םעד ןבירשעגוצ טָאה ענזיצַאק ןוא לייט ַא ןבירשעגנָא טנעמגַארפ ַא "ךוב-רעטייוו, ןיא ךיוא טניישרעד 1920 ןיא

 ."וטפיוא  ןצנַאג ןופ טקנופרעווע רעד טגיל ָאד ?ײקסנַא, ןבילב ןופ םערוט רעד , עמעָאּפ רעשיטַאמַארד ס'.ק ןופ ?ץנַאט-םיתמ,
 ףיוא ךיז ןבָאה ןסַאמ יד רעבָא !רחסמ ןעוועג זיא תיצמת רעד "הבית יד , ןיא טקורדעג ןענייז ןטנעמגַארפ עקידרעטייוו ."לבב

 טָאה לקַאטקעּפס רעד ;ריּפרַאפ טזָאלעג טשינ "עיצַאסנעס, רעד | ."גנוטייצסקלָאפ , ןוא "ןעגניר , ,"ןבעל סָאד ,
 | :טביירש ןעזייר ןמלז

 ןופ געט עטצעל יד זיב ןיקסינַא טימ ןדנוברַאּפ םיטניאי
 -עטיל טיקסינַא ןופ םיסּפורטוּפַָא יד ןופ רענייא ןוא ןבעל ןייז
 ןוא ןמיובוירג קחצי טימ ןעמַאװצ קידנדליב ,הׂשורי רעשירַאר
 סָאו ,טעטימָאק יקסינַא םעד ןופ עוויטוקעזקע יד ןדַאבַאש .צ ר"ד
 יד טקידנערטּפ .ק טָאה ,קרעוו סיקסינַא עלַא סױרַא ַאיצ טיג
 סיקסינַא ןופ קידנרירווַאטסער ,יטכַאנ ןוא גָאטי סיקסינַא עמַארד
 ,ןטקַא ייוצ עט:ערע יד ןציטָאנ עשירַאטנעמגַארפ ענעפרָאוועגנָא
 קידנביירשוצ ןֹוא סענעצס עקידנצנַאגרעד יד קידנלעטשניײירַא
 'טכַאנ ןוא גָאט' זיא םרָאפ רעד טָא ןיא .טקָא ןטירד םעד

 רעבמעווָאנ 29 םעד ,ןַאסידַאק .ל ןופ ריאנ ןרָאוװעג טריפעגפיוא
 טיײצרָאי ןטשרע םוצ (רעטַאעט-יסועזילעי רעוװעזערַאו ןיא 1
 -עג ןסירעגּפָארַא רעבָא ,יעּפורט רענליווי רעד ןופ ןיקסינַא ךָאנ
 עמַארז יד ןעו טשרע ןוא ,עסערפ רעשידיי רעד ןופ ןרָאװ
 -עגפיוא) עניב רעשיליוּפ רעד ףױא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה
 לָארַאק ןופ ריא גרעבמעל ןיא 1925 ילוי ןיא ןרָאװעג טריפ
 ןופ רַאוטרעּפער םעד ןיא ןירַא רעדיוו יז זיא ,(שטיוָאטנעוודַא
 -עד 9 םעדנ .רעדנעל עלַא ןיא סעפורט עשידיי ערעטסנרע יד
 -וינ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא יטכַאנ ןוא גָאטי זיא 1924 רעבמעצ
 ןופ ריא 'רעטַאעט רעזדנואי עפורט-רעטַאעט רעד ךרוד קרָאי
 יקסניּפ רֹוד ןופ ןרָאוװעג טעברַאַאב זיא עסעיּפ יד .רעכערב ןַאגע
 ןצנַאג ַא ריא וצ ןבירשעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןיקלע לדנעמ ןוא
 ניא גנוטעברַאַאב ןוא גנוצעזרעביא עשטייד ַא .טקַא םענעגייא
 רעבָא ,לעדַאנ ַאנרַא ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ךיא זיא יטסעּפ ידי
 ."ףרָאװעג טריפעגפיוא טינ

 | :טביירש יקסווערָאמ .א
 גָאט, טריפעגּפױא ןעמ טָאה טיוט סיקסנַא ןופ טײצרָאי םוצ;

 -עגסיױא טשינ ךָאנ ןענייז רעטימעג ערעזדנוא . . . ײטכַאנ ןוא
 -נזױט ןוא רעטנזיױט .טסולרַאפ ןטכירעגמוא רעזדנוא ןופ טלייה
 רבק ןּועירּפ סעד ,היױל יד ךָאנ ןעקנעדעג ןדיי רעוועשרַאוו רעט
 -רָאפ רעד ןופ יןוגינ סניבר, םעד ןעגניז ןסַאמ ;ץרּפ להוא םייב
 ַא ,הליפת ַא דיי ןדעי רַאפ זיא סָאװ ,|ײקוביד  ןופ| גנולעטש
 טיצ "עּפורט; רעד ןופ גנוטייל יד רעבָא .השודק ַא .עיגרוטיל
 ;נייהד ,סולשַאב ןקיצנייא ןיא סױרַא ןינע ןצנַאג םעד ןופ
 ַאזַא "ןריזינַאגרַא וצ ןעגנולעג זיא םישולשש סיקסנַא וצ תויה
 יד ןצונוצסיוא טשינ ןיזמוא ןַא ןעוועג ךָאד טלָאװ ,גלַאפרעד
 "קוליח; ..םעד ףָאטעג ןוא טדערעג .טייצרָאי סיקסנַא ןופ עטַאד
 -ַאפ זיא טציא סָאוװ ןוא ןעוועג זיא ןרָאיַארַאפ סָאװ ,םעד ןשיווצ
 ןלָאמ ךעלריפסיוא ןוא טיירב ןוואורפ טשינ ָאד רימ ןלעװ ,ןַאר
 הברמ טשינ ךױא טרָא םעד ףױא ןלעװ רימ .רענעייל ןרַאפ
 טשינ ןוא ךייר ַא זיא ענזיצַאק רתלא זַא ,םעד ןגעוו ןייז םירברב
 םעד ןיא זַא ;עיגרוטַאמַארד רעשידיי רעד ןיא טַאלב טצַאשעגּפָא
 סָאֹו ,םעד ןופ ןגוצמעטָא קינייו טׂשינ ןַארָאפ ןענייז טַאלב
 .תורוש יד טביירש

 וילע ,ענזיצַאק רתלא זַא ,ןרעוו טגָאזעג ץרוק רָאנ זומ ָאד
 ,ליצ ַא ,לטניּפ ַא ךיז רַאפ ןעז וצ הדימ יד ןבָאה טגעלפ ,םולשה
 רופזע ןדעי ןרָאלרַאּפ קידנבָאה ,לטניפ םעד וצ ןבערטש ןוא
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 ."לַאפכרוד ַא טַאהעג

 :תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד יקסווערָאמ .א

 -קַאדער רעד .קרעוו עטלמַאזעג סיקסנַא טקורדעג טָאה ןעמ,

 רעד םויה רע טגיל רימ ייב .עזזיצַאק רעטלַא ןעוועג זיא רָאט

 ןעקנָאשעגקעווַא רימ טָאה רעטלַא ןכלעוו ,ןגיוב-קורד רעטשרע

 רימ טלייצרעד .ןעמַארד :דנַאב ןטירד םוצ ןטָארטעגוצ זיא ןעמ

 -ָאפ ןעמוקעג זיא ןַאמרעה {ןדוד רעסיׂשזער רעד} זַא ,רעטלַא
 ןפקַא יירד ןיא טקורדעג ןרעוו לָאז "קוביד רעד; זַא רעד

 ןבירשעגנָא ךָאד טָאה יקסנַא -- .|ישזער סנַאמרעה קילדעווו
 ."רעטסיימסיורג, ןפיוא ןגיוא יד רעטלַא טצָאלג -- ריפ ןיא

 רעייא טימ ּפָאק א ריא טיירד סָאוו יקסנַא רימ סָאװ --

 ..סיקסנַא טשינ ,"קוביד, ןיימ ןעק טלעוו עצנַאג יד ?ןיקסנַא

 ןוא ששיט ןפיוא טנַאה עטכער ןיימ טגײלעגקעװַא ךיא בָאה

 ביוא טרַאדעגּפָא ןרעוו טנַאה יד טָא לָאז -- ףרעטלַא וצ טגָאזעג

 ."קוביד ןקיטקַאיײרד ןיא עניב יד ןטערטַאב טעוװ סופ ןיימ

 טייקירעהעגנָא ןיימ ןיא ףוס ןופ ביײהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד
 ײ."עּפורט רענליוו רעד וצ

 טול "קוביד' ןופ םליפ ַא ןילרעב ןיא ןכַאמ וצ ןַאלּפ ןגעוו ןוא

 :יקסווערָאמ רעביא טיג ,עירַאנעצס ס'.ק

 טסנרע רעסיששזער-םליפ רעטמירַאב רעד טָאה קילגמוא םוצ,
 ץרוק ,טּפירקסונַאמ סענזיצַאק טנעיילעגרעביא קידנבָאה ,שטיבול
 ןייק ןָאק טפירקסונַאמ םעד ןגעוו זַא ,ןדלָאמעג רימ ףרַאש ןוא
 גננלעטשרָאּפ יד ןעעזעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ .ןיז טשינ דיר
 ןופ םליפ ַא ןייז ןָאק סע זַא ,טרעכיזרַאֿפ םיא ןבָאה ,עשרַאוו ןיא
 טעז ןיילַא ..רעבָא ,ןבײלג ןרעג לי רע .טעטילַאוק רעכיוה
 ."טשינרָאג רע
 טביירש "טכַאנ ןוא גָאט , עסעיּפ סיקסינַא ןקידנערַאפ ס'.ק ןגעוו

 ;טרעכייוו .מ ר"ד

 -טפיוה יד .רָאג זיב שיטַאמַארד ,לַאפנייא רעזעידנַארג ַאי
 -רָאפ ןיא טלַאטשעג עשיטַאמַארד עקיצנייא יד ,יבר ַא -- רוגיפ

 ךרע ןַא ןָא ןוא ןדנובעג ךַאפטנזױט .ןבעל ןשידיי סםענעגנַאג

 ןוא רעטנזױט רעקילדנעצ ןופ רעלעפָאב ןוא רַאה רעד .יירפ

 -יײז ןופ רעטיה רעד ,רשוי-ץילמ רעייז ,טכענק רעטצעל רעיײיז

 חמ סָאוו ,יידיא רעשיטסַאניד רעד ןופ רעגערט רעד .תומוענ ערע

 ץרַאה ןייז .קלָאפ ץנַאג ַא ןעניד ןוא ןפלעה ,ןדייל ןוא ןביל

 -ועוועג ןגוא ענייז ןוא לארשי ללכ ןופ רעצ ןטימ טּפַאזעגכרוד

 ךיז טבייה גנילצולּפ רָאנ .למיה ןיא תובא עקיטכיל יד וצ טעד

 "רַאפ םלוע רעד .תודוסי עריא ןיא ןעלקַאװ וצ טלעוו ןייז ןָא

 טימ םיא טדניברַאּפ סָאוװ ,טייק יד .םיא וצ יױרטוצ סעד טריל

 ,טלַאהנָא ןַא רַאפ ןהעש ערעוװע ןיא םיא טניד ןוא תובא יד

 טרעוו רע .ןסירעגרעביא לַאטורב ןיײזטסואווַאב ןייז ןיא טרעוו

 ןבעל עצנַאג סָאד -- םישוח עניז .רקפה ,ןדנובעגמוא ,יירפ

 ןליּפשעצ ןוא סעטנעּפ יד לָאמַא טימ ךיז ןופ ןסייר -- ןדוובעג
 .דלעה רעשיטַאמַארד רעד .דליוו ךיז

 עטסקיטכיל ענייז ןיא יז טָאה רבחמ רעד יװ ,טלַאטשעג יד

 עזעידנַארג ַא ןּפַאשעג טשינ רעבָא ,.טליפעג .טליפעג ןטנעמָאמ

 טזעינ ,יידיא ענעקורט יד יװ רעמ לקערב ןייק טשינ ןוא ,יידיא
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 דנַאב םישודס

 ןיבר םורַא ןטלַאטשעג יד .טקיטסייגרַאפ טשינ ןוא טרעּפרעקרַאפ
 ט6עינ ןוא ןבעל ןגייא ןַא ןבעל וצ ידכ טולב ןוא שיילפ טשינ
 ןופ ןעגנולַארטשסיױא יו ןקריוו וצ ידכ שיטסנעּפשעג ןוא ףרַאש
 -טסואווַאברעטנוא ןוא ןייזטסואווַאב ןשיווצ הציחמ יד .חומ סניבר
 .ןדנואוושרַאפ ,טכַאנ ןוא ג8ט ,ןוימד ןוא טַאט ,םולח ןוא רָאוװ ,ןייז
 -ניס ןשירעלטסניק ַא וצ ,טייהנייא רערעכעה ַא וצ טשינ רעבָא
 יד .שטשוטמ ,טשיוװרַאפ ,טקירדעגּפָארַא רָאנ ,ןביוהרעד זעט
 יד ןיא וליפַא ,גָאלַאיד רעד .שיטַאמַארד טשינ רַאג זיב ךַארּפש
 -ַארד רעד .טײקנפלָאהַאבמוא רעקידנדיד ַא ןופ סענעצס טפיוה
 דוצ ןטקעפע עשילַארטַאעט יד .קידנגָאלק יובפיוא רעשיטַאמ
 ."טכַארטעג

 :טביירש יקסווערָאמ םהרבא
 ךעלניױועגרעסיוא יד) קרעוו סיקסינַא ןופ גלָאּפרעד רעדי

 ייב) ןפורעגסױרַא טָאה (יקוביד רעדי ןופ גנוריפפיוא עלופסעסקוס
 -רַאפ ןייז לָאז סָאװ ,וואורּפ ַא ךָאנ ןכַאמ וצ קשח ַא (ירענליווי יד
 -ונעג-טנורג ןיא ,ןעוועג זיא סָאד רעכָא ,ןעמָאנ ןייז טימ ןדנוב
 טָאהיס סָאוװ ,גנַאלקּפָא רעד ןוא ,עיצַאניבמָאק יעשירחוסי ַא ,ןעמ
 -עג טינ יטכַאנ ןוא גָאטי טָאה ,גנוריפפיוא יקוביד' יד טַאהעג
 -בהלי רעסיורג ַא ןעוועג סע זיא שירעלטסניק ךיוא ,ןבָאה טנַאק
 -ַאט רעשיגרוטַאמַארד רעקיטנטײטַאב סענזיצַאק רעטלַא .יליד
 -טנַא טָאה רע .טריזילַאטסירק ךיז טַאהעג טינ ךָאנ טָאה טנעל
 ןשיטסילַאער םנופ ןָאפ סםעד ףיא .ןלָאבמיס ענייר טלקיװ
 -סיוא רע טָאה ,טזָאלעגרעביא טָאה יקס-נַא ןכלעוו ,טקַא ןטשרע
 זיא סָאװ ,ליטס ַא ןיא ןטירז ןוא ןטיױוצ םעד טרעטיירבעג
 ,עזמ סיקסינַא ןופ רוטַאנ רעד ןוא טסיײג םעד דמערפ ןיטולחל
 םעד וצ .טירָאלָאק ,רעגייטש ,קיטנַאמָאר ,רָאלקלָאפ ןייז ןופ
 -טנייוועגמוא ןַא ןעמוקעגוצ ךָאנ גנולעטשרָאפ רעד ןיא זיא םעלַא
 יד טינ טליּפשעג טָאה לדיפ עטשרע יד :עזָאפרָאמַאטעמ עכעל
 ןייז רָאנ ,ױָאד בערי טינ ,עטייוצ יד רָאנ ,רוגיפ עלַארטנעצ
 ימכַאנ ןוא גָאטי' טימ וטפיוא רעד ויא סורַא ןוא םורַא .יאבג
 -תשיטנַא עסיױרג טכַארבעג טָאה רעטניו רעד .ןעגנולעג טינ
 ."גנורעטיברַאפ -- ןוא תוסנכה עניילק ,ןעג

 -ַאב ס'.ק רַאפ טרעטסײגַאב ּפַאנק זיא שטיווָארָאטנַאק .נ ךיוא

 :"טכַאנ ןוא גָאט , סיקסינַא ןופ גנוטעברַא
 ,יטכַאנ ןוא גָאטי ,ירענליווי יד ןופ ערעימערּפ עיינ יד . . .,

 ךרוד ןרָאװעג טקידנערַאּפ ןוא טעברַאַאב זיא יז יו םעדכָאנ וליפַא

 -טינ טולָאסבַא ,ןעיױר ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,ענזיצַאק א

 ןיא טלעפ סע .לַאירעטַאמ ןזָאלמרָאפ ןוא ןטריזילַאטסירקסיױא

 יקובדי ןופ טײקיטפַאז יד ךיוא ןוא טייקטלוב ,טײקצנַאג ריא

 ענייז ןופ עינָאמרַאה ןוא דנובנעמַאוצ רעכעלרעניא רעד --

 .ןלייט ערעדנוזַאב

 ןשיוצ ףמַאק רעד זיא עסעיּפ רעד ןופ יידיא-טפיוה יד

 ןוא סעכעלטעג ,םטכעלשש ןוא טטוג ןשיוצ ,יטכַאנ ןוא גָאטי

 ןשיגַארט ַא ףיוא ןליּפערעדנַאנַאפ ךיז ףרַאד סָאװ ,טעשינָאמעד

 סע ןרעדָא סנמעוו ןיא ,יבר רעצינירק ןופ המשנ רעד ןיא ןפוא

 עקיזָאדיד .טולב עשיקַאזָאק ךיוא ,עשידיי טימ ןעמַאװצ ,טסילפ

 ,עידעגַארט ַא רַאפ לַאירעטַאמ ןדנצנעלג ןבעג ןָאק סָאװ ,יידיא

 -עג ַא ףיוא ןרָאװעג טלקיװטנַא טינ ןענזיצַאק ךרוד רעבָא זיא

 ןַא עסעיּפ רעד ןיא טינ טמוקַאב ןוא ןפוא ןשיטַאמַארד ,ןקירעה

 .קורדסיוא ןשירעלטסניק-טכע

 ןענזיצַאק ךרוד זיא יטכַאנ ןוא גָאטי ןופ גנולדנַאה עצנַאג יד

 לופ זיא עסעיפ יד .ןייש ןשיטסימ ַא טימ ןרָאועג ןטכױלַאב

 ,רעיושוצ ןפיוא דחפ ַא ןפרַאוונָא ןפרַאד סָאװ ,טנעמָאמ טימ
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 טינ עסעיפ יד טזָאל קורדנייא ןייק ועבָא ,םיא ןרעטישרע
 סעטָא רעקידעבעל רעד ריא ןיא טינ ךיז טליפ סע .רעביא

 ."טסנוק רעתמא ןופ

 ןוא גָאט, ןופ גנוריפפיוא רעשיליוּפ רעד ןגעוו קידנביירש

 ןקידנערַאפ ס'.ק ףיוא ּפָא טרעכייוו לאכימ ר"ד ךיז טלעטש ,"טכָאנ
 | :עסעיּפ יד

 ןופ טנעמגַארפ ַא השוריב טזָאלעגרעביא טָאה יקסדנַא 2

 עכעלטע םיוק .טקַא ןטייוצ ןוא ןטשרע ןופ ןליײט .עמַארד א

 ,גָאלַאיד לקיטש ַא ריא םורַא .ייזיא עשיטַאמַארד ַא .ךעלטעלב

 טָאװ ענזיצַאק .א .טניירפ טסואוועג ןבָאה השעמח רוּפיס םעד

 -רעפעג ַא ןוא ערעווש ַא אדבוע ןַא .ןצנַאגרַאּפ ךַאז יד טלָאוװעג

 קרעוו ַא וצ ןביירשוצי טשינ ןָאק ןעמ .ָא קידנעטש ןופ ,עכעל

 זומ ןַאד ,טירט סמענעי ןיא טײג ןעמ רעדָא .טיױוצ ַא ןופ

 ןעמ רעדָא ,ידיאי ןשירעביירש סענעגייא ןייז ןשעלסיוא ןעמ

 ןוא קרעוו יינ ַא ןעמ טּפַאשַאב ןַאד ,יידיא סמענעי זילב טצונַאב

 .רעביירש ַא ןופ תוחכ יד רעביא זיא עטשרע סָאד .סנגייא ןַא

 ,רבחמ םוצ טעטעיּפ טזָאלרעד טשינ לָאמ סָאד טָאה עטייווצ סָאד

 . .טניירפ םוצ עביל

 טַאהעג טשינ ךָאנ טייצ רענעי וצ ענזיצַאק .א טָאה ןיילַא

 טריטנעמירעפסקע טסיירד טָאה רע .עניב רע? רַאפ ןבירשעג

 -ַארַאי עקידרעטעּפש) גנולייצרעד רעצרוק רעד ןופ טיבעג ןפיוא

 רעד טסייג רעדי) סעמעַאּפ יירד ןבירשעגנָא טָאה רע ,(ןקסעב

 -יז סעמעָאּפ יד .(יסואעטעמָארּפי ,ילבב ןופ םערוט רעדי ,יךדלמ

 ,רָאדירָאק) רודזרפ רעד זיא גָאלַאיד .םרָאפ גָאלַאיד ןיא וענ

 -עג זיא יטכַאנ ןוא גָאטי ןצנַאגרַאפ סָאד .עמַארד וצ (ריפניירַא

 טָאה רע .טירש רעשילַארטַאעט רעטשרע סענזיצַאק .א ןעוו

 ןוא רעפלעה ןייק ןוא ,טַאהעג טשינ גנורַאפרעד עשינעצס ןייק

 ןבָאה ירענליוו ידי תעב .ןעװפעג טשינ ךיוא רע טָאה רעסישזער

 -ַאעט טימ רע טָאה ,טלעטשעג עסעיפ יד קירוצ רָאי ףניפ טימ

 -רעד ,עקיטייז ןכירטש ןענייז .טגרַאקעג טשינ ןטקעפע עשילַארט

 ךיז ןבָאה קיטירק ןוא םוקילבופ .בוול ןבילברַאּפ ,עקיייב

 טָאה עקיטייז סָאד .ןביײלקרערנַאנַאפ טנַאקעג טשינ טלָאמעד

 רַאפ ןבָאה ןטקעפע עשילַארטַאעט יד .רקיע םעד טלעטשרַאפ

 ןטייקיייברעד יד ןענייז טנייה .יידיא עשיטַאמַארד יד טקעד

 טָאו ,טקַאהעגסיױא ןבָאה רעסישזער ןוא רבחמ .לַאפעגסױרַא

 -טּפױה יד טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ,ןסקַאוועגנָא דליוו ןעוועג זיא

 ןרָאװעג רָאלק זיא ,ןרוטנָאק יד ןרָאװעג טלוב ןענייז ,סעיניל

 ."ייזיא עשיטַאמַארד יד

 גָאט , סיקס'-נא ןופ גנוריפפיוא סגרעבמַאס .ַא ןגעוו קידנביירש

 .ט טביירש ,.ק ךרוד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא סָאװ ,"טכַאנ ןוא
 :ןילייב

 ןבירשעגנָא וא ןטקַא יירוצ עטשרע יד ןיא טצנעגרעד ..

 יטכַאנ ןוא גָאטי טָאה ,ענזיצַאק רעטלַא ןופ טקַא ןטירד םעד

 עשיסַאלק עשידיי עטשרע יד ןֹופ בײהנָא רעד ןרעוו טנַאקעג

 -רעד ריא ןרעוו ןעוועג לָאז רשפא ענזיצַאק טינ ןעוו ,עידעגַארט

 -ןירַא וליפַא טָאה ענזיצַאק .רעפעשטימ סיקסינַא ןוא רעצנעג

 ,סענעצס עשיטַאמַארד ,ןטקעפע עשילַארטַאעט ליפ טריפעג

 ןזניב סָאוװ,ןטייקכעלריטַאנמוא טנַאהרעביוא יד טמענ ךָאד רעבָא

 ריא טימ ,עדנעגעל רעד ןופ בעוועג-ךיז סעד טימ טינ ךיז

 -סירָאלקלָאפ רערעסערג ,תוקיתמ רעמ טלעפ סע .תוהמ ןצנַאג י

 לָאזימ ןכלעוו ןיא ,ליּפש-לבמַאסנַא רעסיורג ןוא טירָאלָאק רעשיט
 יד ,ןד יר ןופ עידעגַארט יד ןכיײרטשרעטנוא ןענָאק רעטלוב
 ןופ םזיציטסימ ןדליווךעלרעפעג ןוא תובהלתה עכעלרעטלַאלימ
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 דעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסלצל

 םעד קידהגרדהב טרילרַאּפ סָאװ ,עסַאמ רעטריזיטַאנַאפ רעד
 רעד טקַא ןטצעל םניא ךױױא טלעפ סע .גיהנמ ריא ןיא ןביילג
 עסַאמ רעד ןופ גנוזיילרעד יד ןרעדליש לָאז רעכלעוו ,זָאעטָאּפַא
 .שנוע ןקיליוויירפ םעד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יבר ריא תעב

 ףױא טרױרטסנָאק ללכב עציצַאק טָאה טקַא ןטירד םעד
 ןופ ןריפניירַא סָאד .פוא ןכעלדניברַאפמוא ןוא ןשיטַאַאכ ַא
 טינ זיא (טקעפע רעשילַארטַאעט רענייש ַא סיועג) יורפ רעד
 טפרַאדַאב טלָאװ (לָאבמיס ַא ךָאד זיא יז) ױרפ יד .טרָא ןפיוא
 "יו יד ןופ טיירשש (יאבג סנד יר) היננח יו סעדכָאנ ןעמוקניירַא

 ךָאנ ןוא ,ירעייפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה יבר רעדי ןשינעט

 רעכלעוו ,יבר רעינַארווַאס רעד סיוא טפור גנַאזעג ןוא ץנַאט ריא !

 ןיד ךורבי ;.ורא םייב רעטפעלפעג ַא יו טייצ עצנַאג יד טייטש

 ףרַאד סָאװ ,החמש-סקלָאפ ַא ןופ ענעצס-ןסַאמ ַא ןַאד .יתמא
 ַא ופ ןרעוו לוצינ סָאד ןוא ךניז יד רַאפ הרפכ ַא ןקירדסיױא
 טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טלָאװ סולשּפָא ןימ ַאזַא .שנוע ןרעוש

 -בעטילַארטַאעט םענעדיישרַאפ ןוא רעטקַארַאכ רעמ .ןריפניירַא -
 ַא -- ףיוא לָאמַא רעדיוו עקַאט טיובעג ,ליּפש-ןטקעפע ןוא ןשינ
 .עוונַאק רעשיטסירָאלקלָאפ רעקיברַאפנטנוב

 טינ ךָאנ יטכַאנ ןוא גָאטי זיא םרָאפ רעקיטרעוונגעק רעד ןיא |
 רעטכיד רעקיטכיר רעד ןעמוק טשרע חמ סע .טקידנערַאפ
 ןלַאסָאלָאק סעד רַאּפ ןעניפעגסיוא ןלעוו עכלעוו ,רעסישזער ןוא
 -+עזער עקיטכיר ןוא ןוקיזו ןטריזיטַאמַארד ןקיטכיר ןייז ןינב
 ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ןטנעמגַארפ סיקסדנַא .קינָאטקעטיכרַא עשירעס

 רעטשרע רעד רַאפ ןינב םעד ןפַאש וצ םוא ןטּפַאשנגייא עלַא |

 -רעד ןוא קורדסיוא ןשיכירג ןיא עידעגַארט רעשיסַאלק רעשידיי
 , ,"ןעניױש

 ןיא טקורדעגּפָא ךיוא .ק טָאה (1921 .,עשרַאוװו) "ןקָאלג , ןיא

 י"רַאשטַאנול .א ןופ דליב ןטרעפ ןופ ןטנעמגַארפ גנוצעזרעביא זייז

 ."רעריזַאר סכלמ רעד , עסעיּפ סיקס

 -פיוא יקסווערָאמ םהרבַא ןופ ר'א זיא 1925 רַאורבעפ 12 םעד

 ס'ק רעטַאעט-"לַארטנעצ  רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעג

 :לַאנָאסרעּפ ןקידנגלָאפ טימ ,"סוכוד רעד , עסעיּפ

, 

 -- ?רַאדנערַא השמ 'ר,

 .רעלדנַאס .ח

 .ןַאמטַאר .מ -- "עסעּפ ,

 -- "עלהמחנ ,
 .שטיוװוָאלַאגעס ַארַאלק

 .קישזאנ .י -- ?קודצ 'ר,

 ,ביורטנייוו .י -- "עקשָאי,

 .ןַאמּפיל ַאילַאטַאנ -- "הרובד

 -- "רעטָאּפ-סוכוד רעד ,
 - ,יקסווערָאמ םהרבַא

 -- "סוכוד רעגנוי רעד,

 .ןַאמלערק ..י

 .רָאטסַאּפ .מ -- "טניירפ ןייז

 .ןַאמטָאר .מ -- "ץל רעד,

 -- "רעקינָאנַאק רעד
 .שטיווָארעזײק .ד

 םהרבא .ץנַארק .ש -- "בר רעד,

 .רעלדנַאס .ח -- "רעקיוה רעד ,

 .ןַאמדירפ .ל --- "רעמָאל רעד,

 .שטיווָארעזיק .מ -- "עטיאבג :יד,

 יקסװערָאמ -
 רעד סלַא

 "רעטָאפ-סוכודי
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 .ןַאמרעק .ּפ -- "רחוס רעד,
 .ןַאמדירפ .ל -- ?טַאנגַאמ ַא,

 .גנַאפשריה .ג -- ?רעטכיר ַא

 .ןַאמרעק .9פ -- "דלָארעה רעד,
 .ץנַארק .ש -- "רעקעה רעד ,

 .שזַאברַאג .פ --- "הנקז יד ,

 רעד ךיז טלעטש "סוכוד רעד , עסעיּפ ןייז וצ המדקה רעד ןיא

 :ַא'צ טביירש ןוא ,עיגרוטַאמַארד וצ גנַאגוצ ןייז ןגעוו ּפָא רבחמ

 טרָאפ רעד ןיא .דמערפ טינ רימ זיא םרָאפ עשיטַאמַארד יד, !
 ,יסואעטעמָארּפי וא ידלמ םעד טסיײיג םעדי ןבירשעג ךיא בָאה
 םערוט םעדי ןופ ןטנעמגַארפ עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיוא יװ
 ,עיט-ביירש ןפיוא רעטַאעט ץלַא רעבָא זיא סָאד .ילבב ןופ
 רעדיוו ַא טַאהעג ךיא בָאה עניב רעד וצ .רעזעל ןרָאפ רעטַאעט
 ןופ חסונ םעד ןיא ןסַאפנייא טנָאקעג טינ ךימ בָאה ךיא .ליפעג
 רימ זיא טייצ עגנַאל ַא ליױו ,טײקשילַארטַאעט רענעמונעגנָא
 ןײלַא רימ טינ ןוא .קילַיײװגנַאל ןעוועג טושּפ רעטַאעט סָאד
 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענַיז עכלעװ ,ןשינערעקרעביא עלַא יד
 ןוא ןשינעכוז עלַא יד ,רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ רעטַאעט
 רעטַאעט סָאד זַא ,תודע ןגָאז יז ,ןעגנוכיירגרעד עשירעסישזער
 ןימ טימ .גנוועירּפּפָא רעכעלטנירג ַא ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה
 ןסיוא לכ םדוק ךיא ןיב יסוכודי םעד טימ ,טעברַא רעקיטציא
 -רעדנַאנַאּפ :עבַאגפיױא עשילַארטַאעט ןייר ַא ןזיל וצ ןעוועג
 עשילַארטַאעט עטרעטלערַאפ יד ןכערבנייא וליּפַא רעדָא ןרַאּפש
 -ןײרַא םעד ךרוד ןוא ץילַא טסקעט ןופ ףליה רעד טימ ןעמרָאפ
 הנומא ןייק טינ בָאה ךיא לייוו ,גנוועירּפּפָא לקיטש ַא ןעגנערבוצ
 זיא סָאוו ,רעסישזער ןופ גנושרעהטסבלעז רעשינואג רעד ןיא
 ןלָאר -טסקעט לכ םדוק .סעקלעמָאג יינש ןופ ןכַאמ וצ טיירג
 -וצ רעקידנעטש ַא ,טייקיטכערעגמוא ,גנונַאּפש ,ןרָאיטקַא רַאפ
 טסקעט ןיא ןָאט ןופ גנורעדנע ןָא ,ןטלַאטשעג עשירפ ןופ סולפ
 יד ןיא רעבָא ןגיל ײז .טרשכעג ןענייז ןעלטימ עלַא -- אפוג
 רעטוג רעד .רעסיששזער ןופ טינ ,רעלעטשטפירש םעד ןופ טנעה
 ַא רע זיא ;ןטלוברַאפ ןוא ןדניברַאּפ ןוא ןעמוק ףרַאד רעסישזער
 ןייז ףיוא ןעלּפמעטשּפָא סָאד ךיז טעװ ,רעטקַארַאכ טימ שטנעמ
 ףרַאד רעלעטשטפירש רעד רעדָא :ַאזַא זיא עמעליד ןיימ .טעברַא

 ןרעוו ןילַא ףרַאד רעסישזער רעד רעדָא ,טולב-רעטַאעט ןבָאה
 ,רעטַאעט טיינַאב ןייק טינ סָאד זיא שרעדנַא .רעלעטשטפירש
 סקַא םעד ןופ טסולרַאפ םוצ ,שינעדנעטשרַאפסימ יינ ַא רָאנ
 -קַא ןופ טסולרַאּפ םוצ ,ךיז טיירד רעטַאעט סָאד ןכלעוו םורַא
 .רעיושוצ ןופ ןוא רָאיט

 םעד ןופ טייקטפיורשעצ עכעלרעסיוא עצנַאג יד זיא ןופרעד
 טיוא ןליּפש ןטסילָאר יד סָאװ ,סָאד .יסוכודי קיטש-רעטַאעט
 ,סָאד .ךיז רַאפ רערעדעי יו ױזַא סעמַארד ענעגייא ערעייז
 ןוא ןסַאלעג סױרַא טינ טגנירד טקַא רעקידרעטייוו רעדעי-סָאװ
 רע טײטש גנומיטש רעד ןיא ןוא ,קידרעירפ םעד ןופ שיגָאל

 טוצ רעדָא ןטוג םוצ ,ץלַא סָאד -- ןקידרעירפ םוצ הריתס ןיא
 -ָאעט ןיימ ןופ ןובשח ןפיוא ןביירשרַאפ וצ ךיא טעב ,ןטכעלש
 חסונ ןטימ טגירקעצ ךיז בָאה ךיא .ךַאז רעד וצ גנַאגוצ ןשיטער
 ."םיררוב רַאּפ ךייא ףור ןוא
 -ָאמ ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג טפָא רעייז רעטעּפש זיא עסעיּפ יד

 ,טרילָארטסַאג טָאה רע ואוו ,טעטש ןוא רעדנעל עלַא ןיא ןיקסווער

 ןטשרע ןיא ווָאקרוט סַאנָאי ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא יז
 1939 ןיא ןוא ,עקָארק ןִיא רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי ןופ ןָאזעס
 רעד ךרוד .עֶניטְנעֶגַרַא ןיא יקסווַאלסַאז ףלָאדוה ךרוד ,גיצנַאד ןיא

 יי
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 ןופ טעטש ערעסערג עלַא רעביא ,עינעמור ןיא "עּפורט רענליוו,
 ,ווָאלוב ףסוי ךרוד ךָאנרעד ,ןיוו ןוא דנַאלטסע ןוא דנַאלטעל ,ןלױּפ

 -ירעמַא רעד טימ "קדצ רג רעד, נ'א גנוטעברַאַאב ַא רענייז ןיא

 םיא ךרוד רעטעּפש ןוא .,"עּפורט .רענליוו רעד ןופ לײטּפָא רענַאק

 -לעזעג רעשיטַאמַארד רעגַאקיש , רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 סעפורג-רעבָאהביל ןוא סעּפורט ערעדנַא ייר ַא ךרוד ןוא ,"טפַאש
 | .טלעוו רעד רעביא

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןעזייר ןמלז

 ,יקסווערָאמ םהרבָא- ןופ עשרַאוו ןיא טשרעוצ טריפעגפיוא

 ןטלַא םעד ןופ טלַאטשעג .עקיטכערֿפ ַא ןפַאשעג- טָאה רעכלעוו

 .עמַארד רעד ןופ רוגיפ-טפיוה .ַא ןיא יז יקידנלדנַאוורַאפ ,סוכוד

 ןטימ עדנעגעל יד יסוכודי םעד רַאפ טעשזס סלַא קידנצונסיוא

 ןָאפ םעד ףיױא עמַארד יד ןבעגעג ... .ק טָאה ,קדצ רג רענליוו

 רעשיליױפ-שיטַאנגַאמ רעד ,ןטלעוװ עטצעזעגנגעק יױוצ יד ןופ

 ששירעלטסניק ןוא שיגָאלָאכיסּפ םגה ןוא.,רעשידיי-ָאטעג רעד ןוא

 גנַאגגצ י'ןשיױגי ןופ -- ןרעלעפ ערעווש ןופ עמַארד יד טדיײל

 ליטס ןיא טייקכעלטייהנייא-טינ ַא ןופ ,ןעמעלבָארּפ-טפיוה יד וצ

 םענרעדָאמ םעד טרעכַירַאב ךָאד יז טָאה ,עיצקורטסנָאק .ןוא

 שילַארטַאעט ןוא קיברַאפ קרַאטש ַא טימ רַאוטרעּפער ןשידיי-
 ."קרעוו

 .1926 ןיא ענליוו ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא עסעיּפ יד
 -עג , ס'.ק ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא טקַא רעטשרע רעד

 זיא טקַא רעטייוצ רעד ןוא ,(1951 ,עשרַאװ) "ןטפירש ענעבילק

 -וינ) ,"עיגרוטַאמַארד רעזדנוא יגרעבדלָאג ,א, ןיא טקורדעגרעביא
 | .(1961 ,קרָאי

 -רַאפ ,רעסישזער םוצ גנויצַאב "רעשיסרוקיֿפַא, ןייז ץָארט רעבָא

 טקורדעג זיא עכלעוו ,עסעִיּפ ןייז וצ המדקה יד רבחמ רעד טקידנע
 :גנוריפפיוא רעד ךָאנ ןיוש ןרָאװעג

 -סיוא ךָאנ ךיא ליוו ,ןעגנוקרעמַאב עניימ עלַא ןופ ףוס םוצג

 -לעוו) יקסווערָאמ םהרבַא טניירפ ןיימ קנַאד ןקיצרַאה ץימ ןקירד

 -פערט יד רַאפ (טליפשעג ןוא טריסישזער קיטש סָאד טָאה רעכ

 טסקעט םעד טיײרפַאב זייוורעטרע ןבָאה סָאװ ,ענייז ןרויּפוק עכעל

 ךיא בָאה ןעמַאנסױא רָאפ :ַא טימ .טסַאלַאב ןקירביא ןַא ןופ

 יד ןבעגעגרעביא סייב .ךיוא ןרויפוק ענייז טימ טנכערעג ךיז
 | | .ײקורד םוצ ךַאז

 ןָא לכ םדוק טץיײװ ,"סוכוד , ןגעוו קיטירק ןייז ןיא ,רעגינ .ש

 ,ףָאטש ןקיבלעז םעד ףיוא זיא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ זַא

 רע ."טָאג וצ געוו רעד , עמַארד סרעלקעס .ה ןרָאװעג ןפַאשעג

 ַא קידנגנערב ןוא ,ןסעיּפ עדייב ןשיװצ ןעגנוכיילגרַאפ טכַאמ

 :רע טביירש ,סוכוד ןעגנוי ןופ עדַאריט ערעסערג

 ןופ גנושטייטסיוא עטנַאסערעטניא ץנַאג ַא רשפא זיא סָאד,

 .לכש ןֿפױא טשינ ךיז טגייל יז רעבָא ,עמַארד סנדיי ןשייוג םעד

 -ער ןופ טניט טימ ריא ןופ טקעמש סע .קידלטשפ טגנילק יזי

 ןלעפעג ןדיי בױא :א"ױשק עכַאפנייא ןַא ךיז טלעטש סע .קירָאט
 זַא ,ױזַא יז טלָאמ ענזיצַאק רעטלַא ןוא) םוכוד ןעגנוי םעד טינ

 סָאו ? יז וצ םיא טיצ סָאװ טנייה ,ןלעפעג טיּנ םיא ןענָאק ייז-|

 לרוג ןייז ןטפעהַאב וצ גנַאלרַאפ ןפיט םעד ףיוא סיא ןיא טקעװ

 ןייק זזנוא ןבעגעג טינ טָאה ענזיצַאק רעטלַא... ?ןרעיײז טימ-|

 -רַאפ רָאנ טָאה רע .קדצ רג םעד ןופ שינעטער רעד וצ לסילש

 -ָאיצַאנ ןוא) עלַאיצָאס עצנַאג יד ... .שינעטער יד טרעטנָאלּפ

 יו ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ןדיי יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ (עלַאנ

 םעד ןיא ןרעוו טקירדעגסיוא ןָאק ,יז טרעדליש ענזיצַאק רעטלַא

6 

295 

 דנ ַאב םישוד ס

 רעבָא ,יסעקשָאמ ןופ קלָאפ ַאי :רעטרעוו יירד סעסוכוד ןעגנוי -.

 ,סנטשרע ,ךָאד זיא סָאד
 ןעוועג טינ רע טלָאװ .רעשיטימעסיטנַא ןַא ,טליוו ריא ביוא ןוא- .

 ,רעשייױג ַא ,םנטייווצ ,ןוא ,ןָאלבַאש ַא

 -רַאפ םעד ןעמ טלָאװ .סנגיל עלענָאיצנעוונַאק יד ןופ רענייא
 רעשידיי ַא .רַאפרעד רסומ ןייק ןגָאז טפרַאדעג טינ רעסַאפ
 געמ רע .ןדִיי ןעגנַאזעגביול ןעגניז ֹוצ ביוחמ טינ זיא רעביירש
 -נוא רָאנ טינ ,טייקנלַאפעג רעזרנוא זדנוא ןזייו --- זומ ןוא --
 ןָאטעג קידנעטש סע טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .סוחי רעזד
 -יבְנ יד ןופ ערעזדנוא עיצידַארט עטסקיליײה יד ךָאד זיא סָאד
 ,גָאז וצ ןענוגְרַאפ ךיז טָאה ןעמ טלייצרעד ,עלעדנעמ ןוא ,םיא-

 טלעוו רעד ףיוא ןטימעסיטנַא יעתמאי ייוצ רָאנ ָאד ןענייז סע זַא
 ידי טָאה רע .עלעדנעמ ,רע ...ןוא םלוע לש ונובר רעד --
 טָאה רע סָאװ טגָאזעג טָאה רע .טעפנחעג טינ תמאב ידךעלעדיי
 סע ףרַאד רעביירש רעדעי ןוא ,רעדירב ענייז ןגעוו טכַארטעג
 .תמא ןטעקַאנ םעד קידנצוּפרַאפ טינ ןוא קידנלעטשרַאפ טינ ,ןגָאז
 ,שלַאּפ זיא ,,זדנוא טלייצרעד ענזיצַאק רעטלַא סָאוװ ,סָאד רעבָא
 .ןָאט ןיא -- ןוא ךות ןיא שלַאפ

 רעד ןיא טלַאטשעג 'עשיטַאּפמיסי עקיצנייא יד -- קודצ יר
 -יוועקשוי ןופ ןעמונעג ,עלעדיפ רעד טימ קודצ יר -- עמַארד
 עטכַארטעגסױא ןַא זיא -- ןצכערימש עלַאטנעמיטנעס סעשט
 ךָאנ ןדייר עכלעוו ,ןדיי עקירביא יד ןענייז רעשלַאפ ךָאנ .רוגיפ
 ןוא-ַאליּפ ענעדיישרַאּפ ןופ ןדיי עטשרמולכ יד ךָאנ ןכַאמ ןוא
 ןַאט םעד וצ וצ ךיז טרעה ןעמ ןעװ .קרעוװ עשיטימעס-יטנַא
 ןבירשעג טינ זיאיס זַא ,ןעניימ ןעמ ןָאק ,ןדייר יײז ןכלעוו ןיא
 ףיוא ןדמערפ ַא סעפע ןופ רָאנ ,רעביירש ןשידיי ַא ןופ ןרָאװעג
 ןופ דניק ןייק טינ זיא (עלהמחנ) יד ... .ךַארּפש רעדמערפ ַא
 טקודָארּפ ַא זיא יז .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ןבעל ןשידיי םעד
 -הלכשה -- רעטקיטעּפשרַאפ לסיב ַא -- סרעסַאפרַאפ םעד ןופ

 -ןייא רעד ןענזיצַאק ייב זיא תורקפה סעלהמחנ ...תוסרוקיפא
 -לפוע רעד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא וואורפ ַא ןופ קורדסיוא רעקיצ

 ,םירחוס יד דיי עלַא !ןבעל ץשידיי ןקידסלָאמעד סעד ןופ טייק
 ,ןענזיצַאק ןביילג לָאז ןעמ בוא ,ןקניז ,בר רעד ,סערַאקנעש יד
 זיא ,הנוז יד ,עלהמחנ ןייא רָאנ ןוא ,תושּפט ןיא ,יירעפַאלקש ןיא
 ןיא ?רָאּפ סע טמוק ןעװ ןוא !עגַאל רע+ טימ ןדירפוצ טינ
 ! תודיסח ברע ,גנוגעווַאב-הלכשה רעד ברע ,טרעדנוהרָאי ןטס8
 ךיז טנָאקעג ,הדנוא טלָאמ ענזיצַאק יװ ,פמוז ַאזַא ןיא ןטלָאװ
 רעד יו ןלַאווק יױוצ עשירפ ןוא עלופ ענױזַא לָאמַא טימ ןענעפע
 ןוא ליפעג רעושידיסח רעד ןוא קנַאדעג ןופ לַאװק ועשיליכשמ
 דליב סָאד זיא שירָאטסיה רָאנ טינ רעבָא ?לַאוװק-עיזַאטנַאפ
 .שלֵאפ ,טרימשעגנָא טָאה ענזיצַאק סָאװ ,ןבעל ןשידיי םעד ןופ
 רוגיפ עקיצנייא יד .שלַאפ שיגָאלָאכיס8 ןוא שירעלטסניק זיא סע
 רעד זיא ,ןבעל ןופ םינמס ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עמַארד רעד ןיא
 ,רוגיפ -ןבענ ַא ,ףוס ?כ ףוס ,ךָאד ןיא רע רעבָא ,סוכוד רעטלַא
 .עשידיי עלַאיצָאס ידי -- ןוא סוכוד רעגנוי רעד זיא רקיע רעד
 םנופ ןעז ןָאק ןעמ טיױו יו .טלעפ רקיע רעד . ..-- "עמַארד

 ןעוועג יסוכודי ןיא עיציבמַא סרבחמ םעד זיא ,ןײלַא טסקעט
 ."ןטייקכעלגעװ ענייז ןופ רעסערג

 :עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ךאלמ .ל
 ;טימרעד ?סוכוד םנופ קנַאדעג -ןעיידיא רעד זיא סָאװ..

 -נעדיירפ ַא זיא ,יקצָאטָאּפ ףַארג רעד ,םוכוד רעטלַא רעד סָאװ
 זיא סָאװ ?תורוד םיצירפ ןופ סַאטש ןייז טקידייטרַאפ ןוא ,רעק
 -ןדיי ןופ טכיל עסיורג סעכלעוו ,?סוכוד ןעגנוי םנופ יידיא יד
 -צַאב .םיא לָאזיס סָאװ ;טלַארטשעגנײרַא המשנ ןייז ןיא טָאה םוט

 טי
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 ןופ ןָא ;סיסהעל
 טיי יי

 -רעביא ךיז ןוא סוסקול ןוא ןייוו ןופ ךיז ןעלסײרטוצּפָא ןקעוו

 ןוא בױטׂש ןשיווצ ,טייקשידיי עמורפ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןרעפטנע

 זיַּב געוו ןייז ןיא ןטלָאה ךיז קידתונשקע ױזַא לֶאֹז ןוא למיש

 ?ןפיוה-רעטייש םוצ

 -עלגנַאר"המשנ עטסכעה יד טָא ךַאֹוש רעייז טזיױו ענזיצַאק

 ןיא טלַאהניא ןייא ןופ ןסָאגעגרעביא ןרעוו ןעיידיא ןעוו ,שינ

 ןַא ןיא רקש-םלוע ַא ןופ ןייגרעביא ףרַאד המשנ ןעוו ,ןרעדנַא ןָא

 ,לגנַארעג ןכעלרעניא ,ןפיט ןופ רופש סוש ןייק .תמא-םלוע

 ןקידימת ןופ ,ןעגנתשיטנַא ןוֹא תוקֿפט ןוֿפ ןןעניײֿפ עקיטסייג ןופ

 םָאו ,םוטנדיי ןופ ןעיידיא יד טׁשינ ןעמ טֿפַאטרעד סעּפע; .טוז

 ,ןעילגעצ טסיײג סעסוכֹוד ןעגנוי םעד זיױוקנוֿפ טֿפרַאדעג ןֿבָאה

 "יוהרַאֿפ עכלעזַא ןעזרעד לָאֹו רע ,קילב םעד ןכָאמ רעלעה םיא

 רע עכלעוו וצ ןטייקכיוה ענעגרָאברַאפ עכלעזַא ,ןטייקנייש ענעל

 סָאװטע .שפנ תריסמ זיב תונשקע ַאזַא טימ ןטפעהַאב ךיז לָאז

 ןופ ןדלעה יד ייב רעגערט-ןעיידיא רעדָא יידיא ןַארַאֿפ זיא -

 ןייק ,גנַאהנעמאזוצ ןייק טשינ ןבָאה יז רעֿבָא ,סוכוד םעד ֹסורַא

 -ָבָאט סרַאדנערַא םעד ,עלהמחנ ,לשמל .גנודניברַאפ עכעלרעניא

 .לארׂשי קלָאפ ןרַאפ העושי סלַא .,תונז ,דניז טקידערּפ ,רעט

 ושַאטָאּפָא ייב ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא גנולדנַאה ךרוד סָאד זיא

 ,םענרַאפ סע טָאה ושַאטָאּפָא ייב.. "רעדלעוו עשיליופ יד, ןיא

 ןסירעגּפָא ,סַאלב ַא ?ןענזיצַאק ייב ןוא ,םיורט-חיושמ ,סזיציטסימ

 ןעמ בוא .טייקידנעווטיונ ןָא ןוא גנַאהנעמָאזֹוצ ַא ןָא ,לטיפַאק

 ןוא רַאדנערַא םעד ,ןדיי יד גנַאגןעיידיא םוצ ןענעכערוצ לָאז
 ַא :טגָאז ענייה יו ,ןענייז סָאװ ,ןדיי יד ,קודצ יר עדייז ןייז

 טיא ןעלטעב עכלעוו ,ןדיי יד .יןּפַאלקש ןוא טניה ךָאװ עצנַאג -

 ,הזבמ ךיז ןענייז ;ךיז ןגייּב סָאװ ,ןדיי יד ,טרָאװ טוג ַא ץירּפ םייב

 -נייר רעכעלרעניא רעייז וצ ,תבש םוצ טמוק סע ןעוו ,ךָאד ןוא

 .רעייז ןופ גנוכעוושרַאפ רעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ןוא ,טייק

 סָאד ןָאק ןעמ ביױא.. .בייל ןרעוו ייז ןענָאק ןַאד ,רעטכָאט
 -יזע ַא אקוד סע זיא ,גנוטכַארטרַאפ סענזיצַאק ּוצ ןענעכערוצ
 טרעהעג סָאד ןוא ,גנלדנַאה רענײמעגלַא רעד ןיא ךירטש רענר

 ןיא ןַארַאּפ .עסעיּפ רעד ןיא ןטנעמָאמ ענייש רָאג יד וצ סױועג
 ײגַארט רעד זיא סָאד --- יידיא ןַא רַאפ לקניוו ַא ךָאנ קרעוװו סעד ||

 ןטלַא םתפ תרשמ רעשיטניה רעד ,ץל רעד ,פיט רעשימָאק
 ןיא ךָאד טָאה סָאװ ,שינעפעשַאב עטסקירדינרעד סָאד ',ץירּפ
 -רעה ענייז וצ המקנ ןופ ןליפעג יד טױטעגּפָא טשינ ץרַאה ןייז
 ןטיױוצ ןטימ סנייא רעבָא ,יידיא ןַא ךיוא... .רעקירדַאב ןוא רעש
 ןעמ ,קילעפוצ יו ױזַא זיא ץלַא ,גנַאהנעמַאזװצ ןייק טשינ טָאה
 רע .טכוזעג טשינ עדנעגעל ןייק טָאה עזזיצַאק זַא ,רָאלק טעז
 רעשילַארטַאעט ַא ןיא עדנעגעל עקיטרַאפ יד ןבעג טלָאוועג טָאה
 ,גנוזטטייטסיוא

 רעד .הביבס קיניו קרעוו סָאד רעבָא טגָאמרַאפ שילַארטַאעט
 רעד .טייקרעל רעסיורג ַא טימ טליפעגנָא טרעוו טקַא רעטייווצ
 .ףיונצ עדייב ךיז ןעמוק סוכוד רעגנוי רעד ןוא סוכוד רעטלַא
 -לֹואוו ייווצ ,ןגָאלשּפיונוצ ןטלעוו ייוצ ןפרָאדעג ךיז ןבָאה ָאד
 וולג ןשיווצ זיולב גָאלַאיד רענעקורט ַא. .ןכערבפיונוצ ןענַאק
 המלש ןגעוו ןעגנוקרעמנָא עקידנעיײגכרוד .סוכוד ןטלַא ןוא
 ןיווש זיא סָאװ ,טקַא ןַא טמוק ןַאד ןוא ,רעטיױו ױזַא ןוא ןוכלומ
 רעד .קרעוו םנופ טלַאהניא ןטימ ןדנוברַאפ שינָאמרַאה טשינרָאג
 ַא טרעוו ,רעטכָאט סרעמשטערק םעד ,עלהמחנ ואוו ,טקַא

 טקַא רעטרעפ רעד .ןדיי יד ןריפרַאפ ליוו ןוא עקטוטיטסָארּפ
 רעד ,רעטסטנַאזָאּפמיא רעד ןייז טלָאזעג טָאה קרעװ סעד ןופ
 רעדעּפ רעד רעטנוא רע זיא ןעמוקעגסױרַא ןוא... רעטסשיטעָאּפ
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 ,ךָאד .םעלַא םעד-.ופ גנולקערבעצ ַא ,שימעג ַא ענזיצַאק- ןופ
 -עגנָא עלַא יד ,ךעלקערב ענעֿפרָאוװעגנָא עלָא יד קידנביילקפיוא -

 (רעיושוצ םייב ןוא) רענעייל סייב טרעוו ,ךעלעקשירק ענעּפרָאוװ |

 זיא טנעמָאמ רעטצעל רעד .קורדנייא רעלופסגנומיטשש ַא ןפַאשעג
 -סנעווקעסנָאק רעד זיא טקַא רעד... .רעטסנביוהרעד רעד ךָאד |

 יעקידרעירֿפ עלַא ןופ רעט

 רעד ןיא עזזיצַאק רעטלַא רעטכיד רעד טָאה ךעלכַארּפש.

 לֹופ זיא ענייז ךַארּפוע יד .גנובַאגַאב עכייר ַא ןזיוַאב עמַארד

 ןעמ ליוו .טייקניזע עכעלדליב ןוא טייקרעטיול ,טייקלעה טימ/

 ךיז זיולב ,גנולדנַאה ןוא עיגָאלָאכיסּפ ןופ ןקוקקעוװוַא ןצנַאגניא

 רעבָא ,ןכעלטרַאה זייולייט םעד .ךַארּפש רעד טימ ןקיצטנַא

 ןָאק ,גוננעת ןסױרג ַא רע טּפַאשרַאפ ,שידיי ןקידנעגניז-לַאטעמ
 זיא סע זַא .,ןרעה ןיא יס ןוא ןענעייל ןיא ייס ןטכודסיוא ךיז

 | ."ןושל ןשידיי ןופ טרעצנָאק-טרָאװ ַא

 ;ליזיימ ןמחנ טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 יד ,עדנעגעל עכעלטכישעג ַא ףױא טיובעג זיא עמַארד ידי

 זיא סָאו ,םהרבַא ןב םהרבַא יר ,קדצ-רג רענליוו ןטימ השעמ

 ,ךעלכיב-השעמ עשידיי ןוא ןדייבתכ ענעדיישרַאפ ןופ טנַאקַאב

 ,עדנעגעל רעד ייב טסעפ ןטלַאהעג טשינ ךיז טָאה ענזיצַאק .א

 טָאה רע .טלַאהניא ןגרַאק ריא טימ ןדתבעג ןעווטג טשינ ןוא

 השעמ יד ,עמַארדָאלעמ עכעלשידיי ַא טתס ןפַאש טלָאוװעג טשינ

 ,הביבס יד ןבעגעג רע טָאה ץלַא ןופ רעירפ .ןילַא קדצ-רג ןטימ

 -רעדנַאנַאּפ טנַאקעג ךיז טָאהיס ןכלעוו ףיוא ןָאפ ןכעלגעמ םעד

 טייג סָאװ ,טַאנגַאמ ןשילױפ ַא טימ השעמ ןימ ַאזַא ןעלקיוו

 ,עיינ ,עטסקיטכיוו סָאד -- סנייא זיא סָאד .טייקשידיי וצ רעביא
 טריפעגסורַא טָאה ענזיצַאק .א... .ןבעגעג טָאה ענזיצַאק סָאװ

 ןבעגעג ןוא רָאי 200 ַא טימ קירוצ ןופ רעגייטש-סנבעל קיטש ַא
 -ַאנגַאמ יד -- ןטלעוו יױוצ יד ,ןרעדנַא סעד ןגעק סנייא זדנוא

 רעד ןופ ףָאטש ןּפַאנק רָאג םעד ןופ זיא ,עשידיי יד ןוא עשיט
 5 ןַא טיִמ עמַארד ַא ענזיצַאק .א יב ןרָאװעג עדנעגעל רעתמא

 .עמַארד רעד ןופ ןורסח רעד זיא ָאד .ףָאטש ןקידנסילפרעביא ||
 -דנַאה רעד ןופ ןטנעמָאמ עטסנדייזערַאפ יד ןיא ּפָא ךיז טפור סָאװ !

 ןפ ,רקיע ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ּפָא טיצ סָאװ ןוא גנול

 רעדעי ןוא ,ןטלָאטשעג- ןפיט 20 ַא ףיוא ןבעל זדנוא רַאפ .רטנעצ

 ןייז ןקעלּפטנַא ?יוװ ,ןענזיצַאק ייב ןקית ןייז טָאה ייז ןופ רענייא

 :ךָאנ ןוא .רעטקַארַאכ ןייז ,עימָאנָאיזיפ ןייז ,ףוצרפ ןייז ,תוהמ

 -טּפיוה יד ןופ רענייא רעדעי ,ןעיידיא ענעדיישרַאפ ָאד ןבָאה רימ

 רָאטױא רעד ןוא ,לעוטקעלעטניא וצ ,לעודיווידניא וצ זיא ןּפיט

 עלעניגירָא םגה -- עקיטרַאנדיײשרַאפ וצ ןירַא םיא ןיא טגייל

 ןבָאה רימ ןוא ,ןעמעלבַארּפ ןוא ןקנַאדעג -- עטנַאסערעטניא ןיא

 -סיוא-סגנוניימ ַא ןופ ,גָאלַאיד -טוּפסיד ַא ןופ קורדנייא ןַא לָאמטּפָא

 רעד ןיא סע טיירדרַאפ לָאמטּפָא ןוא ײרעּפמַא-חוכיז ַא ןופ ,שיוט
 -ַארעטיל .ןטַאט ןופ טיירטש סעד ,ןטקַאּפ ןופ ףמַאק סעד עמַארד

 ,ןעגנוזָאל םשל גנוגעווַאב ,ףמַאק רעדָא .גנולדנַאה טָאטשנָא רוט

 .אפוג ןפיט יד ןופ רעדייא רָאטױא ןופ רעכיג ןעמַאטש סָאװ

 םעד ןיא ןטייהלצנייא ,םיטרפ ליפ ףיוא ןזייונָא ןָאק ןעמ

 טזעינ רעדָא קילעפוצ ,קירביא ןענייז סָאװ ,עסעיּפ רעד ןופ גנַאג

 טבעל עסעיּפ יד .םיטרּפ רָאֹנ ןענייז סָאד רעבַא .טקיטכעראב

 ענעגיוצעצ ענלצנייא ףיוא טקוקעג טשינ) טריסערעטניארַאפ ןוא

 ,עטסקיטכיוו עמַאס סָאד ךָאד זיא סָאד ןוא ,(רעטרע עשירַארעטיל

 טימ טרידימיש סע .עניב רעד ףיוא בוט-םוי ַא ןליפ רימ ןוא

 ךָאד זיא סָאד ןוא -- םטיר טימ ,קיזומ עכעלכַארּפש טימ ,תויח

 ,עיינ ךיז רַאפ ןבָאה רימ .עניב רעד ףיוא םירקיע יד ןופ ךיוא

198 



 ישי: יה

 ,ןקידעבעל ןיא ןשינטלעהרַאּפ-תוחכ ,עלעניגירָא ,עקיטרַאנגייא

 סָאד ןוא -- ןּפיט יד ןשיוצ לגנַארעג-רעטרעוו ןלוֿפטעּפמיא

 ןוא טייקשינעצס -- ףוסל ןוא .זדנוא ייב סעיינ ַא סיוועג ךָאד זיא

 -נוא .חכ-רשיי ַא רָאג ןענזיצַאק .א ןיוש טמוק רַאֿפרעד ,ןטקעֿפע

 ,קידרענייב טרַאה ױזַא ךָאד זיא רוטַארעטיל עשיטַאמַארד רעזד

 םעד ןופ תולעמ עלַא יד ןוא .קילײװגנַאל ױזַא ,זָאלטולב ױזַא

 ןוא ,ךַאז רעד ןופ תונורסח עסיורג יד רעבירַא ןגעוו יסוכודי

 -ירפַאב ןצנַאגניא טשינ בוא עסעיפ רעד ןופ קעװַא טייג ןעמ

 ןופ קורדנייא ןרעטנוא זיא ןעמ רעבָא ,טפיורשעצ סעּפע ,טקיד

 | געינעעשעג ַא

 -ַארטַאעט ןוא שינעצס ַא זיאיס זַא ,זייווַאב רעטסעב רעד ןוא

 ןבָאה רימ .אפוג ןריפפיוא סָאד ,ןליפש סָאד זיא שינעעשעג שיל

 רעדעי .טבעלעגפיוא טָאה ןוא טבעל רָאיטקַא רעד יו טליפעג

 ןוא ,ןפַאשעג ,ןָאטעג טָאה (רעגרע רעוו ,רעסעב רעוװ רענייא

 עניב רעד ןופ טנײשעגּפָארַא טָאהיס ןוא .טבעלעג ,רקיע רעד

 ױזַא רָאיטקַא רעד יו .רעױשוצ םעד טקעטשעגנָא טָאה סע ןוא

 .טבעלעגטימ ךיוא ןוא ךעלדניפמע ןעוועג זיא סוקילבוּפ סָאד ךיוא

 ןפַאשטימ ןוא ןבעלטימ ַא ןעוועג זיא סע

 -עג טָאה יקסווערָאמ .ַא ?ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש סָאד ןוא

 -עש רעקינייו טשינ זיא סָאװ ,פיט-יקסווערָאמ סעיינ ַא ןפַאש

 טָאה (רַאדנערַא השמ) רעלדנַאס .ח .רעלָאּפָארימ ןייז יו שירעפ

 ,טסיטרַא רעטשטנעבעג-טָאג ַא זיא רע זַא ,ןזיווַאב לָאמַא רעדיוו

 (טקַא ןטירד ןיא) רעקיוה ןופ לָאר רעניילק רעד ןיא וליפַא ןוא

 ןייז טימ רע טרעטישרעד טֵקַא ןטייווצ ןיא .לופטנעלַאט רע זיא

 יגירָא ןוא קידעבעל זיא (ץל רעד) ןַאמטָאר .טייקנפלָאהַאבמוא

 ,טנַאסערעטניא זייוורעטרע זיא (עלהמזחנ) שטיווָאלַאגעס .ק .לענ

 ןטשרע ןיא טפיוהרעביא ,ןטלַאהעגסױא סוטעמוא טשינ רעבָא

 רעד) ןַאמלערק .קידלוש ךיוא רָאטיױא רעד סָאד זיא רשפא .טקַא

 יד ןוא (קישזָאנ) קודצ יו זיא ןייש .קידהשקשינ (סוכוד רעגנוי

 .ךיז ױזַא -- עקירביא יד .שזרַאברַאג) הנקז

 םױבלּפַא . , . ןייפ תמא ןענַײז םױבלּפַא .מ ןופ סעיצַארָאקעד יד

 .דנַאטוערַאפ ןשירעלטסניק ןוא ימ ךס ַא טגײלעגנירַא טָאה

 יא גנורַאּפרעד ליפ ןבעג טעװ סָאװ .ךַאז ַא ןײמעגלַא ןיא

 "םיקילבופ םעד יא ,רָאטױא סעד יא ,רעטַאעט םעד

 :טביירש ליזיימ לטיג

 עסעיפ רעד ןופ ערעימערּפ רעד ךָאנ םורַא ךָאװ ַא ןיא ןיושג/ |

 -רָאפ לַאז ןטקַאפעג-לופ ַא ייב טרָאד זיא ,(1925) עשרַאוו ןיא

 רעכעלטּפַאשלעזעג ַא ,רעפסָאמטַא רעטילגעגנָא ןַא ןיא ,ןעמוקעג

 םעד ןופ גנולעטשרָאפ רעד ףױא ןוא עסעיפ רעד ףױא טּפשמ

 טָאה דצ ןייא ןטימ ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא סע  .יסוכודי

 רעד ףױא ןסָאגעג -- רעטייױוצ רעד ,ןירַא גָאט ןיא טביולעג

 יזַא טקנופ טָאה םורַא רָאי 5 ןיא .לבעוװש ןוא ךעּפ עסעיפ

 רעד ךָאנ קיטירק-רעטַאעט רענַאקירעמַא שידיי יד טריגָאער

 עסעיפ יד טָאה דצ ןייא .יסוכודי סנופ ערעימערּפ רעקרָאירינ

 ןיינ ןבָארגַאב יז -- רעטיױוצ רעד ,למיה ןיא ךיוה ןביוהװג

 | ,דרע רעד ןיא ןלייא

 עלַא יז טרימוס ,רעגיטש ןייז טול ,טָאה ענזיצַאק .א ןעוו

 :רעטרעװ עדנגלָאּפ יד וצרעד ןבעגעגוצ רע טָאה ,ןעגנוצַאשּפַא

 רָאה יסוכודי םענעמוקלופ טשינ רעייז ןיימ ןופ סענעצס ליפי

 ןָאק יצ !ןצרַאה ןיימ ןופ טולב טימ ,טולב טימ ןבירשעג ךיא

 טליפעגנָא ןענייז עכלעוו ,רעצרעה ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןעניפעג ךיא

 ".'? טניט טימ
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 ונַאב םישורהק
 שי

 .:טביירש יקסווערָאמ םהרבַא
 ןעמונעגסיוא םלוע | םייב טָאה עכלעוו ,ערעימערּפ רעד ךָאני

 יייצ עַלַא ןבָאה ,גלָאפרעד ןופ סינמיס עכעלרעסיוא עלַא טול
 .ןטוג דעלנייוועגדעסיוא}| בוט רתויה דצ לע ןפורעגּפָא ךיז ןעגנוט
 טינ ןבירשעגנָא טָאה ידנָאלגעשפ שאני ןיא גַאלשנעּפַא (ינ
 ןופ .רעטערב עקידכבענ יד ףױא זַא ,רעקיניױו טינ ןוא רעמ
 גרעבמָאנ :ָאקיעטַאמ טצנַאלגעגסױרַא טָאה לרעטַאעט ןעמערָא

 ,(! תוא ןייא טינ ןבירשעגנָא) ןָאטעג גָאז ַא טָאה ומצעבו ודובכב -

 ןעוו ןיוש ןָאק ,טקַא ןטיױוצ ַאזַא טגָאמרַאפ סָאװ ,קיטש ַא זַא

 / רעלעקנוט רעד טָאה יטנעמָאמי ןיא .ןטכַארט טינ ילַאפכרודי

 ןיא טליפש ירעלָאּפָארימ עקלאירזעי :רוטָאקירַאק ַא טקורדעגּפָא

 עסיוועג ןעוועג ץלַא זיא סָאד ...יסוכודי ןטלַא ןטימ ךַאש

 ןילרעב ןופ טסַאג סענעעזעגנָא ...ןרָאפ יײשּפָאי ןופ םינמיס

 סעד ןעוועג םינפ לבקמ ןעמ  טָאה ײױזַא יו .(קסווערָאמנ

 -עג ןעמ טָאה ןצרַאה ןופ ןקנפ עכלעוו טימ ?גרוטַאמַארד

 טנישַאב ױזַא טָאה סָאװ ,עװמ עגנוי יד ןעמערַאוונָא טוואורּפ

 :ןוטַאקירַאק ַא ןזיװַאב ךיז טָאה יטנייה' ןיא ?טנָאזירָאה םעד

 -ךעטַאעט ַא טַארַאֿפַא ןזעיפַארגָאטַאפ ןופ סױרַא טפעלש ענזיצַאק

 טָא רעסיוא סעּפע ןענָאמרעד טנָאקעג טלָאוװ ךיא ןעוו ...קיטש

 וצ ןוא רעטּכיד םוצ יטייקמַאזקרעמפיוא ןופ קורדסיא י םעד

 -רַאפ טינ סע תונמאנב ךיא טלָאװ ,טרָאװ רעטַאעט ןטשרע ןייז

 ןעוועג זיא רוטָאקירַאק עזָאלטקַאט ךעלמענ יד טָא רעבָא גוש

 | .ןענזיצַאק וצ גנויצַאב ןופ ןכייצ רעד

 רָאי 778 ןופ ךׂשמ ןיא טליפשעג יסוכודי םעד בָאה ךיא.

 ןיא ןבָאה רעליּפשיױש ייר ַא .קיטנַאלטַא ןופ ןטייז עדייב ףיוא

 ,רעייז ןביױהעגנָא וא טנײשעגסױרַא יסוכוד ןגנויי ןופ לָאר רעד

 זומ יָאד ... (ייר רעטשרע ןיא -- ןַאגחב לכח) געוו ןסירג

 וצ טרעהעג טינ טָאה גנוריפפיוא רעוועשרַאוו יד זַא ,ןרעוו טגָאזעג

 ןיא טָאה יעלהמחני םגה ,ןרָאי יד רַאפ עלַא יד ןשיווצ עטסעב יד

 זיא סע יוװ ןירעּפרעקרַאפ עקידנצנעלג ַאזַא טַאהעג טינ ץעגרע

 ןקנופ ןופ ןטנעמָאמ שממ ןוא ... ,שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ןעוועג

 יד רַאפ שזַאברַאג יד טקַא ןטרעפ ןיא ןבעגעג טַאה ץנַאלג ןוא

 סע ...ידלימ עלעגירק ןטימ ןעמַאמי רעד טימ םונימ עכעלטע !
 ךיױא גנוטסייל רעטַאעט ןימ םענייש ןופ סענעצס ןעוועג ןענייז

 -מסרַאפ ַא ןיא ןסָאלּפעג זיא לקַאטקעּפס רעד רעבָא ,ערעדנַא ייב

 תואמזוג םוש ןָא -- זיא יסוכודי ןופ גנולעטשרָאּפ יד... .טפול רעט

 -טנַא רעד ןיא ּפַאטע ןַא -- ןעגנוצַאשרעביא עוויטקעיבוס ןוא

 ןופ סקואוו ןיא ייט ,עיגרוטַאמָארז רעששידיי רעד ןופ גנולקיוו

 "יש םענעבעגעג ןופ עטיוו סולוקירוק ןיא ייס ,ללכב רָאיטקַא

 וצ ןלַאפעגסיוא זיא ןרָאי ענעי ןופ סקנפ ןיא ןעמעוו ,רעליפש
 !הלילח ,יהדיריי ןופ טינ -- ךעלטעלב רָאּפ ַא ןביירשרַאּפ

 זיא ענזיצַאק רעטלַא זַא ,טריטָאנרַאפ טינ זיא ץעגרע ןיא ...

 ןשירעפעש טימ רענעדָאלעגנָא ןַא רעטַאעט ןשידיי ןיא ןיירַא

 ןוא רעקידלּפַאצ ןייז זַא ;רָאיטקַא ןקידעבעל ןרַאפ סטוג ןוא בָאה

 -רעוו עשינעצס טריטקיד םיא טָאה ןסיוועג-רוטלוק רעקידנזיורב

 -ַאּפ ןופ ,געט עקידנפיול ןופ ,ןויטקעּפסרעּפ עשירָאטסיה ןופ ןט

 -נָא טָאה ענזיצַאק רעטלַא .ןטקילפנָאק עשיגָאלָאכיסּפ-שיטיל

 ףיױא ןגױא עטבילרַאפ טימ קידנקוק ,ןלָאר עקיטכערּפ ןבירשעג

 ןעמ טָאה ץלַא סָאד .רוד-ןרָאיטקַא ןקידנּפַאש ןופ רעייטשרָאפ יד

 -ַאמ-רוטלוקי רעוועשרַאוו ןופ הביבס רעשירעבעגנָאט רעד ןיא

 עשטשיט ףיוא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ לייו ,ןעזעג טינ יגנוכ

 -ַארד םעֶד ,ןלָאר עקיטכערּפ יד ,רָאיטקַא ןקידעבעל םעד תורּפכ

 .ײרעטַאעט ןופ גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג ןטימ גרוטַאמ
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 ןופ ןָאסיססעל

 :טביירש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 סלַא ךיוא ןענייטרעד טזָאלעג ענזיצַאק ךיז טָאה בורקב רַאגי

 -ַארד רעשיטקַארּפ סלַא ןוא (ןקסעבַארַאי ךוב סָאד) רעקיַאזָארּפ

 סיקסי-סנַא .ש ןּופ ןטנעמגַארפ יד טקידנערַאּפ טָאה רע :גרוטַאמ

 -יידַנָא סיקס-נַא ןוא ןציטָאנ ןופ ךמס ןפיוא .יטכַאנ ןוא גָאטי

 -רַאּפ ,עקידנקריוו-קרַאטש ַא טיובעגסיוא ענזיצַאק טָאה ,ןעגנוט

 טרָאװ סָאד רעטנא ךיירטש ךיא .עידעגַארט עשידי עטצנַאג

 דנַאשז רעכעלטנגייא סעגזיצַאק ןעוועג זיא סָאד לייו ,עידעגַארט

 ןוא עיכיטס ןייז ןיא ןעוועג רע זיא ָאד .עיגרוטַאמַארד רעד ןיא

 -המחלמ ןזעיווצ ןופ רעטַאעט ןשידיי ןיא ןָא-ןביוא ךיז טקורעג

 רעלעניגירַא רעטשרע ןייז טימ ןזיווַאב סע טָאה רע .דָאירעּפ

 טעמכ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג זיא סָאוװ ,גנופַאש רעשיגרוטַאמַארד

 -רג רעדי רעדָא 'סוכודי רעד -- טלעו רעשידיי רעצנַאג רעד

 ןיא 1925 בײהנָא ןעמוקעגרָאפ ןיא גנוריפפיוא רוא יד .יקדצ

 .מ ןוא יששזער סיקסווערָאמ .א) רעטַאעט ילַארטנעצי דעוועשרַאוו

 ענעדיישרַאּפ ןיא זיא עסעיפ יד ןוא ,(גנוריזינעצסנַאזימ םנַאמּפיל

 -ןעל ךס ַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג סעיצפעצנָאק עשירעסישזער

 טנַאסערעטניא ןַא םּורָא עידעגַארט ַא .ןברוח ןסיורג ןזיב ,רעד

 -כרוד ַא טימ ,ןלױּפ ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ לטיּפַאק
 -טשינ ןוא ןדיי) ןטלַאטשעג עטנַאקרַאמ גוצ ןצנַאג ַא ןופ שרַאמ

 טימ עסעיפ ַא ;עקינײא ןופ גנורעדליש עטפיטרַאפ ןוא (ןדיי

 ןוא ןטקַא יירד עטרױטיטסנָאק-שיגרוטַאמַארד טוג טנכייצעגסיוא

 רעכלעוו ,ףוס ןטלסײרטעצ-שינַאטקעטיכרַא ןַא לסיב ַא טימ

 ."ךָאז רעד ןופ םעּטָא ןשיריּפסקעש םעד ךיז ןיא רעבָא טגָארט

 רענליוו, רעד ןיא "קדצ רג , ןופ גנוריפפיוא סווָאלוב .י ןגעוו

 :ינודקומ .א ר"ד טביירש .קרָאי-וינ ןיא "עפורט

 טָאה יקדצ רגי ןופ גנוריפפיוא רעד ףיוא עיזנעצער ןיימ;
 זיא סַארגָארּפ ןיא :םעט ןקידנגלָאּפ םעד בילוצ טקיטעפשרַאּפ
 ,עמַארד סענזיצַאק .א טעברַאַאב טָאה ווָאלוב .י זַא ,ןבעגעגנָא
 יו עמַארד יד ןענעיילכרוד וצ בוח ןיימ רַאפ ןטלַאהעג ךיא בָאה
 . יד ינעג ןעעז אליממ ןוא ןבירשעג יז טָאה רעסַאפרַאפ רעד
 .ריא ףיוא טכַאמעג טָאה ווָאלוב סָאװ ,עיצַארעּפָא

 ןעמ טזָאל עמַארד רעד וצ ךיילג :לָאניגירָא ןגעו תישאר =
 נָא ןוא המדקה ַא ןייגכרוד רעירפ טפרַאד ריא .וצ טינ ךייא
 ילעזַא ערעדנַא טימ ןוא דובכה תארי טימ ,טסנרע טימ ךיז ןּפַאז
 ענזיצַאק רעטלַא טדער המדקה רעד ןיא .עצריוועג עקיטסייג עכ
 -ױעד קילעּפוצ זיא רעכלעוו ,עמָארד רעד ןופ רבחמ םעד ןגעוו
 -םײגָאב טימ ,ץרא-ךרד ןקידלַאװג ַא טימ ענזיצַאק רעקיבלעז
 ךיז טסיוורעד ריא .דובכה תארי טימ ןוא גנונעקרענָא רעטרעט
 רעטלַא ןופ ןכַאז עקיטכיוו ,ןכַאז ליפ רעייז המדקה רעד ןיא
 זַא ,ךיז ריא טסיוורעד ,תישאר .ענזיצַאק רעטלַא ןגעוו ענזיצַאק
 טרעוו יז יֹו עדנעגעל יד טצונעגסיוא טינ טָאהי רבחמ רעד
 רע רעכלעוו ףיוא עוונַאק ַא יו רָאנ ,עמַארד ַא רַאּפ טלייצרעד
 ,ךיוא ךיז טסיוורעד ריא .יטייווק סענעגייא ןייז טיינעגסיוא טָאה
 טייו רעייז זיא ,ןדיי ןופ טלייצרעד טעװ יז יװ עדנעגעל יד זַא
 -עמ ַא יװ טלײצרעד טרָאד טרעוו יז .טסייג סרבחמ םעד ןופ
 רעד ןּופ רעגערט יד' יו סױרַא טרָאד ןטערט ןדיי .עמַארדָאל
 -עגרָאּפ ַאזַא ןוא ,יתובוט תודמ עלַא ןופ ןוא הרות רעקיליה
 -ַאק רעטלַא ,רע .ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז ןָאק רבחמ רענעטירש
 -עג ןריובעג זיא יז יו עדנעגעל יד ןעמונעג טינ טָאה ,עניצ
 -עג יז טָשהי רע ,ןיינ לָאמ טנזױט ,ןיינ .פעק עשידיי ןיא ןרָאװ

 ט) -סיוא שיגָאלָאכיסּפ זיא סָאװ ,שינעעששעג עכעלגעמ ַא יו ןעמונ
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 ןרעטַאע ט ןשיריי

 -רעד טָא .רבחמ ןטימ קיטרַאפ טינ ךָאנ טנעז ריא .ישילרעט

 -יובעגנייא ןייז טימ טיױה רעלעה ןופ גנילצולפ ךייא רע טרעלק
 ןסייא ראג רע זיא סָאמ רערעסערג ַא ןיא זַא ,תוונע רענער
 ּפָארַא רע טזָאל ַאד .עמַארד עשידיי עלַאיצָאס יד ןבעגוצ ןעוועג)

 טרירעג שממ טרעוו ריא זַא ,ןזײשַאב ױזַא טגָאז ןוא ןגיױא יד
 .ןעגנולעג םיא זיא סע יצ ןלייטרוא טינ ןָאק רעי זַא ,רערט ןופ

 ןטייקנדיישַאב יד זיא ףיט ױזַא ,זיא םי רעד יװ ףיט ױזַא א
 טָאה רע זַא ,לשמל ,ךיז ןגעו רע טליײצרעד טָא .רבחמ ןופ
 םיא טָאה טייצ עגנַאל ַא .עניב רעד וצ ליפעגרעדיוו ַא טַאהעג
 -ןײשַאב ןעזרעד טָאה רע רָאנ ,טלײװגנַאלעג רָאג רעטַאעט רעד
 ןוא .גנוועירפּפָא ןַא ןיא ךיז טקיטיינ רעטַאעט רעד זַא ,ךעלרעפ
 סָאװ ,עמַארד ענרעדָאמ ַא ןביירש עקַאט ןעמונעג ךיז טָאה רע

 עטרעטלַארַאּפ יד ןכערבנייא וליּפַא רעדָא ןרַאּפשרעדנַאנַאפי לָאז
 ךרוד ןוא ןיילַא טסקעט ןופ ףליה רעד טימ ןעמרָאּפ עשילַארטַאעט
 בָאה ךיא סָאװ סָאד .יגנושירּפּפָא לקיטש ַא ןעגנערבניירַא סעד

 ןופ טרעלקעגסיוא טינ ,הלילח ,זיא רעהַא זיב ןבעגעגרעביא

 רעד ןופ ןלעטש ןבעגעגרעביא טרָאוו ןיא טרָאװ זיא סָאד .רימ
 ,המדקה

 -עטיל סָאד ןרָאוװעג זיא טסענ רעלעיצניווָארּפ רעטסיװ ַאזַא

 -עט ןוא רעלטניט רענעפלָאהַאבמוא ַאזַא זַא ,עשרַאוו עשירַאר
 לכ ינפב ןלעטשקעװַא ךיז ןָאק לואשל עדוי וניאש רעשילַארטַא
 ַא ןופ ןָאט סעד טימ ןטייקיניזמוא עטעקַאנ ןדייר ןוא הדעו םע

 זיא סע :טוש5 טניוטש ןוא עמַארד יד ריא טנעייל . . . .קסופ

 רימ ןבָאה ָאד .עטערעּפָא עשירָאטסיה עשידיי עטלַא יד ךָאד
 ןופ לקינייא ןַא ןוא ץיוורוה רָאסעּפָארּפ ןופ שרוי ַא ךיז רַאפ

 ענעי סָאו ,דיישרעטנוא םעניילק םעד טימ ,רעניײטַאל ףעזָאי

 -כירפיוא לסיב ַא רַאפרעד ןוא רעוויַאנ ?סיב ַא ןעוועג ןענייז

 -מיירטש עשירַארעטיל ןייק ןַאטעגנָא טינ ןבָאה ענעי סָאװ ,רעקיט
 ,סנטשרע .תולאש עשירַארעטיל ןייק טנקסּפעג טשינ ןוא ךעל |

 -סיוא זיא קדצ רג ןגעוו עדנעגעל עצנַאג יד זַא ,ץיא ריא טעז

 (עידיי ַא רָאג טייטש עמַארד רעד ןופ רעטנעצ ןיא .ןענורעג
 .עמַארד רעד ןופ טקנופרעווש רעצנַאג רעד זיא יז .לךיימ-ןסָאג
 ײס ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טקנופלטימ רעד ,ןידלעה יד זיא יז

 "עבעל ַא ןעוועג יז טלָאװ .רעשיױג רעד ייב ןוא רעשידיי רעד

 -ןסָאג רעשידיי ַא טימ עמַארד ַא זיא ,אלימ זיא ,שטנעמ רעקיד

 ,לדיימ ןסַאג ַא רעבָא סע זיא .קדצ רג ןופ טייצ רעד ןיא ל?דיימ
 : .תוצילמ טימ טלגָאה סָאוװ

 ןוא סוכוד רעטלַא רעד ,קדצ רג רעד ,םיאבג ,בר רעד ...

 זיא יז .הנוז רעקיזָאד רעד טימ טרעטנָאלּפרַאפ ןענייז ןדיי עלַא
 ןיא טינ ריא טעז סָאד ,ןעוו רַאּפ ,סָאוװרַאפ ,ןידלעה-טּפיוה יד
 זיא ןַאמָאּפַארג ןרַאּפ לייוו ,רַאּפרעד זיולב רשפא ,עמַארד רעד

 קידעבעל ןיײא ןייק טעז ריא .עמעט עטסרעלוּפָאּפ יד הזזז ַא
 טינ ריא טסייוו .עמַארד רעצנַאג רעד ןיא טינ שינעפעשַאב
 ליִּפַא טסייוו ריא .שרעדנַא טינ ןוא ױזַא סעּפע יז ןעוט סָאוורַאּפ
 רע טגָאז סעפע .רייגמ ךיז זיא סוכוד רעגנוי רעד סָאורַאפ טינ
 תוכייש ןייק ןינע סצע םוצ רעבָא ןבָאה סָאװ ,תוצילמ עכעלטע
 ןגעוו ךיז ןדערַאפ עלַא טעמכ :השעמ עכעלרעדנואוו ַא ןוא ,טינ
 -םיוא רעד ןגעוו .אפוג עמַארד רעד ןגעוו ןוא ,סינינע ערעדנַא
 רעד וליפַא .לדנער ַא טרָאװ ַא ייז ייב זיא ,שינעעשעג רעשילרעט
 םעד טרסמעג טָאה סָאװ רעד ,רעדינש רעד עקשָאי רעטנַאקַאב
 טינ ןפוא םושב טסיו ריא ןוא ךיז טדערַאּפ ןוא טדער ,קדצ רג
 השעמה רופס רעד ןוא ... .קדצ רג םעד טרסמ רע סָאוורַאפ
 ,טריפרעד טינ ןוא ןבױהעגנָא ,ךיז טרעטנָאלּפ ,ךיז טסייר אפוג
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 ,ךיז טשטילגעגסױרַא ןוא טנעה יד ןופ ןוא סעפע טעפעשטרַאפ
 יו ןּפַאכנָא ךיז ןענָאק וצ ידכ ץלַא ,ןדָאזיּפע עקיטייז רדסכ ןוא
 םעדָאּפ רעד רעבָא ,עדנעגעל רעד ןופ םעדָאפ סעד רַאפ זיא סע
 .ךעלפינק רדסכ ריא טעז .רבחמ רעד טלפינק .רדסכ ךיז טסייר-

 ןייז זומ סע .קידנעיירש ױזַא םע זיא ,םעלַא םעד ץוח ַא ןוא
 טרָאד ששטנעמ ןייק טָאה סיטש עכעלריטַאנ ןייק ליו ,קידנעיירש
 טעוו ןעיירש ךרוד זַא ,ייז ןעניימ .ייז ןענייז סנטָאש ןוא ,טינ
 עקידנעיירש עטסופ יד וצ ןוא .ןליפרעד ןוא ןרעהרעד ייז ןעמ
 .ןכורבסיוא עשיטַאמַארדָאלעמ עקידנעיירש וצ ןעמוק רעטרעוו
 רעד ןופ טָאה קלָאפ סָאד זַא ,טגָאזעג טרעוו המדקה רעד ןיא ןוא
 טרעדנוה ,דתש רערשכ זיא !עמַארדָאלעמ ַא טכַאמעג עדנעגעל
 -ַארעטיל עסיורג יד טינ טפלעה סע ןוא .דנוש רעקיטנעצָארּפ
 טימ ןָאק רע .ןָאטעגנָא טָאה רבחמ רעד סָאװ ,?מיײרטש עשיר
 -יל ןסיױרג םעד רעטנוא זַא ,טעז ריא .ןרָאנ טינ םענייק םעד
 ."ָאטינ ּפָאק רעשירַארעטיל ןייק זיא למיירטש ןשירַארעט

 יי סָאװ ןעגנורעדנע יד וצ רעביא ךָאנרעד טייג ינודקומ ר"ד

 :עסעיּפ רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה ,רעסישוער סלַא ,ווָאלוב

 ןָאק שינעעזרַאפ עשינעצס עקיזָאד יד :טכערעג ווָאלוב זיא;
 ַא טכַאמעג רע טָאה ,ןבירשעג זיא יז יװ ןריפפיוא טינ ןעמ

 רעד ךָאנ רעבָא .עמַארד רעד רעביא עיצַארעּפָא עקיטכיט רעייז

 -רַאּפ טָאה ווָאלוב .עקילַאק עקיבלעזיד ןבילבעג יז זיא עיצַארעּפָא

 עעידָאזיּפע יד זַא ,ןעעזעגנייא ,רעסיעזער ַא יו ,רעדָא ,ןענַאטש

 רג םעד טלעטשרַאפ יז ,עמַארד עצנַאג יד טמענרַאפ יורפ-ןסַאג

 .ןבירשעגנָא עמַארד יד זיא ןגעוו דובכ ןייז בילוצ סָאוװ ,אפוג קדצ

 טָאה ןוא ןסירעגסױורַא לױמ ןופ הצילמ רעקיטש ריא ייב רע טָאה

 יד ... .רעהפיוא ןַא ןָא ןגיוא יד ןיא ןפרַאוװ ךיז טזָאלעג טינ יז

 ןזָאלעגסױרַא טינ זיא להקה חילש ַא טרעוו הנוז יד סָאװ ,השעמ

 ףיא תוליכר עבָארג ןוא עשירַאנ קיטש ַא ןבילבעג זיא םורַא ױזַא

 זיא סע .ןריסַאּפ טינ ןָאק סָאד תמחמ טינ ,תוליכר זיא סע .ןדיי

 ןבעל ןשידיי ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ טינ זיא סָאד ליירו ,תוליכר

 עמַארד רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ךיוא טָאה רע .טייצ רענעי ןיא

 םוש ןייק רָאג ןיושש טָאה סָאװו ,הרובד ענייא ,הנוז ערעטלע ןַא ךָאנ

 עמַארד רעד טימ שינעּפעשטרַאפ עטסעטיירו םוש ןייק ןוא תוכייש

 טלָאוװ גולק רָאג .ןָאטעג טָאה רע סָאוו ,ךַאז עטסגולק יד זיא סָאד

 רעבָא ,ךיוא עלהמחנ הנוז יד סױרַא ןיוש טפרַאוו רע ןעוו ןעוועג

 וצ ללכב טינ ךיז ןעמ טמענ ןַאד ,גולק ױזַא ןיוש זיא ןעמ ןעוו

 עסיורגי יד טקיניירעג טסיירד טָאה ווָאלוב .עמַארד-דנוש ַאזַא

 ,רעטַאעט ןיא גנושירפּפָא ןַא ןעגנערבניירַא ףרַאד סָאװ ,'עמַארד

 םייב םערָאוװ ,ןגָאלַאיד ןוא סענעצט עקידחוחינ-חיר טינ ליפ ןופ

 ,רעטַאעט סָאד ןשירפּפָא אפוג טסקעט ןכרוד ליוו סָאװ ,רבחמ

 ןעײרעלּפַאלּפ עשירַאנ וא תוצילמ עקיניזמוא ץוח ַא ָאד ןענייז

 -ײרטױא רעבָא ... .ןציו עקידבלח ענעשָארדעגּפָא עטלַא ךיוא

 -עג טינ ךָאנ בָאה ךיא .ךעלגעממוא זיא טײקיזָאלטנעלַאט ןקינ

 ַא ןענַאק ןלָאז סָאװ ,רעסישזעד ַאזַא ןוא רָאטקַאדער ַאזַא ןעעז

 ,טײקיזָאלטנעלַאט ןופ ןקיניירסיוא קרעוו שירַארעטיל זָאלטנעלַאט

 -טנעלַאט יד טרַאּפש עמַארד רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ךָאנ טרפב

 ןוא טרָאוװ ןדעי ןופ ,ץַאז ןדעי ןופ ,סענורַאּפש עלַא ןופ טײקיזָאל
 | | .עממ תוא ןדעי ןופ

 רַאפ ןעמונעג ווָאלוב רעלופטנעלַאט רעד ךיז טָאה סָאװרַאפ

 ץורית רעד ? שינעעזרַאפ רעשינעצס ַאזַא ןופ גנתריפפיוא רעד

 טָאה טָא .דנוש ןופ חיר סעד ביל ןבָאה רעליּפשיוש זַא ,זיא

 רעליּפשיוש ַא ,יקסווערָאמ סהרבַא רעליּפשיוע םעד ,לשמל ,ריא

 יי
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 ןא ,טנַאה ןיא רעדעפ ַא טימ שטנעמ ַא ןילַא .קַאמשעג טימ

 ןילַא עמַארד יד .טערטרַאפ ןייז טימ עמַארד יד טנײשַאב רע

 ןיז טָאה ,טעז ריא יוװ ןוא ,אפוג רבחמ ןופ טעמדיוועג םיא זיא

 ןופ גנוריפפיוא רעד טימ ןבעגעגּפָא טסנרע רעייז יקסווערָאמ
 איזשק ןייק רעליּפשיוש ףיוא זיא .עּפָאריײא ןיא דנוש ןקיזָאד םעד
 -  .טינ

 ןרעױא יד ןּפָאטשרַאפ טלָאז ריא ןעוו ,אפוג גנוריפפיוא יד
 טוג רעייז זיא ,עמַארד רעד ןופ ןלצירג סָאד ןרעה טינ ןוא
 רעייז ןַארַאּפ ,ןלעטש עשירעסישזער עטוג רָאג ןַארַאּפ .טכַאמעג
 -קַארַאכ עטנכייצעג טוג רעייז ןַארַאּפ ,ןעגנוריפורג עשירעלָאמ
 .ןייפ רָאג ןענייז סעיצַארָאקעד יד .סענעצס-ןסָאמ יד ןיא ןרעט
 יו טגײלעגנירַא ןוא דתש לקיטש ףיירט ַא ןעמונעג ןענ טָאה
 ַאזַא .עקשוּפ רעטצינשעג שינַארגיליפ ,רענייפ ַא ןיא גורתא ןָא
 טיג יז ןלָאר ןייק ןבָאה .טינ עבטב ןָאק עסעיּפ עכעלקילגמוא
 י .רעדײנש-ןסָאמירג ןוא רעייּפש-הצילמ ,רעפרַאוװ-רעטרעוו
 -נטלַאה ןעמוקסיורַא טנַאקעג טינ רעסעב טָאה קדצ רג סווָאלוב
 -מענ סָאד .עלָאּפ רעשיטַאמַארד סענזיצַאק רעטלַא ייב ךיז קיד
 ןא סוכוד סרעדעפ השמ ןגעו ;לָאר ערעדנַא עלַא טעװ עכעל
 -ַארעּפמעט סױרַא טזייוו ןָאסידַאק ַאבויל .ץל סנינַאט םולש ןגעוו
 שטנעמ רעד רעבָא ,ױרפ-סַאג רעד ןֹופ עלָאר רעד ןיא טנעמ
 .קידלוש טינ ןירעליּפשיוש יד זיא ָאד .טינ שטנעמ ןייק זיא
 סעשובכַאנ ןלָאר עשידיי יד ,ךיז טייטשרַאּפ ,ןענייז רעסעב
 עקשָאי זיא רעטקַארַאכ ןייק רעבַא ,טכעלש טינ זיא עקשַאי
 זיורעטרע טָאה שובכַאנ .טינ סע רע זיא עמַארד רעד ןיא .טינ
 .טרעטשעג םיא טָאה רבחמ רעד רעבָא ,טבעוועגסיױא םעּפע
 זיא ימענ ,רַאדנערַא רעד השמ יו טוג ףרָאדנעװ זיא זייוונלעטזע
 -רעב קיטנעק ןענייז ןענעצס-ןסַאמ יד ןיא .יסעּפ יו ןייפ ןוא ביל
 ,הלוע יד ןסעגרַאפ טינ ןָאק סָאװ ,דיי רעטרַאנעגּפָא ןַא יו ןירג
 . .ײַאיא ןָאסידַאק הנח ,ןָאטעג םיא טָאה ןעמ סַאװ

 | /  לטביירש ןץנַאלג-סעלעיעל} סעל .א

 -רעטקַארַאכ סווָאלוב ןופ טייקלופטקעפע עכעלרעסיוא ידי
 רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשילַארטַאעט עזייוולייט יד ןוא עיצַאז
 ןופ טירטפיוא ןטייווצ םעד טשינ ןעוועטַאר גנוריפפיוא רעצנַאג
 ,טוג טשינ זיא סָאװ .רעטַאעט-ַאקירעמַא םעד ןיא ײרענליווא יד
 -ינַאמ קיטנעק ,זיא טסקעט סענזיצַאק .ןזיױװצנָא רעוװע זיא
 ירעד טלָאװעג אמתסמ טָאה רעסישזער רעד .ןרָאװעג טרילוּפ
 .עניב ערעקידנעיירש ןוא רעקידעבעל ַא ,ערעקיברַאפ ַא ןכיירג
 ןובששח ןפיוא רעבָא ,ןטָארעג ,סָאמ רעסױועג ַא ןיא ,סָאד זיא
 .טרעוו ןשיטַאמַארד ןוא ןשירעלטסניק ריא ןופ ,עמַארד רעד ןופ

 ?רעדליב-רעגייטשש עקידנצלירג ןוא עטכידעג ענױזַא סָאװ וצ
 -יטָאטש רעטושּפ ַא רָאנ ,ףַארג) ַאיבַארכ רעשיליופ ןייק טשינ
 יד טָא טימ טונימ ַא ןביילב טנָאקעג טשינ טלָאװ םדו רשב רעש
 ענעוטרַאפ-הסנרּפ ןיא ,עקידנרעדליּפ ,עטרימשעגרעביא שפיה
 -עמירק ערעייז בילוצ ,ןפיוהרעטייש ןפיוא ןייג ייז בילוצ ,ןדיי
 שיוק ַא רעדָא סעלעביצ קַאז א רעביא ןשינעלגרָאג ןוא שינ
 רעד בילוצ רעבַא .יאדכ טשינ תמאב ?רעיײא ענעקנוטשוַאּפ
 -- גנוריזיטערקנָאק ריא ןיא זיא סָאװ ,תבשש ןופ עיצקַארטסבַא
 -ועז ענעסַאלטַא ןוא ןעלמיירטש ןיא עטצוּפעגסיוא ןדיי ייוצ יד
 -עצ ױזַא ,שיטַאמַארדָאלעמ-סיז ױזַא ןעמוקעגסױרַא -- סעציב
 .ןגייצרעביא וצ רעווע ?לָאטנעמיטנעס-ןכָארק

 טכעלש טשינ ךיוא .ָאד גנולעטשרָאפ רעד ןיא ןענייז תולעמ
 -עפ השמ ,ןעקשַאי ןופ גנורעדליש רעד ןיא שובכַאנ חנ ןליּפש
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסלעל

 .ביוו סעקשָאמ יװ ימענ ,ףַארג ןטלַא ןופ עלַאר רעד ןיא רעדי
 ַא רעביא ךַאז יד טזָאל ,טײקצנַאג ַא יו ,רעבָא םענייאנייא
 ןָא ,גנילצולּפ טמענ סָאװ ,עמַארדָאלעמ ןימ ַא ,םעט ערקירּפ
 ןטיש ,גנולקיווטנַא רעשיטַאמַארד ַא ןוא גנוטיירגוצ עקירעהעג
 -זיצַאק טשינ זיא דלוש יד ןוא .ךייר עכיוה ןדייר ,הצילמ טימ
 טכַארטרַאפ טָאה ענזיצַאק טשינ .גנוריפפיוא רעד ןופ רָאנ ,סענ
 ןַא טימ ךיז טקידנע סָאו ,םוטרעריטרַאמ יײענשטָאבול,  ַאזַא
 יא זיא ןאוו ןוא ,גנונערברַאפ רענעלָאמעגסיוא ,רעטריצעגסיוא
 ןפלַא םעד ןזָאל וצ טקַאט רעשירעלטסניק סרעדעפ יא סווָאלוב
 -מָאב רעשירַאנ טימ "ןענירד עקצימניא, ןָאט רימַאלקעד ַא ףַארג

 .ײ?ןעמַאלפ יד ןיא ןיוש ךיז ןטָארב סיפ סנוז ןייז ןעוו קיטסַאב

 :טביירש ןילדע םַאיליװ

 ענייא טקנופדנַאטש ןשיטַאמַארד ןייר ןופ זיא עסעיפ יד,

 ריא .עניב רעשידיי רעצנַאג רעד ףיוא ןכַאז עטסקרַאטש יד ןופ

 םולש יו סעמַארד עכלעזַא טימ ןכיילגרַאפ ךיז ןָאק םענרַאפ

 ".יסיז דויי סרעגנַאװטכיופ ןוא יסשה שודיקי םׁשַא

 :טביירש ןַאלּפַאק .ד

 -ורט רענליווי יד עכלעוו רַאפ ךַאז עשירַארעטיל ענייפ א;

 ןמנעגילעטניא םעד ןופ עציטש ןוא עיטַאּפמיס יד טנידרָאפ יעּפ

 ."רעכוזַאב-רעטַאעט סלוע

 :טביירש ןײײטשדלָאג .י .ב

 -פיוא טשינ יקדצ רגי סענציזַאק רעטלַא ןעמ טָאה םערָאװ

 ןיא המכח ןיימ טױל ?וינעוע רעד ףױא דניצַא זיב טריפעג

 :ורג-ץלַאמש ַא ןייז טנַאקעג עמַארד עקיזָאד יד טלָאװ סענזיב

 ַאזַא טימ טלָאװ ץרַאוװע סירָאמ .רעטַאעט סליבעג רַאפ וליפַא

 רשפא טלָאװ ןוא םוקילבוּפ שירַארעטיל ןייז טמַאלפעצ עסעיפ -

 ןכלעוו רַאפ 'קובידי ןטימ יוװ עימעדיפע-יקדצ רגי ַא טכַארבעג

 ...רפוש ןזָאלב טוואורּפעג ןבָאה ןטנַאסרעמָאק רעיױודָארב וליּפַא

 ןַאמכַאפ ַא עניב עששידיי יד טָאה ןענזיצַאק ןיא זַא ,סיוא טעז סע

 תולעמ עטסערג יױוצ יד . .לָארטַאעט ןשירַארעטיל ָא ,טקעדטנַא

 ."שינעצס ,שילַארטַאעט זיא יז -- עסעיפ רעד ןופ

 -רעטַאעט רעטנַאקַאב רעד טָאה גנוניימ עטרעקרַאפ-רָאג ַא

 1 :ינודקומ .א ר"ד רעקיטירק

 ,ןזיווַאב םיתפומו תותוא טימ עיזנעצער ןיײמ ןיא בָאה ךיא,

 טמייר ריא .דנוש ןטרעיילוערַאפ טכעלש ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא

 ביר סָאד טזייװַאב דנוע רעקידלקע ןוא ,רעיילש םעד ּפַארַא

 ַא זיא קדצירג רעד זַא ,ןזיועגנָא בָאה ךיא ...סנייז םינּפ עקיט

 ךעלשטנעמ ןייק טָאה סוכוד רעד זַא ,קַאזרעדיולפ רעטסיוו

 עלַא טרָאד ןעניז .סנטָאש עשינַאמָאפַארג ,טשינ ןעוסיוא
 ."ןזעטנעמ

 ,עיזנעצער סינודקומ ר'ד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה .ק ןעוו

 ,לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,גנוטעברַאַאב סווָאלוב ןוא

 טריפעגפיוא עסעיּפ יד טָאה ווָאלוב .י זַא ,ןָא טזייוו רע ןכלעוו ןיא

 "יטשוצ סרבחמ ןָא ,גנוטעברַאַאב רענעגייא ןייז ןיא עגַאקיש ןיא

 -ַאב עסעיּפ רעד ןיא טָאה רע סָאװ ןוא יו טינ טסייוו רע .גנומ

 עלופטקעפע ןַא ןפַאשעג טָאה רע זַא ,ךעלגעמ זיא סע .טעברַא

 ,ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טייהיירפ יד טָא רעבָא ,גנולעטשרָאפ

 ןפָא ןַא זיא ,רעסישזער ַא ןופ תופתוש עטגערפעגנָא-טשינ יד טָא

 טָאה ןילדע סםַאיליװ זַא ,טריטיצ .ק .רבחמ םעד יבגל טכערמוא
 ןענייז רימ .הלוע ןַא זיא סע, :ןבירשעג "גָאט , רעקרָאי-וינ ןיא
 טָאה רעסַאפרַאפ רעד יו עסעיּפ עקיטכיוו ַאזַא ןעז וצ טקיטכערַאב

 -עג טָאה רעכלעוו ,(עגַאקיש ןיא) ןילָאגרַאמ .ַא ר"ד ."ןבירשעג יז
 טימ גנוטעברַאַאב סווָאלב ןכיילגרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד טַאה
 "רעד ..., ןבירשעג טָאה ,גנוריפפיוא-עיירט טסקעט סיקסווערָאמ

 יי
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 עדנריר :עסעיּפ עיינ ַא טעמכ (ןיקסווערָאמ ייב) ןעזעג ךיא בָאה רַאפ

 ַא .. .רעייפ ןוא טולב טימ עמַארד רעשירָאטסיה ַא ןופ ןדָאזיּפע

 תולעמ עכעלמיטנגייא ערעייז עלַא טימ ןּפיט עטמערופעג עירעלַאג

 סע ןכלעוו ןופ ,ליּפש ַא -- רקיע רעד ןוא ... .ןרעלעפ ןוא

 ."עכעלשטנעמ-ףיט סָאד ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ףױרַא טמיווש

 ןייז ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ןטנעזנעצער עלַא טינ זַא ,ןָא טזייוו .ק

 גנוטעברַאַאב ןייז רַאפ ןווָאלוב טביולעג ןבָאה עקינייא .עדווירק

 טָאה ווָאלב סָאװ .ןסירעג העירק וליפַא טָאה ינודקומ ר"ד ןוא

 -ַאט ַאזַא ןעװעטַארסױרַא טנַאקעג טשינ טנעה ענעדלָאג ענייז טימ

 .ענזיצַאק יו רעביירש-דנוש ןזָאלטנעל

 :תונורכז ענייז ןיא טביירש יקסווערָאמ .א

 ןרעטנוא לקיטרַא ןַא ןענישרעד זיא ילַאנרוששז -ןגרָאמ ןיאי

 רעדנַאסקעלַא .רד ןכלעוו ןיא "עטערעּפָא עשירָאטסיה יד, לּפעק

 זיא סָאװ ,ץלַא ןוא ןענזיצַאק עטָאלב ןוא ׂשַא וצ טכַאמ ינודקומ

 וצ ינודקומ ןופ גנויצַאב עקיזָאד יד ..רעדעפ ןייז ןופ סױרַא

 תעב ,ןרָאי עקילָאמַא יד ןיא טלצרָאועג רעכיז טָאה ענזיצַאק

 רע .רעדעפ ןופ ןעיימגיפ רעקילדנעצ ןצנַאט ןגעלפ ןצרפ םורַא

 -קרעמפיוא ןוא טײקמערַאוװ ןופ טרָאװ ַא טַאהעג ןדעי רָאפ טָאה

 טסואוועג ןוא טצעשעג ןוא טבילעג ץרפ טָאה ןרעטלַא .טײקמַאז

 רימ סָאװ ,םעד ןופ ךיא סייװ סָאד ..ךיז רַאפ טָאה רע ןעמעוו

 .ץרפ ענעלעה תויטרפב טלייצרעד לָאמנייא טשינ טָאה

 וצ טנורג ןייק ןבעגעג טשינ טָאה קרעװ עטשרע סעזזיצַאק

 טימ ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא ףיוא ךיז ןעמ טָאה ,לודג ַא ןענעקרענָא

 יבגל ןליוו ןטוג ןייק טַאהעג טשינ רעטעּפש ןוא שינעצירק-ןייצ

 ןוא קיטיױװװו טימ לקיטרַא סיתדקומ טנעילעג בָאה ךיא .םיא

 -רעד טשינ טָאה גנויצַאב יד טָא זַא ,ייברעד טליפעג .סורדרָאפ

 רעבָא ןצרַאווש ייב "סוכוד; ןטימ טרָאו םוצ ןעמוק רימ טזָאל

 -ַאװ טימ לױמ ַא ןעמעננָא טפור ןעמ סָאװ ,טחמעג טלָאװ ךיא

 -עג טלכיורטשעג רָאטקָאד ןיימ רעבָא זיא .טייױוש ןוא -- "רעס

 ןרַאּפ יןקיטיגרַאּפ, וצ ךימ הנוכ עשירַאנ ַא ןייא םיא טלַאפ ;רָאװ

 רע ןוא ,קרעוו-עניב טבילעג ןיימ ּפָארַא טסייר רע סָאװ ,רעצ

 רָאפ ןימ ַאזַא טימ י"עטערעּפָא עשירָאטסיה  ןייז טקידנערַאפ

 רעדעּפ ַא טימ ןיילַא -- רע טביירש -- יקסווערָאמ ןוא , ;ןצַאז

 טשינ ריטיצ ךיא) עטַאמש יד ןביױל וצ ךיז ייב טלעופ ,טנַאה ןיא

 -רעש ןפיוא סָאװ ,רַאפרעד זיולב (ןיז םעד רָאנ ,טרָאװ ייב טרָאװ

 ."טערטרָאּפ ןייז ָאד זיא טַאלב
 סיא ,"ינודקומ רָאטקָאד וצ ו"רב; ַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה

 ןכעלטנפערַאּפ וצ ,טייג ןוא טייטש רע יו ,ורב ןיימ ןטעבעג

 סע טעװ רע בוא זַא ןעועג הרתמ םיא ןוא גנוטייצ ןייז ןיא

 ,םרָאפ רעטרעדנעעג ַא ןיא ,וירב םעד ךיא לעװ ,ןַאט טשינ

 .ואווערעדנַא ןקורדּפָא

 רימ לָאז :הלאש ַא טימ "ווירב , ןיימ ךיא בָאה טקידנערַאפ

 ױזַא טעטיזרעווינוא ןשירַאציװװע ןופ עיּפָאזָאליפ רָאטקָאד רעד

 -יֵל ןלב עגונ זיא "דנוש, ףירגַאב רעד ןרעלקפיוא ןייז טוג

 בױא ?ךױא קיטירק ןיא דנוש ןַארַאפ זיא סע רעדָא ,רוטַארעט

 -סיה, ןייז רעהעג ןיהואוו ָאט ,דנוש ןָארַאפ ךיוא זיא קיטירק ןיא

 ?ײ"עטערעּפָא עזעירָאט

 ןירב סעד ןוא טקעמעגסיוא תורוש ייוצ עטצעל יד טָאה רע

 רעטלַא ןופ טלַאטשעג רעד ןגעװ טרָאװ ןיימ :טקורדעגּפָא

 ."ןעגנַאגרעד רענעייל םוצ זיא ענזיצַאק
 "יפעג ,עגַאקיש ןיא "סוכוד , ןופ גנוריפפיוא סיקסוװערָאמ ןגעוו

 :תונורכז ענייז ןיא רימ וענ

 רעגַאקיש רעד טימ} ןעגנוריפפיוא ייווצ טכַאמעג בָאה ךיאי

 ןבָאה לקַאטקעּפס ןייא ןיא .ןיטפַאשלעזעג עשיטַאמַארד רעשידיי
 יי
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 .םָאד ."סוכוד; סענזיצַאק ןופ ןטקַא ייוצ עטשרע יד ןבעגעג רימ

 ךגג לטיט ןרעטנוא) ווָאלוב ןזיווַאב קירוצ רָאי ַא טימ ָאד טָאה

 יד ."םיצירפ, ןפורעג ךיז ןטקַא יױוצ יד ןבָאה טציא .("קדצ

 ןלָאר ערעייז ןיא ןבָאה ןיירק-רעבָאהביל ןופ עטקילײטַאבטימ

 רעריפסיוא רעד טלייטעגסיוא ךיז טָאה טרפב .טצנַאלגעג שממ

 טלַאטשעג יד ןעוועג רעבָא זיא טנווָא ןופ "ולק רעד ."ץל, ןופ

 טלדנַאהַאב טָאה סָאװ ,לקיטרַא ןָא ןיא ןוא ,ײסוכוד ןטלַא, ןופ

 סלַא ,רימ ייס ןקַאפעגסיוא זיא ,גנוטייצ ןיא גנולעטשרָאפ .יד

 -רעוו ןענעיילוצרעביא ,זיירק םעד ייס ,רעסישזער ןוא רָאיטקַא

 ' ."גנונעקרענָא ןוא ביול ןופ רעט

 "ווָאקרוט .י טביירש "סודרוה , ס'.ק ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו
 :גרעבדורג

 -זיצַאק טגערעגנָא ,סיוא טזייוו ,טָאה יסוכודי ןופ החלצה ידי

 ,'סודרוהי -- עידעגָארט רעשירָאטסיה רעטייױוצ ַא וצ ןָאנ

 -עגפיוא 1927 ןיא זיא עסעיפ עלופ יד) ןרעוו וצ טריפעגפיוא

 רעד ןופ רעליש יד טימ ןיקטא שריה ןופ ריא ןרָאוװעג טריפ

 רקיע רעד .((דנַאלטעל) עציששזער ןיא עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי

 ףָאטש-יר רעשינעצס לייו ,ןטיײקירעוװע עשינכעט בילוצ --

 ךיוא זיא לקַאטקעּפס ןשירָאטסיה ןששידיי ןקידנעמענרַאפ ַא רַאפ

 ."ןלָאר עקינייא ןוא ,ןַארַאפ יסודרוהי ןיא

 :יקסווערָאמ םהרבַא טביירש "סודרוה , עסעיּפ רעד ןגעוו ןוא

 ןוא עצילָאּפ רעד ףױא ןגיל ןבילבעג זיא יסודרוהי סָאװ

 טכיל סָאד ןעזרעד טינ ,סעגרַאפ ןוא טביױטשרַאפ ןרָאוװעג זיא

 ןיימ :רעגרע ,אטח ןיימ זיא סָאד -- ?קַאטקעפס ןקידעבעל ןופ

 ערעװש ןיימ -- ךיוא סע זיא קיטייצכיילג רעבָא !ךערברַאפ

 ;גנוביוהרעד ןימ ַאזַא ןייז טנַאקעג טלָאװ לָאר יד לייוו ,ףָארטש

 ,שינעעשעג עשירָאטסיה-רוטלוק תמאב ַאזַא -- לקַאטקעּפס רעד

 ןאוו ...רוד-רעטַאעט ןופ ןיורק יד ןעוועג רשפא טלָאװ סָאװ

 -ַאמַארד ַא ןופ קרעוו ןיא זרעפ ַאזַא ךָאנ טרעהעג רימ ןבָאה

 זיא ואוו !יטנוויילי ןשירָאטסיה ןכיירנברַאפ ַאזַא -- ואוו !גרוט

 -יועפיוא ַאזַא ןַארַאפ רוטַארעטיל-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא

 ןיא ןוא ,!םירמ .םירמ' :ףור סעסודרוה יו ענעצס עקידנרעד

 ןכָאנ ץַאלַאּפ ןקיטכַאנייב ןיא ןרָאדירָאק יד ןופ עדַאליּפמַא רעד

 ןיא רעכערברַאפ ןופ יירשעג-ייוו רעד רעביא ךיז טרזח דרָאמ

 רעלָארטַאעטי ַא סע זיא יאדווא . ..ןעמיטש ןָאסינוא קילדנעצ ַא

 ןכיילגסנייז קילדנעצ ַא וא טקעפע רעד טָא ןעוו רעבָא ,יטקעפע

 ,ןרָאיטקַא ןופ ליפש םוצ ןדרָאקַא טנעמַאינַאּפמָאקַא ןייז ןלעוו
 -רַאפ ןלעוו סָאװ ,זרעפ ןקיטכערּפ םוצ ןסקַאוורעד ןייז ןלעוו סָאװ

 תמא םצע םעד ןוקית ַא ןבעג וצ רוטלוק עשינעצס סָאמ יד ןגָאמ

 יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןלעוװ טלָאמעד -- דליב ןשירָאטסיה ןופ

 ןעגנוטסעמרַאפ סענזיצַאק רעטלַא ןופ רעלדַאט יד ןעלקניוו

 ,טעלּפרעניה ןיא ןגעלעג ןיב ךיא לייו ,ןעשעג טינ זיא סע
 לָאר יד טָאה ,ןבירשעג ױסודרוהי טָאה רעטלַא ...תושלח ןיא
 ןוא טקריװַאב ,טלָאמעג טנוויל ןצנַאג םעד טָאה ,טעטכידעג
 ןופ ןגעוו יד ןגעוו ןסעומש עגנַאל ערעזדנוא ךרוד ןדנוצעגנַא
 רעזדנוא ןופ ןטנַאזרָאה ןוא ןטױנ יד ןגעװ ,רעטַאעט ןשידיי -

 ףיוא ןטסָאמעגנָא ןטלַאטשעג ייר ַא טָאה רע .רוד-ןרָאיטקַא ןגנוי
 ,ןגעוו יד רעבָא .זיירק-ןרָאיטקַא ןופ רעייטשרָאפ עקידעבעל
 ערעייז טימ ךימ ןבָאה ,טדערעג ןוא טכַארטעג ןבָאה רימ עכלעוו
 -עטמוא ףיא טּפשמרַאפ ןוא רעטַאעט ןופ ןבירטרַאפ סנגיובנלע
 םעד ןכעלקריוורַאפ טלָאזעג ךיא בָאה ױזַא יװ זיא ...טייקיט
 וצ ןוא ? שיט סוצ ןצעז ךיז ןעמעוו טימ ? רעטכיד ןופ םױרט
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 דרנַאב םישודצ

 -רַאפ -- ןיימ.גגושב ןעוועג טייקיטעטמוא ןיימ זיא ? שיט ןכלעוו

 ."! ףָארטש ןיימ ןעוועג זיא רעוװֶע ןוא ברַאה רעבָא !ךערב

 :"סודרוה , עמַארד יד ױזַא טריזילַאנַא קרַאמ ןרהא

 -- טרָאוװרָאפ םניא ענזיצַאק רעטלַא טגָאז -- ןסודרוה ןיא;

 -ןעילימַאּפ ןייז ןופ דָאזיּפע ןַא טשינ טריסערעטניא ךימ טָאה
 -ףיוא ןייז רָאנ ,ןריגער ןייז ןיא הפוקת עטמיטשַאב ַא טשינ ,ןבעל
 םנופ ןטקַא ףניפ יד ןיא .יעמַארד-סנבעל ןייז ,גנַאגרעטנוא-ןוא
 רע טניז ,ןברוח ןוא גנַאגפיוא סעסודרוה ךרוד עקַאט טייג קרעוו
 -יֵלָאּפ ןקיטלָאמעד םנופ ךַאלפרעביױא רעד ףיױא ךיז טזייוַאב
 -עגָארט רעד ןיא ָאד ןעניז סע םגה .טױט ןייז זיב ןבעל ןשיט
 רענעסָאלשעגֿפָא ןַא זיא ייז ןופ רעדעי סָאװ ,ןעיצפיואי עיד
 זיא ןבעל סעסודרוה ןיא הפוקת רעדנוזַאב ַא ןופ טנעמגַארפ
 -וצ ןעניושרַאּפ עלַא .שידָאזיּפע טשינ טיױבעג עמַארד יד ךָאד

 ןלײט ערעדנוזַאב עריא ןוא ,גנולדנַאה יד ןעלקיױוװטנַא ןעמַאז
 ערָאלק ַא ןָארַאפ זיאיס .ןטייווצ סנופ-רענייא סױרַא שיגָאל ןסילפ
 ,םעגירטניא יד .עמַארד רעד ןופ יוב םניא עיניל-סגנולקיווטנַא
 -ַאלק ןוא קיברַאפליפ ןענייז ,סיורָאפ גנולדנַאה יד ןסױטש סָאװ
 .ןפוא ןטנעוװקעסנָאק ַא ףיוא רעטייוצ רעד ןָא ענייא ךיז ןרעמ
 ןוא טלַאטשעג סעסודרוה ,תמא ,זיא עידעגַארט רעד ןופ סקַא יד
 ,טששינ רע טציזַאב ןגעווטסעדנופ .ןטקילפנָאק עקיטסייג ענייז
 רעד ןייז לָאז סָאװ ,ליצ ןכעלטייהנייא ןייק ,דלעה-טּפיוה סלַא
 ירק ןייק טשינ זיא "סודרוה,; .םזילַאטַאפ ןשיגַארט םנופ רקיע
 םורַא טשינ ךיז טגָארט דלעה רעד ליײיװ ,עידעגַארט עלענימ
 רעביא טײג רע ,ךפיהל .החיצר ןגעוו ןקנַאדעג טימ הליחתכל
 -ָאמ עשיטעטַאּפ ןוא עשיריל ןפַאש סָאװ ,ןעלּפַאטש ענעדישרַאפ
 טגנירד עשיטַאמַארד ןייר סָאד ןוא ,גנולדנַאה ןייז ןיא ןטנעמ
 זיא עמַארד יד .סעגירטניא עריא ןוא הביבס רעד ןופ סױרַא
 ייֵטְקעֶלַא ךיא ןוא סיקסווָאקשזערעמ ןופ רעטסומ ןטױל טיובעג
 טקנוּפ ;דנַאלסור ןיא ןבעל ןשירַאצ ןופ סעידעגַארט סיָאטסלָאט
 ,ןליפעג עלעדייא ןסודרוה ןיא ךיוא ךיז ןעלגנַאר ,יײז ןיא יװ
 -עג-החיצר ,סַאה טימ -- עביל ןוא טײקטרַאצ וליּפַא לָאמלייט
 .ןכורבסיוא עשיגָאלָאטַאּפ ןוא תעגוועמ ,דרָאמ-רעטָאפ ,ןליפ

 -רָאג ךיז טזָאל ןטנעמָאמ-טּפיוה ןוא ןעניושוַאּפ-רקיע יד ןופ
 "דנַאה רעד ןדָאש טכַארבעג ןַאד טלָאװ סע .עמענסױרַא טשינ
 רעקינָארכ םנופ ענעצס יד יוװ ,סענעצס עקינייא רעסיוא ,גנול
 ןטימ ןסודרוה ןופ ענעצס יד רעדָא ,רעריברַאב ןטימ סוַאלָאקינ
 עכלטוו ,טױט סעסוזרוה רַאט ,טקַא ןטצעל ןיא ,רעריברַאב
 ןופ גנורענימרַאפ םוש ןייק ןָא ןכיירטשסיוא טנָאקעג טלָאװימ

 .ךַאז רעד ןופ טרעוו ןשיטַאמַארד סעד ןוא סערעטניא

 רעייז רעבָא ןיא יסודרוהי' ןופ םעלבָארּפ עשיטַאמָארד סָאד

 "טסוווַאב-סיוכרוד טיובעג זיא עיצקורטסנָאק יד םגה ,טלּפענרַאפ
 -סיה ַא טלדנַאהַאב סָאװ ,עמַארד ועד ןֹופ עבַאגפיוא יד .קיניז
 רעד ןיא שינעטער ַא תמאב זיא סודרוה ןוא) שינעטער עשירָאט
 טשינ זיא (סָאנסױא ןָא טעמכ םיא טּפשמרַאפימ םגה ,עטכישעג
 טָא ןרעלקוצפיוא ,הברדא ,רָאנ ,יז ןרעיײלשרַאפ וצ רעמ ךָאנ
 תוחיצר עטשרע סעסודרוה ןיא .טכיירגרעד טשינ זיא ליצ רעד
 -רעד םנופ עמַארד רעד ןיא ךיז ןסיוורעד רימ עכלעוו ןגעוו
 -רָאפ טשינ זיא יז .טכילפ יד -- וויטָאמ-טּפיוה רעד זיא ,ןלייצ

 .רעכעלטפַאשלעזעג ַא יו רָאנ ,בוח רעלַאעדיא ןַא יו טלעטשעג
 טסייה סודרוה .טכילפ יד םרוג רעד זיא ןטקַא עטשרע יד ןיא ...
 זיירק םעד ןטָארטַאב קיליוויירפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ןטױט

 פעד ןדָאׂש ַא טכַארבעג סע טלָאװ ךעלריטַאנ .גנולדנַאה רעד

 .םישעמ עשירעדרעמ ןופ
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 ןסייסיפי נוי יאס 24 יב טא

 -יצר עקידרעטעּפש יד ןעגנַאגַאב טודרוה זיא טָאװרָאֿפ רעבָא
 -פיא טשינ עמַארד רעד ןוֿפ ףוס םוצ זיב טביילב סָאד ? תוח

 -ודרוה ןייז וצ רבוג ןזיװַאב טשינ טָאה ענזיצַאק .א .טרעלקעג
 סלַא ןסודרוה ןטכַארטַאב ןעמ לָאז יו .טייקכעלנעזרעפ סעס
 יו םיא ןגעוו ןדייר טשינ ָאד ןָאק עמ ?םעלבָארּפ ןשיטַאמַארד
 שילַארָאמ זיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רענייש ,רעטױרג ַא ןגעוו
 עריא רַאפ טשינ זיא סָאװ ,טסָאל ַא רעטנוא טלַאפ יז רָאנ ,קרַאטש
 טָאה סודרוה סָאװ ,ליצ רעד ?טסַאל יד ָאד זיא ואוו לייוו ,תוחכ
 ןרימרָאנ וצ ,דנַאל םניא עגַאל יד ןרעסעברַאפ וצ :טלעטשעג ךיז
 .וַאא שדקמ ַא טָאג ןעױב וצ ,רעמיר יד טימ ןעגנויצַאב יד
 ,םור וצ געוװ ןייז ףױא ןעלּפַאטש ןופ רעטקַארַאכ ַא ןגָארט --

 יד ,חכ ןייז ןופ ןייזטסואוַאב סָאד םיא טריפיס ןכלעוו ףיוא
 ױזַא .תימולש רעטסעווש ןייז ןופ ןוא רעעז-רָאו ןופ רעטרעוו
 ַא זיא סודרוה :ָאזלַא .קיטכיר טשינ זיא ןסודרוה ןטכַארטַאב

 ןיא טקעוורעד סָאװ ,הביבס רעד ןופ ,סעגירטניא יד ןֹופ ןברק
 ןוא ,םיזמר עקיטיידיױוצ םיא טכַאמ ,םידשח ענעדִישרַאפ סיא
 ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד ? תוחיצר עני וצ םיא סע טסיטש יז
 -עמנַאלבַאש ןרָאװעג טלַאמעד טלָאװ עמַארד יד םגה ,גנַאגסױא
 -עלקרעד יד ךיוא רעבָא ,םעלבָארּפ ןשיטַאמַארד ריא ןיא קיס
 ,סודרוה ,רוגיפ-לָארטנעצ יד לייוו ,לַאפ סעד ןיא טשינ טליג גנור
 ןסקַאו םישעמ ענייז .טריטערּפרעטניא קירעהעג יו טשינ זיא
 רעד ןיא לכעליפש ַא רָאנ ןיטולחל זיא רע ,ןײלַא םיא ןופ טשינ
 ןכַאוש ַא טימ שטנעמ ַא .רעמ טשינ ןוא ,לָאזקיש סנופ טנַאה
 -- סעגירטניא יד ןופ ןעײרדסױרַא טשינ ךיז ןָאק סָאװ ,ןליוו
 ןשעיטַאמַארד םנופ גנולקיווטנַא עּשיגָאל ַא ןעוועג טלָאװ סָאד
 "ולחל טשינ טריגַאער דלעה רעד רעבָא .ןסודרוה ןיא םעלבָארּפ

 ךעלטנגייא טשינ ןסייו רימ .םיא םורַא ןשינעעשעג יד ףיוא ןיט
 | .ןיז ענייז ןקיליטרַאפ וצ ןעמוקעג רע זיא ױזַא יוװ

 ןופ גנודניברַאפ רעשיגָאל ןוא גנוסַאפפיוא רעד עגונ זיא סָאד

 וצ גנויצַאב ןייז רעיושוצ םניא טקעוורעד סָאװ ,ןשינעעשעג יד

 עבלעז יד ןופ גנוסַאפפיוא רעד ךייש סָאו .טיקכעלקריוו רעד
 ןשירעלטסניק סעד ךייש סָאװ ,קיגָאל סרעטכיד םנופ ןטקַאּפ
 -ַאב ףרַאדימ .ןדייר וצ רעווש ןיא ,עמַארד רעד ןופ סעלבָארּפ
 .ךעלריטַאנ טשינ טּפָא ןענייז ןשינעלקַאו סעסודרוה זַא ,ןקרעמ

 -עגמוא רעבירַא טייג רע ןעוו ,יצפיוא ןטשרע ןיא ,לשמל ,טָא

 עכעלטע בילוצ זױלב הטרח ןיא טומ ןקידתוירזכא ןופ טכיר

 ױזַא ... .תימולש רעטסעוװע ןייז ןופ רעטרעוװו עשירעטסיה

 טכירעגמוא טמוקיס ןעו ,טקַא ןטרעפ ןופ ףוס ןטימ זיא ךיוא

 טימ םיא טגנַאלרעד סודרוה ןוא ,רעריברַאב רעד ןָאפירט ןיירַא

 ךיא עמַארד רעד ןיא זיא טױט סמירמ .ּפָאק ןרעביא טסיופ יד

 טקישעג טָאה םירמ זַא ,דשח ןייז ,תוקפס סעטודרוה .קיטסַאה וצ

 ,ןפסוי טימ עגירטניא יד רעטעפש ןוא ןַאמ ןטיױוצ ַא דליב ריא

 זיא ,טױט סמירמ ןופ הביס עצנַאג יד טָא ,תימולׂש ןופ ןַאמ סעד

 .טכירעגמוא ,גנוטיירגוצ ןָא ,ץרוק וצ

 ןענייז סָאװ ,רעטרע עכעלנע עקינייא ךָאנ ןזיװנָא ןָאקימ

 -רוה רעסיא ,ןעניױשרַאּפ יד .טקיטכערַאב טשינ שירעלטסניק

 -פערק ןיא ,טנכייצעגסיוא .טרעדלישעג טוג ללכב ןענייז ,ןסוד

 ןַא סלָא ,טַאדלָאס רעד סואניטנַא ןבעגעגרעביא זיא ןכירטש עקיט

 סנופ ענעצס עטשרע יד ךיױא זיא טוג .רוטַאנ עקיטומ-תמא
 סעז ָאד טנעקרעדימ .טלעצעג סָארטַאּפָאעלק ןיא ,טקַא ןטירד
 ןזרעפ ענעדנובעג ,עגנערטש יד ןופ .ױקסעבַארַאי יד ןופ רבחמ

 ןייזטסואווַאב רעד ךרוד ךיז טסייר ,עמַארד רעשיסַאלק רעד ןופ

 לכוטסַאּפ ןטימ ענעצס עצנַאג יד .רעטכיד םעד רעלטסניק םנופ

2009 

 רעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיסדלע

 -ַארט רעשיסַאלק רעד ןיא לזדניא רעשיטעָאּפ רעדנוזַאב ַא זיא

 ערעטיירב טיג ,עזָארּפ ןיא ןבירשעג זיא יז סָאװ ,סָאד .עידעג

 'סודרוהי... .ןקירדוצסיוא ךיז רעטכיד סעד ןטייקכעלגעמ

 טבערטשעג טששינ טלָאװ רבחמ רעד ןעוו ןענואוועג ליפ טלָאװ

 -ַאּפ ןעיטסירעטקַארַאכ ריא טימ ,עמַארד רעשיסַאלק ןייק וצ

 -ןבעג סנופ ךיז טײרפַאב ןוא ,טייקנגיוצעצ לָאמלייט ןוא סָאט

 םייב טגָאמרַאֿפ סָאװ .עזָארֿפ וצ קידנעייגרעביא ,זרעפ םענעד

 ןטייקכעלגעמ ערעטיירב ליטס ןוא ךַארּפש ןופ בצמ ןקיטנייה

 ,קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןרַאפ !

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא גָאזנָא רעטוג ַא זיא 'סודרוהי

 רעשידיי ַא רַאפ ףָאטש סלַא טייקכעלנעזרעּפ עשירָאטסיה יד

 | ."סעיינ ַא זיא ,עמַארד

 רעד ןוא ,ענליוו ןיא ןרָאװעג טקורדעג 1926 ןיא זיא עסעיּפ יד

 ענעבילקעג , ס',ק ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא טקַא רעטשרע
 .(1951 ,עשרַאו) "ןטפירש

 :קרעו םעד ןגעוו טביירש ןעזייר ןמלז

 -כיוו טיױוצ ןייז ןייק זיא ןעגנולעג רעמ ךס ַא שירעלטסניק;

 ןטפַאהרעטסיימ ַא ןיא ןבירשעג ,יסודרוה' קרעווירעטַאעט קיט

 -יױרג ַא ךיוא זיאיס סָאו ,עידעגַארט רעשיסַאלק רעד ןופ ליטס

 רעבָא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ גנוכיירגרעד-םרָאפ עס

 -ַאער טינ רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ י'סודרוהי ךָאנ זיא רעדייל

 ."ןרָאװעג טריזיל

 ינַאגרָא םייב דָאזיּפע ןקידנגלָאפ רעביא טיג ווָאקרוט טנומגיז

 ןיא, עסעיּפ ס'.ק טליּפשעג טָאה עכלעוו ,"טקַאפ , עּפורט יד ןריז

 :"סיזירק
 ַארּפעג הריד רעזדנוא ןיא זיא עשרַאװ ןופ ןרָאפּפָא ןרַאפ,

 ךיז ןבָאהיס ןכלעוו ןיא טעקנַאב רעכעלרעייפ ַא ןרָאװעג טעװ

 -עג ןבָאה עלַא ןטסילַאנרושז ,רעביירש ,ןטסיטרַא טקילײטַאב

 טָאהימ .גנוקינייארַאפ רעזדנוא ףיוא ןעגנונפָאה עסיורג טגייל

 ןיא רעטַאעט ןליבַאטס ַא ןגעװ ןגרָאז וצ טגָאזעגוצ זדנוא

 ךיז ןבָאה הרבח .ענעביוהעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד .עשרַאװ

 .טצנַאטעצ ,ןעגנוזעצ

 רעד ,עביל ןיא ןעמעלַא טרעלקרעז ךיז טָאה ענזיצַאק רעטלַא
 ןבָאה רימ סָאװ ,טרעױדַאב טָאה רע .סעסירטקַא ערעזדנוא רקיע

 ,םירבחמ וצ תונעט טַאהעג ,לבמַאטנַא-ןעיורפ ןרעסערג ןייק טינ

 ןעיורפ יד ןעעזרַאּפ ןוא רענעמ ךס ַא טימ ןסעיפ ןביירש סָאװ

 עסעיּפ ַא ןביײרשוצנָא רדנ ןכעלרעייפ ַא ןָאטעג רע טָאה ףוס םוצ
 ."!סעפע םיא טוט ןוא -- ,ןַאמ ןייא ןָא ,ןןעיורפ זיולב רַאפ

 ןרָאװעג טװאורּפעגסױא שילַאק ןיא זיא 1922 ץרעמ 29 םעד

 -- "טקַאפ , ךרוד ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא סנגרָאמוצ ןוא

 ןיא, ס'.ק .יקסווערָאמ םהרבַא ןופ ר'א ,רעטַאעט-"ַאלַאקס , ןיא

 טימ ,ןטקַא 3 ןיא ,סרַאפ ןייק טינ ביוא ,עידעמָאק ַא ,"סיזירק

 :לַאנָאסרעּפ ןקידנגלָאפ
 .יקסווערָאמ םהרבַא -- "ןייטשלעקניפ ךאנעה,
 .טילש ַאינעג -- ?ַאלעינַא,

 .שטיװָאלַאגעס ַארַאלק -- "עשטָאט ,

 ןףייטש סקעלַא -- "םעס,

 .טַאטשפלָאװ םהרבַא -- "?קעינַאמ,

 .ַאניבור ַארָאד --- ?ָאקנַארפ ,

 .ווָאקרוט טנומגיז -- "טיורקמירָאװ,

 ,ענליוו ןיא עידעמָאק רעקיבלעז רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 :ליזיימ .נ טביירש ,לַאנָאסרעּפ יינ ַא טימ

 ןבעל קיטש ַא טרירַאב סָאו ,עידעמָאק-יגַארט עלעוטקַא ןָא;
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 דנַאב םישודספס

 -ַאכ -- ןטלַאטשעג .ןליוּפ ןיא םוטרעגריבניילק ןשידיי סעד ןופ

 -על ןופ ןדָאזיּפע ןוא סעיצַאוטיס .עקידלּפַאצ ,ע:עיטסירעטקַאר

 -נערבסױרַא טלָאוװעג טָאה ענזיצַאק .א .טייקכעלקריוו רעקידעב

 ,עכעלרעכעל סָאד ךיוא רָאנ ,עשיגַארט-ףיט סָאד זױלב טשינ ןעג

 -כרוד םעד ייב ןטלַאהעג ךיז טלָאװ ענזיצַאק .א ןעוו .עשימָאק

 ײןטרָאגןשרַאקא רעשידיי ןימ ַא ןעוועג טלָאװ ,ןשיגַארט-סיוא
 רעדָא טשינ לי ענזיצַאק .א רעבָא .טייצ רעקיטנייה רעד ןופ

 .ןופ דילךענַאװש סָאד ןעגניז ,וָאכעשט לָאמַא יװ ,טשינ ןעק
 ןיא טעז ענזיצַאק .א .רעיױרט ןייז ןרעירטטימ ןוא לעדַא םעד
 ףרַאד סָאװ ,עכעלרעכעל סָאד ,עידעמָאק יד ךיוא עידעגַארט רעד
 -עג-סיױטשּפָא ךױא -- ליפעגטימ ,דיילטימ רעסיוא ןקעוורעד
 ןבעל סעד ןופ ךיז ןעלסײרטּפָא רָאנ ,גנומיטשטימ טשינ ,ןליפ
 שימעג רעד טָא !קע ןַא ןוא ,סע ןרידיווקיל ,ןופרעד ךיז ןרעקּפָא
 יד ןפורעגנָא עקַאט טָאה סָאװ ףענזיצַאק .א ייב רדסכ ךיז טליפ
 .א ןופ ץרַאה סָאד רעמ ַָאד זיא ואוו .ײעידעמָאק-יגַארט , עסעיפ
 ?ןשימָאק םייב רעדָא ןשיגַארט םעד ייב ,ןענזיצַאק

 ןרעוו סעיצַאוטיס-סנבעל עיינ יד ןופ עיזילָאק רעד ןיא

 רבחמ רעד טָאה םוטעמוא ט+עינ .סעיזװליא-סנבעל ליפ ןענורעצ

 םוטעמוא טשינ ,ןשיגַארט-תמא סעד וצ ןבייהרעד וצ ךיז ןזיווַאב

 םייב ,רקיע םייב עשימָאק-קירעיורט סָאד ןָאט וצ ּפָאכ ַא ןזיווַאב

 ןוא םזיגַארט םעד ןכַאלפרַאפ סָאװ ,סענעצס ײר ַא ןַארַאפ .ךות

 .הפוקת ןוא הביבס רעטרעדלישעג רעד ןופ םזימָאק

 -- עבַאגפיוא ערעווש ַא טַאהעג עקַאט טָאה רעסישזער רעד
 -עלקַאו ןוא ןצַאזנגעק עלַא יד לקַאטקעּפט ןייא ןיא ןסַאפנייא
 ןבעג וצ גתלעטשרָאפ ַא ןיא טכייל ױזַא טשינ זיא סע .ץמינ
 ןבירט ,ןליטש ןופ ,ןעימָאק םוצ ןשיגַארט ןופ גנַאגרעביא םעד
 טָאה יקסווערַאמ .א .רעטכעלעג ןשיטסַאקרַאס ,ןקיכליה םוצ ןָאט
 רקיעב ןוא ,ישזער דעצנַאג רעד ןיא ןכיירגרעד וצ טימאב סע ךיז
 ,טלַאטשעג רעשיטעטסעיַאמ ןייז קנַאד ַא .לָאר רענעגייא ןייז ןיא
 ןטנַאסערעטניא ןַא ןיא ןסקַאוועגסױא ןייטשלעקניפ ךענעה זיא
 עלַאר-ןייטשלעקניפ יד ןביוהרעד טָאה יקסווערָאמ .א... .פיט
 טשינ ןעמ ןָאק עבלעזסָאד .טלַאטשעג רעטנַאסערעטניא ןַא וצ
 לרעּפ ןטסיטרַא עקירביא יד ןגעוו סָאמ רעלופ רעד ןיא ןגָאז
 וצ טשינ שממ ןעוועג זיא ,ןיטסיטרַא עקשטעגנוי יד ,ךירוא
 -ינעצס עיינ ַא ריא רַאפ זיא עלָאר עטריצילּפמָאק יד .ןענעקרעד
 -ַאר סָאד ךיז ןיא טשינ טגָאמרַאפ יז רעבָא ,גנוכיירגרעד עש

 ךיא טלָאװ ,עשימלעש-קיטרעפנגָאלש ,עשיטסַאקרַאס-עטריניפ
 ןופ עלָאר רעטנַאסערעטניא רעד ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,טגָאזעג
 רעטומ רעד ןופ עֶלָאד יד ךרודַא טריפ ןיטַאמַא הרש .עשטָאט
 סָאד ,ןיזטכייל רעד טלעפ סע רעבָא ,ןטלַאהעגסיוא ,טקערָאק
 ןפַאשעג טָאה סע .ןבָאה ףרַאד יז סָאװ ,עשירעריפרַאפןײלַא
 םעד ,דיי םעד ןופ סַאלגנייר בקעי עלָאר-קסעטַארג עקרַאטש ַא
 -עג טשינ טָאה טילבלעדנַאמ בקעי .טיױרקמערעוו קינטנעצַארּפ
 ןופ עלָארךַאלבַאש רעד ןיא רענעט עיינ ןייק ןגָאלשסױרַא טַיָאק
 עיינ ןייק םיא טָאה ענזיצַאק .א ךיוא) םעס רענַאקירעזַא םעד
 -לָאבטופ רעד קעינָאמ סױרַא זיא ןייפ .ןבעגעג טשינ ןכירטש
 לסיז) עקנַארּפ לדיימ-בוטזע סָאד ןוא רעניױוסַאק ןָאעל ייב רוחב
 סָאד ללכב ןוא סעיצַארָאקעד יד ןוא גנוטַאטשסיױא יד .סרעג
 .ײ!ךיילג-ןטייל וצ ,ןייפ רָאג עניב רעד ןופ ןעזסיוא

 :טביירש גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 -נָא יקסווערָאמ םהרבַא טָאה ,תועט ןייק טשינ בָאה ךיא בוא
 -ירק ןיאי עידעמָאק יד םיא רַאפ ןביירשוצנָא ןענזיצַאק טגערעג
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 .זיא ,עשיליוּפ-עידיי לעוטקַא ןַא עקַאט ,עידעמָאק יד .יסיז

 -תכירא ןייק טָאה יז רעבָא .יקסווערָאמ ןופ ןרָאוװעג טריפעגפיוא

 סענזיצַאק ןעוועג טשינ עקַאט זיא עידעמָאק .טַאהעג טשינ םימי

 טלָאוװ ,קידנעניױו-צ ןוא שיטעטַאּפ וצ ןעוועג זיא רע .עיכיטס

 ךיא ןיימ קידנעניױו .רעביירש עידעמָאק ַא רַאפ ,טגָאזעג ךיא

 ןרערט ףיױא טכייל רעייז ןעוועג זיא רע .ךעלרעטרעוו שממ ָאד

 ןוא -- טיײקשיטעטַאּפ יד .םורדרַאפ ןופ רעדָא דיירפ ןופ --

 רעדעפ ןייז ןופ ןשטילגּפָארַא ךיז טגעלפ סָאװ ,ןרערט יד וליפַא

 םיא טָאה 'סָאד יצ .ןענזיצַאק ןופ סנכייצנעק ןעוועג ןענייז --

 | .ײרשפא -- ?עידעגַארט ֹוצ טקנעלעג

 ריא רַאפ "דראבצראווש, עסעיּפ ס'.ק טלדנַאהַאב ליזיימ ןמחנ

 ;גנוריפפיוא

 רימ ןבָאה עיגרוטַאמַארד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רער ןיא,
 רקיעב ןוא רעמ רעבָא ,קרעוו עשעיּפַארגָאיב יײר ַא ךיוא ןױש
 סָאװ ,טײהנעגנַאגרַאּפ רעטנעָאנ רעד ןופ .עטכיזשעג רעטייוו ןופ
 ,ףָאטש ןדנזיורבּפיוא ןטנַאסערעטניא טימ ןעוועג ךייר ױזַא זיא
 "יב רעשידיי רעד ןיא .קרעוו עטסנרע קיניײװ ץנַאג רימ ןבָאה
 -ַארַאמג טלמיוועג דָארג ךיז ןבָאה עיגרוטַאמַארד-דנוש רעקיל
 ףױא ךיילג ןפרָאוועג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןגרוטַאמַארד-יןרָאיד
 ןבָאה ןושינעעטנעג יד ןוא ןבעל סָאד סָאװ ,יביור ןשיגרוטַאמַארד,
 יַמפמַאק יד ףיוא ,טעטש ענערָאוועג-בורח יד ןיא טזָאלעגרעביא
 -צרַאה ךס ַא ןרָאװעג ןזיוועג ןענייז רעטַאעט ןשידיי ןיא .רעצעלּפ
 ךרוד ןרָאװעג טסַאּפרַאפ ןענייז סָאװ ,סעמַאדדָאלעמ עדנסייר
 ןָא יז טּפור ןעמ יו ,סעקיײרעכַאמ עלַא יד טָא .ןטייקי זָאלטנעלַאט
 ןייק ןבוגעג טשינ ךיז טײטשרַאּפ ,ןבָאה ,ןושל-רעטַאעט ןפיוא
 ןוא ,ןזטינעעזשעג- סנבעל עכעלקריוו יד ץורית ןשירעלטסניק
 רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עדנקריוו יד ןלײשסױרַא טנַאקעג טשינ
 -עעזשעג סָאד טריזירַאגלואוו ןבָאה ייז ,אברדא .הביבס רעקימורַא
 ןזָאללַאמשעג ,ןקירדינ ןקיטשינ ַא ןבעל םעד ןבעגעגוצ ,ענ
 ;ײנ רייר .רעטקַארַאכ-דנוש

 ןופ ךמס ןפיױא ןוא ,ךַאנַארג .ַא ןופ טקעיָארּפ םעד טױל.
 -ַאק .א סע טָאה ,עגנוריסַאּפ ןוא ןטקַאפ עשיטנעטיוא עלַא יד
 סע .רעדליב 6 ןיא ײדרַאבצרַאווש, עסעיפ יד ןבירשעגנָא ענזיצ
 ןוא תולעמ ָאד ,ףָאטש ןימ ַאזַא ןופ בײלקּפָא םייב ,לָאמעלַא ןענייז
 -כידעג יד ןיא ןייג ןריולרַאּפ טּפָא ןָאק רעביירש רעד .תונורסח
 (טינעטכידעג רעד בילוצ ןוא ,ײדלַאו-דליוו, םעד ןופ ןשינעט
 ןסיוו ךיוא ףרַאד ןעמ .רעמייב יד ןעעזרַאפ רע לָאז ,דלַאװ ןופ
 ,ןטלַאטשעג ,ןעגנוריסַאּפ ,ןטקַאּפ עֶסַאמ רעד ןופ ןלייטוצסיוא יו
 ,טָארטש ַא טול קרעװ םעד ןיא ןשינעעשעג יד ןטכיר ןענָאק
 טשינ סְלָאפנדעי רעבָא ,שרעדנַא אֵּפוג ןבעל ןיא רשפא זיא סָאװ
 טכענק זיולב ןייז טשינ רֶאֵט ןעמ ,ללכה .קיטנעק ןוא טלוב ױזַא
 ףרַאד ןעמ .לָאירעטַאמ ןשיטנעטיוא ןוא ןטקַאפ עכעלקריוו יד וצ
 רעד ןופ ןביהוצפיוא ךיז זייװטנעמָאמ ןסיו ןוא ןענַאק ךױא
 ,גנוטיידנָא יד ,ךליהּפָא םעד ןבעג ןוא טייקכעלקריוו רענעקורט
 ןבעל ױטסָארּפ-טושּפ, םעד ןיא זיא סָאוו ,שינערעהוצנָא יד
 ַא ןבעג ףרַאד גרוטַאמַארד רעד .קיטנעק ױזַא טשינ רשפא
 -סַאה וא למוטעג ,שיורעג ןצנַאג םעד וצ ןוקית ןשירעלטסניק
 .אפוג ןבעל ןופ טייקיט

 קיטש סורג ַא ּפָא ךיז טלגיפש / דרַאבצרַאוװש הששעמ רעד ןיא
 -גירק רעגריב ןוא המחלמ {-טלעוו עטשרע} עטצעל יד ןופ ןבעל
 םעד ןיא.-- דָאנרעד ןוא ,טַאט ןייז ןיא ,לַאניפ םעד ןיא .ןרָאי
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 ןופ ןָאסיססעל

 ןוא ,עּפָאריײא-ברעמ ןופ ןבעל קיטש ַא ךיוא טמוק--- סעצָארּפ-=
 ךרָאמ םעד ןלייטסיוא ןעד ןעמ ןָאק .ךיירקנַארּפ ;זירַאּפ רקיעב י)

 ןשינעעשעג עשיגַארט ,עסיורג עלַא יד ןופ דרַאבצרַאװש ןופ
 אפוג דרַאבצרַאוװע ןעד זיא ןוא ?עניַארקוא רעשידיי רעד ןופ

 -עפס םעד ןופ ,טייצ ןייז ןופ "סקיוועג ךעלרייטַאנ, ןייק טשִינ .
 ןוא בייל טימ טלצרָאוועג ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןיא ןדָאב ןלעיצ =
 ןיא גנושרָאפסיױא רעד ןופ ףיױלרַאפ רעצנַאג רעד ןוא ,?בעל--}
 ,סערָאט ירנַא ופ ןטלַאטשעג עכעלרעדנואוו עלַא-יד ןוא זירַאפ -י

 -ארולטעּפ ןופ ,ןעוועשזדנַאל טרעפסקע ,ירָאלּפ רעציזרָאפ ןופ
 ןופ ןטקודָארּפ ןייק טשינ יז ןענייז ,יקינעּפמַאק .רעקידייטְרַאפ

 ןייליירפ יד ןוא ?רוטלוק רעשיזיוצנַארפ רעשיטסינַאמוה רעד ..
 ןגָאז תודע רעייז סָאװ ,ָארּפַאס םיאַארַאק רעד ןוא גרעבנירג
 גנַאג ןפיוא קורדנייא ןרעיוהעגמוא ַאזַא טכַאמעג טָאה טכירעג ןיא

 ,עקידעבעל טשינ ןעד יז ןענייז ,סעצָארּפ ןופ גנַאגסױא ןוא |
 רעשידיי רעשיגַארט ,רעקידעבעל רעד ןופ ןטלַאטשעג עקידלּפַאצ ,

 רעירפ .ןבעל ץנַאג ןייז ןוא רע ?ןילַא ַארולטעּפ ןוא ...?עניַארקוא
 -פיוא רעד ןופ שירעג ןיא -- רעטעפש ןוא ,ליטש רעד ןיא
 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טשינ ןעד רע זיא -- טייצ רעדנזיורב
 םייב ,הליחתכל טָאה רע.. ?גנוגעוַאב רעשיניַארקוא רעד רָאג
 ,ןעמָארגָאּפ ןייק טפרַאדעג טשינ ןוא טלָאװעג טשינ ,בײהנָא
 -נעפש ַא וו ןרָאװעג ןגָארטעג ןיילַא ןיוש רע זיא רעטעּפש רעבָא
 ךיז ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא ,םי ןדנזיורבפי וא םעד ףױא לד
 עטסיוו יד ןוא ןעמָארגָאּפ יד זַא ,ןבעגעגּפָא טזעינ ןובזעח ןייק
 אפוג םיא ןיא ןייז םקונ רעטיב ךיז ףוס לכ ףוס ןלעוו תוטיחש

 רָאלק ץנַאג רעטעּפש טָאה רע רעכלעוו רַאפ יידיא רעד ןיא ןוא .
 ןזעידיי ןוא ןעמָארגַאּפ עלַא יד טקיטכערַאב ןפָא ץנַאג ןוא -

 | ,תוטיחש

 "פיוא ערעווש רעייז ַא גרוטַאמַארד םעד רַאפ ןענַאטשעג זיא = |
 טימ ןדנוברַאּפ טקעריד זיא סָאװ ,ץלַא סָאד ןעמענפיוא :עבַאג
 ןוא סעצָארּפ ןטימ רעטעּפש ןוא דרַאבצרַאווש ןוא ארולטעפ
 טועינ לָאז ייברעד .רעדליב עשינעצס עכעלטע ןיא סע ןסַאפנייא
 ןרָאטקַאפ ערעטצניפ ןוא עקיטכיל יד ןופ רענייא ןייק ןדייל
 זיב םעצָארּפ } ןצנַאג םעד ןפלָאהעגטימ ןוא ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו
 .דרַאבצרַאוװש עמַארד רעד וצי

 .רעדליב 6 ןיא טלייטעגנייא עסעיפ יד טָאה ענזיצַאק .א
 ןופ עילידיא ענעפורעג ױזַא יד רימ ןבָאה דליב ןטשרע ןיא..
 ופ םישדח עטשרע יד ןיא ןבעלנעמַאזוצ ןשיניַארקוא-שידיי סעד
 -- ןעניגַאב ןעזָאר ןופ ,עילידיא רעד ןופ ןוא ,עיצולָאװער רעד
 -טָארּפ רָאּפ טלעטש דליב עטייווצ סָאד .ךָארבסױא ןרעווע םוצ
 ,אקנעסאמעס סָאװ ,הטיחש רעקידמיואמ רעד ךָאנ ךיילג ווָארוק
 ןגע7 טקַא-המקנ סלַא טנדרַאעגנייא טָאה ,ףליהעג סארולטעפ
 ןייק טמוק סָארגָאּפ ןופ ןרופש עקיטולב עסייה יד ףױא . ןדיי
 יד זיב טרעטישרעד טרעוװ רע.. .דרַאבצרַאוװש ווארוקסָארּפ
 ץעגוע טמוק ןַאד ןוש ןוא ,המשנ ןיז ןופ ןשינעפיט עטספיט
 סָאיו ,המקנ ןעמענ וצ קנַאדעג רעד ןייזטסואווַאברעטנוא ןייִז ןיא
 ,סורַא רָאי עכעלטע ןיא טשרע ןעמרָאפ עקידתושממ ןָא טמענ .

 | ,1926 רָאי ןיִא

 .טרעטישרעד ןעמ טרעוו עסעיפ-טייצ יד טָא ןענעייל םייב 2 -
 -גנירגַאב עשיגָאלָאכיסּפ ןַארַאפ רעטרע ייר ַא ןיא ךיוא ןענַייז-סע

 .יןלַאפנייא עשעיגרוטַאמַארד ,ןעגנורעדליש עשירעלטסניק .,ןעגנוד --
 ס'.ק ןיא טקורדעגּפָא ,19238-9 ןיא ,רעטעּפש טרעוװ עסעיּפ יד

 טרעװ סָאװ ,"םליפ רעקידנדער ןיימ ,,. טַאלבנכָאװ-ייװצ ןלעניגירָא
 . ןײלַא םיא ןופ טלופעגסיוא ןצנַאגניא
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 רעטַאעט ןשיריי
 2245 יז = קארוג188 יי

 -ָארפ' ןוא .'ןסיוועג-טלעוו' ןפורעג ךיוא טרעוו עכלעוו עסעיּפ יד

 ןיא רָאנַאְרג רעדנַאסקעלַא ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא זיִא "סעצ
 .שז דָאל

 :טביירש ליזיימ לטיג

 ןשידי סעד ןגעוו ידרַאבצרַאװש םולש עמַארד ןייז ןאג

 א ,ןערוילטעפ טעגרהרעד ןזירַאּפ ןיא טָאה סָאװ ,רעכַאמרעגייז

 -ײצ ןיא .ומחלמ:טלעוו עטשרע יד זיא סע :ענעצס ַאזַא ןַארַאּפ

 ךיז ץפערט ווָאוקסָארּפ ןיא "בוטש רענעטכָאשעג, ַא רענ

 -ָאט-שידיי ןטימ ,רענָאיגעל רעשיזיּוצנַארפ רעד ,דרַאבצרַאווש

 יד ,רעײמרַא טור .םעד ,ָאמצראוצע רשא רעטכיד ןשיטעיוי

 ַא ףױא רענלעז עשידיי עדייב יד ףיוא ןבייה עטרימָארגָאּפ

 רעירפ ןעוועג ןעד ייז ןענייז ואוו ַא -- רעטכעלעג-קזוח ןרעטיב

 עסיורג ןַאד ןשרעהַאב ןדרַאבצרַאוװע ?םָארגָאּפ םצע ןתעשב
 רשא ןוא ,ךיירקנַארפ רַאפ ךיז טגָאלש ןיילַא רע בוא ;תוקיפס

 טעו רעוו ,רעוֶו זיא ,טלעוו רעד רַאפ ךיז טגָאלש ןַאמצרַאוש

 ךיז טעוו רעוו ?דובכ ןשידיי םענעגייא רעזדנוא ןצישַאב לייוורעד

 ?זדנוא רַאפ ןלעטשנייא לייוורעד

 ,"טליפ רעקידנוער ןיימ, ןיא טקורדעג.. זיא עמַארד יד טָא

 ןעוטג טפָא זיא סָאװ ,לַאנרושז ןכעלטנכעוו ייוצ םענעי ןיא

 ךָאד טָאה טרָאד .רוזנעצ רעשיליופ רעד ךרוד מריקסיפנָאק

 ענעי ףױש ,ןײלַא רענייא רע ,ענזיצַאק רעטלַא רָאנ ןבירשעג

 ,ףוס ןזיב ןגָאזסױרַא ךיז טלייאעג ךעלקערש רע טָאה ןטלַאּפש

 םייב ןכירטשרעטתא סםייב רעמ ןוא רעמ ןצנַאגרעד ,ןגָאזרעד

 טקעטש סָאװ ,תערצ רעשיטסישַאפ רעד ןגעק ןענערָאוו ןוא ןזייוו

 .טלעוו רערָאג רעד רעביא ךיז טיירּפשרַאפ ןוא ןָא

 עשידַאועטיל עטסנרע יד רעביא טציא טנעיל ןעמ ןעוו

 ופ ענעריובעג ןציקס ןוא ןציטָאנ טימ טשימעגרעביא ןוואורפ

 -ייֵל עקיזנגָאזליפ יד ןָא טקוק ןעמ ןעוו ,העש רעקידנפיול רעד

 -יא ןעמ טרעוו ,רוזנעצ רעד ןופ טקעמעגסיוא ,ךעלטייז עקיד

 טָאה עּפָארטסַאטַאק רעד ןופ לעווש עמַאס ןפיוא יו ,טשַארעב

 ןוא ךיז טקרַאטשעג ןוא טקיטומרעד ץלַא ךָאנ ענזיצַאק רעטלַא

 -טיא ךיז טגעלפ רע יװ ,ןעמַאװצ לָאז ןעמ ידכ ;עקימורַא יד

 -קרעמ זיא סע .קלָאפ סָאד ןקרַאטש ןוא ןקיטומ ןענָאק ,ןקירד

 זיא קרַאטש יו ,לָאמַא יו רעמ ןעמ טעזרעד טציא סָאװ ,קידריוװ

 ןופ בור םעד ןיא טגָאלש סָאוװ ,טומ ןוא ןביולג ןופ לַאוװק רעד

 גנטרד רעשירעפמעק רעד.. .ללכב ןעגנופַאש סענזיצַאק רעטלַא

 ,םעיזעמָאק ןוא סעמַארד ענייז עלַא ןיא ךיוא דוסי סלַא טגיל
 ,ןרָאװעג טליּפשעג ,גלָאפרעד ַאזַא טימ ,לָאמ ליפ ױזַא ןענייז סָאװ
 ןטלעז טשינ ,ענעדייזערַאפ וצ טציירעג קידנעטש ןבָאה סָאװ ןוא

 .יןעגנוצַאשּפָא עקידנכערפשרעדיװ ךיוא

 "ווָאקרוט קחצי טביירש "ןסיוועג- טלעוו, עסעיּפ רעד ןגעוו ןוא

 :גרעבדורג

 ןופ ןטנעמעלע טימ טשימעג) עידעגַארט ַא ןופ ןטנעמעלעג

 -טלעווי סענזיצַאק ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז (שזַאטרָאּפער ןשינעצס

 -עגפיוא זיא סָאװ ,(ךרַאבצרַאוװש םולש -- לַאפ רעד) ףסיוועג

 עסיורג טימ) שזדָאל ןיא ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןופ ןרָאװעג טריפ

 -רַאפ ללכב רעטעּפש טָאה סָאװ ,רוזנעצ רעד ןופ ןטייקירעווש

 ידובכ רעד טכעוושרַאפי טרעוו סע ואוו ,גנולעטשרָאפ יד טרעוו

 טכוד ןוא ,(ָארוילטעּפ ןַאמַאטַא םעד ,טניירפ סיקסדוסליפ ןופ

 -טלעווי ןופ ערעימערפ רעד ךָאנ.. .העדנעל ערעדנַא יא ךיוא ךיז

 קילעפוצ .ןטעקנַאב ַא ןרָאװעג טריזיווָארּפמיא ןיא | ףןסיוועג

 -ָאנ א ךױא ןעוװועג הביסמ רעטריזיווָארפמיא רעד ףיױא זיא

 -ארג .טניישעג םרעדנוזַאב םעד בילוצ טָאה ענזיצַאק ןוא יקֵסווער
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 ,עסעיפ רעד ןופ ןדירפוצ זיא רע זַא ,טגָאזעג ,טזיורבעג טָאה ךַאנ

 -רָאפ רעד ןופ גלָאפרעד ןסיורג ןיא טביולגעג ,לָאר רעד ןופ
 טשינ ןעוו ,ןעוועג העוט טשינ רשפא ךיז טלָאוװ רע ןוא) גנולעטש
 ןעוועג ןיב ךיא ךיוא .(ןבעל טזָאלעג טשינ טָאה סָאװ ,רוזנעצ יד
 טָאהעג בָאהיכ) גנולעטשערָאּפ רעד ןיא לײטנַא ןיימ ןופ ןדירפוצ
 ןיא ןַאמצרַאװש רשא רעטכיד םעד -- ןרָאזיֿפע ענייש ייווצ
 .(ןטצעל ןיא -- ןעועשזנַאל רָאסעּפָארּפ םעד ןוא טקַא טשרע
 -נַאג םלֵא עסעיּפ רעד יבגל ןשינערַאװַאב טָאהעג בָאהיכ רעבָא
 טזָאלעג טשינ רעבָא טָאה ענזיצַאק .ןגיוועעג בָאה ךיא רָאנ .עצי

 יד ףיוא ןזיוועגנָא ךיא בָאה ,ןדייר וצ ןעגנואווצעג ךימ ןוא ורוצ
 ריא ןיא טמוק סָאװ ,צצורתיו םעד ;עסעיּפ רעד ןוֿפ ןטײקכַאווש
 יד טריגענ בָאה ךיא .שזַאטרָאּפער ןוא עידעגַארט ןשיווצ רָאפ
 .ןלעיצעּפס סלַא טרעיינ ,שזַאטרָאּפער ןשינעצס ןופ טייקכעלצונ

 ןכַאלפרַאפ -- עידעגַארט ַא ןיא ןטנעמעלע-שזַאטרָאּפער .רנַאשז

 (עזַאטרָאּפער ַא ןיא ןטנעמעלע-ריּפסקעש ןגעקַאד ;עידעגַארט יד

 -עג בָאה ךיא ןוא .ןליוק ןָא רעוולופ רענעסָאשעגסיוא ןענייז --

 זױלב ןרעוו לָאז יז ,עסעיּפ ןייז ןטעברַאַאב וצ ןענזיצַאק ןטָאר

 .עידעגַארט זיולב -- רעדָא ,שזַאטרָאֿפער רעשינעצס

 טמָארטשעג ןבָאה ןרערט .ךָארבסיױא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיאיס
 :טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןעוו ,גיוא סענזיצַאק ןופ -

 ריע טמסרַאפ ךימ ןבָאה םיאנוש עניימ סָאװ גונעג טשינ --

 רערעווש ַא ןופ ןענַאטשעגפיוא ןַאד זיא רע) טױט ףױא טשינ

 -עג םיא ןגעק ןבָאה רענגעק סָאװ ,עצעה רעד ךָאנ טײקנַארק

 -םערטסקע רעד ןופ רָאטקַאדער-טימ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,טריפ

 םירבח עניימ טציא ןעמוק ,(ידניירפ רעדי גנוטייצ-גָאט רעקניל

 | י..ךימ ןעמס ןוא

 ןיא עסעיּפ יד טריפעגפיוא ווָאקרוט טנומגיז טָאה 1927 רעטניוו
 ןיא .ענוװָאק ןיא "סעצָארּפ רעד , ג'א 1938 רַאונַאי ןיא ןוא ,עגיר

 -ַאהָאי ןיא טּפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידיי עקיטרָא יד טָאה 1939 יימ

 טָאה 1940 לירֿפַא 20 םעד ןוא ,עסעיּפ יד טריפעגפיוא גרובסינ

 -םיוא יז ויטקעלָאק-רעטַאעט ןקיטרָא ןטימ ךַאנַארג רעדנַאטקעלַא
 .סעלעשזדנַא סָאל ןיא טריפעג

 טַאלבנכַאװ-יײװצ ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ .ק טָאה 193778 ןיא

 ."רתסא , עסעיּפ ןייז "םליפ רעקידנדער ןיימ;

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טביירש םעד ןגעוו

 ירתסאי ןעוועג זיא עידעגַארט רעקיטייצנייה ַא ןופ וואורּפ ַא,

 רעד ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא ןרענָאיצולָאװער ןגעוו עסעיפ ַא)

 -ַאק ןיא םיכשמה ןיא טקורדעג ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשיסור

 ,('םליפ רעקידנדער ןיימי לַאנרושז םעד ,ענובירט-ָאלָאס סענזיצ
 ַא זיא'ס ןוא ,רָאוװעג טריפעגפיוא טשינ לָאמנייק זיא עכלעוו
 טריפעגפיוא טרעוו יז ןעוו םלוע םוצ ןעגנַאגרעד טלָאװ יז יצ קפס

 ."ןבירששעג ןעוועג הליחתכל ןיא יז יו ,םערָאּפ רעד ןיא
 טנומגיז טקרעמַאב "ערעּפָא סנדיי םעד, עסעיּפ ס'.ק ןגעוו

 | ;וָאקרוט

 םעד, עסעיפ עיינ ץייז טנעיילעג רימ טָאה ענזיצַאק רעטלַא,
 רעשיגרוטַאמַארד ןיא טקיטיינעג רעבָא ךיז טָאה יז .ײערעּפָא סנדיי
 ."ןכַאמ וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאּה רע סָאװ ,גנוטעברַאָאב
 רעד , ג'א 1948 יימ 14 םעד זיא "ערעּפָא סנדיי םעד , עסעיּפ יד

 ןטימ) ןַאמּפיל השמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא "דיל ןייז ןוא דיי
 ,ןַאמרעדעל דוד ,ןָאטיל ינע ,ןַאמּפיל ַאילַאטַאנ ןוא השמ ןופ לײטנָא

 "עד ,יקסווָאנעט ןאמיס -- קיזומ .דנַאז הנשוש ןוא ןַאמטָאר קיזייא

 ןיא "לעלָאס , רעטַאעט ןיא (ךָאפ ןָאעל ןופ ןציקס יד טיול סעיצַארָאק
 ןרעטנוא .עשרַאװ ןיא 1958 לירּפַא 21 םעד ןוא ,סערייא סָאנעוב
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 דנַאב םישודקדס
 טי יקר אר

 -ַאק ָאדיא ןופ טריזיטַאמַארד ןוא טריזינעצסניא ,ןעמָאנ ןלעניגירַא
 ,ןאגזוב לבח -- "ַאווליס עד , :לַאנָאסרעּפ ןקידנגלַאפ טימ ,ַאקסנימ

 | .ןַאמלעמ ריאמ -- "סעדנימ ,

 ,רעליש הקבר ןופ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז ןלָאר ערעדנַא יד

 -ָאקלַאיב לארשי ,רעגרעב סוילוי ,ַאקסנימַאק תור ,רעפַאש ַאדירפ
 ,ןַאמצנָאל .ָאקסװעשזיטס ,יקסייר לאכימ ,ךילייוש השמ .,שטיוו
 ץנעט .טדימשדלָאג ,רעּפָאט ,יקסנעדור ,קיטער ,ןַאמדירפ ,רעכרעל

 ןועמש קיזומ ,לָאו .ַאויא -- עיפַארגָאנעצס .,ןעווס .ַאיוװליס --

 ,דנַאמינ

 :גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי טביירש עסעיּפ רעד טָא ןגעוו ןוא

 ןופ עידעגַארט עשידיי ַא ,םענרַאפ ןסיורג ןופ עידעגַארט ַא;

 םעדי ןעװעג זיא ,טרעװו רעשינעצס-שירעלטסניק רעקיגָאװ

 ןץא ,ורּפָא-רעמוז ןיימ ןופ לייט ַא בָאה ךיא . .יערעּפָא סנדיי

 רעדָא יימ ףוס ןעוועג זיאיס .גרעבמעל ןיא טכַארברַאפ ,1941 רָאי

 ןיא ךיז וצ טריפעגפירַא ךימ טָאה ענזיצַאק ןעוו ,ינוי בײהנָא

 ביױו ןייז טימ טסערּפעגפיונוצ ןעוועג זיא רע ואוו ,לרעמיצ ןגנע

 -עגרָאפ וא תימלוש רעטכָאט רעקידנסקַאוורעטנוא ןייז ןוא הנח

 רע .יערעּפָא סנדיי סעד, ןופ טנַאירַאו ןטסעיינ םעד רימ טנעייל

 ,עווקסָאמ ןייק רע טרָאּפ טָא ןעגנונפָאה טימ לופ ןעוועג זיא רע

 -עג טָאה רע שטָאכ) עסעיפ יד ןריפפיוא רעכיז טעוו סלעָאכימ

 רעד ןופ ימםזילַאנָאיצַאני סעד ןגעוו ןשינערָאװַאב ענייז טרעה

 רימ .װ ,א .א ןציטשוצרעטנוא טגָאזעגוצ טָאה שיקרַאמ .(עסעיפ

 ןיב ןסַאג רעגרעבמעל יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא רעטעּפש ןענייז

 -ַאב -- רעגייטוע ןייז יו -- ךיז טָאה רע .טכַאנ רעד ןיא ףיט

 ,ּפָא טשינ םיא טצַאש ןעמ ,טשינ סיא טייטשרַאפ ןעמ זַא ,טגָאלק
 ןטייקכעלגעמ עשירעפעש עקירעהעג ןייק טשינ ָאד םיא טיג ןעמ

 -עג ױזַא .יָאד' ןרַאפ ןעועג בירקמ ליפױזַא ךָאד טָאה רע ןוא

 ,ןטלַאהַאבסױא טשינ םיא רַאפ בָאה ךיא .טימעג ךיז ןוא טפמעק

 סָאד -- ןשינערָאװַאב ןָא רימ טלעפעג יערעּפָא סנדיי םעדי ,זַא

 לייו ,ןעגנויצַאב ןשיווצ ערעזדנוא ןיא טייקנטלעז ַא ןעוועג זיא

 רימ ייב ןעוועג עסעיפ ַא סנייז ןצַאשּפָא סייב זיא טעמכ קידנעטש

 רע טָאה ,ָאטעג ייו ךעלקערש טיא טָאה סָאד ןוא ,ירעבָאי ןַא

 -רעד רימ טָאה רע .טָאהעג האנה קרַאטש טנווָא םענעי ןיא עקַאט

 טנגעגַאב םיא בָאה ךיא ןעוו ,1939 ףוס ןיא בָאה ךיא יו ,טנָאמ

 ןיב ךיא ןוא ,עשרַאוו ןופ ןפָאלטנַא ןיהַא זיא רע) לעוװָאק ןיא

 ,(גרעבמעל ןייק קָאטסילַאיב ןופ ,קידנרָאפייברַאפ ןעוועג טרָאד

 טנַאירַאו ןקידרעירפ טוצ ןששינערָאװַאב ענעדיישרַאפ טכַאמעג

 ךיא זַא ,ןכַארט:עעגרעטנוא רעדיוו ךיא בָאה ,יערעּפָא סנדייי ןופ

 ,רעפייר שיגרוטַאמַארד ןוא שירעלטסניק רַאפ ךַאז יד טציא טלַאה

 -יערַאפ ךָאנ. .עידעגַארט רעשידיי ַא ןופ רעטסומ ַא -- שממ

 יז זיא ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוריפפיוא עטּפַאכעג ענעד

 ןיא ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא ןרָאי עטצעל יד

 ."עשרַאו ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 :טביירש ליזיימ לטיג

 -ַאק ןטלָאו ,האווצ עשירעלטסניק ַא ןופ אצוי-לעופ ַא יזװמ
 ,"ערעּפָא סנדיי םעד, ןופ ןעמּונעג דייר יד ןעגנולקעג טכע-ענזיצ
 -וטרָאּפ יד ןופ ןבעל םעד ןופ עמַארד עשירָאטסיה עטצעל ןייז

 עזעידיי-לעניגירַא עֶנעי .טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןענַארַאמ עשיזעגי

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךעלדנע סנטצעל זיא סָאװ ,עמַארד

 -עמָאק רעשיזעגוטרָאּפ רעד ,עמַארד רעד ןופ דלעה רעד .קיוּפ

 זיא עידעמָאק ןייז סָאװ ,ַאווליס ַאד ןַארַאמ רֶעֹד ,רעטכיד-ןעיד

 ענייז רַאפ טגָאז ,גנודרָאמרעד ןייז ךָאנ ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ריאי :גנודרָאמרעד ןייז ןופ לעוװש עמַאס ןפיוא ,ןרָאטיזיווקניא
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 ןופ ןַאסיסטעל

 ןיימ .טרָאװ ןיימ טשינ ,ןענערברַאפ ,ךוב ןיימ ,בייל ןיימ טנָאק
 ןפורּפָא ךיז טעװ סע .תוחומ יד ןיא ןקעטש ןביילב טעוו טרָאװ
 ַא יװ ןפיל עדמערפ ןופ ןעילפּפָארַא טעוװ סע .רוד ןטפניפ ןיא
 ײ,י..,ךייא ןגעק הפרש ַא ןדניצנָא ןוא לגיופ רעקידרעייפ
 קחַצי טביירש .ק ןופ רענעלּפ עשיגרוטַאמַארד ערעדנַא ןגעוו

 :גרעבדורג -ווָאקרוט

 ,'ערעּפָא סנדייי ןייז יטקיוי םעד ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע...
 .ןריזילַאער וצ יז טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טשינ ןַאד זיאיס רעבָא
 -טימ עשעיגרוטַאמַארד ןגָאלשעגרָאּפ םיא טָאה ווָאקרוט טנומגיז
 -ביב סנעדַאפדלָאג ןופ גנוטעברַאַאב ַא -- 'טקיווי ןטימ טעברַא
 רעשילביב ַא ףיוא ןסעיפ עיינ ןבײרשנָא -- רעדָא ,ןסעיפ עשיל
 -ַארט רעדָא ,סערעּפָא-סקלָאּפ ןופ םערָאּפ רעד ןיא ,קיטַאמעט
 .םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע .גנוטיילגַאב קיזומ טימ סעידעג
 עשיטסירעלטיה ןבָאה םעדכָאנ ץרוק .ײןַאלּפ רעלַאינעג ַא זיאיסי
 -עָאווָאני סָאד טכַאמעג בורח ,עשרַאוו טרידרַאבמָאב ןענַאלּפָארע
 טָאה סע ,ןליוּפ ןיא ןבעל עשידיי סָאד טרעטשעצ ,רעטַאעט-יישט
 -ַאב רעזדנוא ןַאד -- עשרַאװ ןופ שינעפיול יד ןבױהעגנָא ךיז
 רעזדנוא ךָאנ סָאװטע .גרעבמעל ןיא ףוסל ,לעװָאק ןיא שינגעג
 -מעל טכַאמעג בורח ןשטייד יד ןבָאה שינגעגַאב רעגרעבמעל

 ןכלעוו וצ) דנַאברַאפנטַאר ןופ םיחטש עקיזיר טציילפרַאּפ ,גרעב
 רעטלַא טקַאּפעג ןבָאה ןוא (טרעהעג ןַאד ןױש טָאה גרעבמעל
 זיא טרָאז}.. .לָאּפָאנרַאט רעטניה ץעגרע קידנפיולטנַא ןענזיצַאק
 .-א ענייז ןופ סנקעטשש טימ ןרָאװעג ןגָאלשרעד טױט ףיױא | .ק

 רעביירש רעד ,היאר-דע ןַא טלייצרעד סע יו ,ירעדירבי רעניַארק
 יו ,עידעגַארט רעשיבַארקַאמ ַא ןיא יו -- טרָאד .ץילב ןמחנ
 -- יֵלָאיניִג ןַארגי רעטַאעט-רעדיוש ןופ גנולעטשרָאפ ַא ןיא

 עשעידיי עטסקידטיײטַאב יד ןופ רענייא ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה
 רעטלַא רעביירש-עידעגַארט רעקידרוקמ רעד ןגרוטַאמַארד
 ,"ענזיצַאק

 :גרעבדורגיווָאקרוט קחצי רעביא טיג גָאליּפע ןַא יו

 -עזערַאװ ןטימ זירַאּפ ןיא ןעוועג ןיביכ ןעוו ,1956 רָאי ןיא
 ַא טנגעגַאב טכירעגמוא ךיא בָאה ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװ
 זיא סָאד ןעזעג טָאהעג טשינ רָאי 15 בָאהיכ עכלעוו ,עטנַאקַאב

 ןופ רעטכָאט עקיצנייא יד -- ענזיצַאק תימלוש ,יעקטימי ןעוועג
 ןיא ןרָאװעג טעוװועטַארעגּפָא םיסנ טימ זיא יז .ענזיצַאק רעטלַא
 ךרוד -- עיצַאּפוקַא רעשיטסירעלטיה רעד רעטנוא -- עיצילַאג
 זיא סָאד ןרָאװעג רעטעפש זיא יז יורפ סנמעוו ,רענעילַאטיא ןַא
 -עיִַלַאטיא רעקידרעטעפש רעד ,עלַאער רָאסעּפָארּפ רעד ןעוועג
 -סינומָאק -- רעטעּפש ךָאנ ,עשרַאו ןיא רָאדַאסַאבמַא רעשינ
 טָאה גנוסירגַאב עצרוק ַא ךָאנ ,עילַאטיא ןיא רָאטַאנעס רעשיט
 ,טניירפ ַא סענזיצַאק ,ךיא סָאוורַאּפ ןפרואוורָאפ טכַאמעג רימ יז
 ,םיא ןגעוו טשינרָאג ביירש ךיא .ןעמָאנ ןייז ןגייווערַאפ זָאלרעד
 סרעדנוזַאב ,ןרעוו טריפעגפיוא ןלָאז ןסעיּפ עני טשינרַאג וט
 ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טנָאמרעד רימ טָאה יז .יערעּפָא סנדיי םעדי
 טנעיילעגרָאּפ טָאה ענזיצַאק ןעמעוו רַאפ ןשטנעמ עטצעל יד ןופ
 עטצעל יד ןופ ,יערעּפָא סנדייי ןייז ןופ טנַאירָאו םעיינ םעד
 סָאד .עסעיּפ רעד ןגעוו טדערעג טָאה רע ןעמעוװו טימ ןשטנעמ

 ."בייחמ ךימ זיא

 :טביירש ןרָאה ..י

 ַא ןעועג זיא ידלמ רעד טסיײג רעדי עמַארד עטשרע ןיז .*

 יד ןעמונעגנייא יסוכודי ןיז טָאה רעטעּפש ,ןליהרַאפ לסיב

 טָאה רע .יסודרוה גינעקי ןענישרעד זיא ךָאנרעד .טלעוו עשידיי
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 רע ט טעסט ןשיריי

 ןיא ןוא שזדָאל ןיא ןוא ידרַאבצרַאוושי עמַארד ַא ןבירשעגנָא
 -עג ,יםיזירקי עידעמָאק סענזיצַאק .א ןעגנַאגעג זיא עשרַאװ
 גרעבמַאס .ַא ,ווָאקרוט טנומגיז ,יקסווערָאמ םהרבא ןופ טליפש
 ןייז ףיא טגיײלעג ענזיצַאק טָאה גנונּפָאה סױרג .א .א ,}
 ןַאמּפיל השמ רעליפשיוש רעד) יערעּפָא סנדיי םעדי עמַארד
 טפָא םיא זיא סע.. .(סערייא סָאנעוב ןיא טליּפשעג עסעיּפ יד טָאה
 רעוועי רעייז ךיוא רעבָא ,יסַאזנייא ןייז וצ ךעלנייּפי רעייז ןעוועג
 ןבירטרעביא ןייז טינרָאג רעבירעד טעוו סע .יסַאזניימעג ןייג וצ
 רעז ןיא טסײג-ןייש ַא ןעוועג זיא ענזיצַאק רעטלַא זַא ,ןגָאז וצ
 טרָאו ןיא רעקיטומ ַא ,רעטגַאוװעג ַא ,טלעוו--ועביירש רעשידיי
 ליפ רעייז טגנַאלרַאפ רעביירש ַא ןופ טָאה סָאװ ,טפירש ןיא ןוא
 טרָאו ןופ תובישח רעד רַאפ טפמעקעג רע טָאה לב םדוק ןוא
 ,ןצרפ ןופ םידיסח עטסערג יד ןופ רענייא ,רע אקוד .רבחמ ןוא
 ןפרַאד טייוו יווי .ט .ד ףיוא טַארעפער ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא
 ..י?ןיגקעװַא םיא ןופ רימ ןפרָאד ןעו ןוא ןצרּפ טימ ןייג רימ
 -ןייא לָאמַא ךיז רע טָאה ,טמיטשעג קניל ןעוועג רע זיא ןיילַא
 ילעופ עטכער יד ייב קעטָאילביב ַא ןיא טָאה רע ןוא טנשקעעג
 ".ירג רעד םעדעמי ןגעוו טַארעפער ַא ןטלַאה טלָאוװעג ןויצ
 יד ןופ לַאװיטסעפ םנופ ירושז רעד ןופ טַאקינומָאק ַא טול

 -עד 19 ןוא 18 ןופ ןלױּפ ןיא ןזײרק-ןרָאטַאמַא עשיטַאמַארד עשידיי
 -ַאב ךישזבלָאװ ןופ זיירק רעשיטַאמַארד רעד טָאה 1964 רעבמעצ

 וװאלצָארװ ןיא טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשיטָאטש ןופ עימערּפ יד ןעמוק
 ."ןעלוויטש עטפושיכרַאפ יד , ס'.ק ןריפפיוא רַאפ

 "רעטעלב עשירַארעטיל , ןיא טכעלטנפערַאפ .ק טָאה 1924 ןיא

 וצ טייצ ןופ רע טָאה רעטעּפש ךיוא .רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא ליפ
 .רעטַאעט ןגעוו ןבירשעג טייצ

 ַא ,"ענַאּפלָאװ, עסעיּפ רעד רַאפ רעדיל יד ןבירשעג טָאה .ק

 רעד , דיל ןייז ,סרעטַאעט טסנוק-ןיילק עשידיי יד רַאפ רעדיל ךס

 סנייא ןעוועג זיא (ןָאק ךענעה ןופ קיזומ) "עקירעמַא ןופ רעטעפ

 -עג ךיוא טָאה .ק .רעטַאעט-"לעזַאזַא , ןופ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ

 -ַאיד יד ,"קוביד רעד , סיקסנא .ש ןופ טסקעטיםליפ םעד ןבירש

 ,ןידרָאג בקעי ןופ "םייה ַא ןָא  טליפ םוצ רעדיל ןוא ןגָאל

 .ק טָאה ,רעביא טיג קישזָאב סקַאמ רעליּפשיוש רעד יװ

 ,/ףָאהנעמַאז רָאסעּפָארּפ; םליפ ַא רַאפ עירַאנעצס ַא ןבירשעגנָא

 ,לָאר טּפיוה רעד ןיא .ב טימ ןרעו טמליפעג טלָאזעג טָאה סָאװ

 ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ענייז ןופ ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ דלַאב

 רעד בילוצ ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טינ זיא טקעיָארּפ רעד רעבָא
 .המחלמ-טלעוו רענעכָארבעגסיױא

 :רעביא טיג ,ןלױּפ ןיא 1928 ןיא ךוזַאב ַא סנייז תעב ,ינדרי .מ

 ךיז ןגערפסיוא ןייא ןיא רימ ייב ןטלַאהעג טָאה ענזיצַאק...,

 השמ ףיוא טפיוהרעביא ,עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיי ףיוא

 -ייר םהרבא ,יקצול .א ,ןרעפלַאה בייל השמ ,בייל ינַאמ ,רידַאנ

 רעמ רעבָא... ,יקסווָאלטישז .רד ,רעגינ .ש ,ינודקומ .א .רד ,ןעז

 קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ ןסיוו טלָאוװעג ענזיצַאק טָאה גנידצלַא יו

 -וצ טָאה רע עכלעוו ,רעדליב סעירעס ענייז טכַאמעג ןבָאה סע

 טָאוו ,"סטרעוורָאפ, ןקידקיטנוז רעקרָאי וינ םעד רַאפ טקישעג

 עטסיימ יד .גנולייטּפָא ריווַארג רעד ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה

 לָאמַא ,ןליוּפ ןיא ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןעוועג ןענייז רעדליב

 טדער .קָאטסילַאיב ,עקָארק ,גרעבמעל ,שזדָאל ,עזערַאװ ןופ ךיוא

 -ירוש עזעידיי יד ןגָאז סָאוװ ?ילַאיַָאר, עפַאק ןיא יז ןגעוו ןעמ

 בָאה ךיא יצ ןָאטעג גערפ ַא ענזיצַאק ךימ טָאה לָאמנייא... ?רעב

 טניימ ריא  .?"סוכוד רעד  עמַארד רעטמירַאב ןייז ןופ טרעהעג

 --- ?סָאװ ."?קדצ רג רעד -- טלייאעגרעטנוא ךיז ךיא בָאה --

 טי
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 דנַאב םיׂשודסי

 ריא:-- לגניי ַא יװ ?קּועב םעד ןופ ןעגנרּפשעגפיוא רע זיא

 ריסערעטניא ךיא  .ײ?עמַארד רעטבילַאב ןיימ ןופ טרעהעג טָאה

 -- טלעוו רעשידיי רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,גנידצלַא טימ ךיז

 -ןערַאּפ טָאה ריא זַא ,ֹוליּפַא סיױו ךיא -- טרעפטנעעג ךיא בָאה

 ,הנח; -ײטכַאנ ןוא גָאט םיקסנַא .ש ןופ ןטנעמגַארפ יד טקיד

 קידנעיירשנײרַא- היט רעד ּוצ ןעגנַאגעגוצ רע-זיא -- !טסרעה זד

 עסיױרג טימ ןהרָאװעג טליפעגנָא ןענייז ןגיוא ענייז ןוא ,בוטש ןיא

 | ."דניק ַא ייב יו ןרערט

 רע :טָאה;- ."סטרעוורַאפ ןופ טנעדנָאּפסערָאק-ףַארגָאטָאפ סלַא

 ןוא ,עקירפַא-ןּופצ ןוא לארשי-ץרא טכוזַאב ,ןלוּפ טרעדנַאװעגכרוד

 רעזדנוא; .ןיא ןקורדנייא-עזייר ענייז טכעלטנפערַאפ 1927-28 ןיא

 ."סערּפסקע

 ךיז טָאה .ק ןעוו ,המחלמ- טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביײהנָא ןיא

 -ָאס רעד טימ .טריפעגנָא טרָאד רע טָאה ,גרעבמעל ןיא ןענופעג

 ,ָאידַאר רעשידיי-שיטעיוו

 "רעטעלב עשירַארעטיל , לַאנרושז .רעד סָאװ ,עטעקנַא ןַא ןיא

 ךיז . .ק -טָאה- ז-"רעטַאעט ןשידיי םנופ געוו , ןגעוו טריפעגכרוד טָאה

 : :טגָאזעגסױרַא ױזַא

 א ןעיצוצ ן ןענָאק לָאז סָאװ ,רעטַאעט שידיי א ןעעז לו ךיא;

 ךןסַאמ יםוצ ןזָאלּפָארַא טשינ ךָאד ךיז לָאז סָאװ ןוא ,םלוע ןסיורג

 ..טלַאהניא ןעירַארעטיל ןייז ןרילרַאפ טשינ ןוא קַאמשעג

 .י : ?גנוטכיר יד

 -סע ןייר ןיא רעטַאעט ַא ןיא גנוטכיר ןייטשרַאפ לָאזימ ביוא

 -ַאעטי שידיי ַא זַא ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש רימ זיא ,ןיז ןשיטעט

 -ַאקיס .גנוטכיר עטמיטשַאב ןייא ןביילקסיוא ןענָאק ךיז לָאז רעט

 ,ןטעברַא עשירעסישזער סלַא ןעגנולעטערָאּפ ענעגנולעג ןייז ןענ

 ןַא יא ןרעװ טלדנַאוורַאפ ןלָאז ןעגנולעטשרָאפ יד ןעוו רעבָא

 ַא ,גתניימ ןיימ טיול ,ייז ןענייז ,גנוטכיר-רעטַאעט רענעמונעגנָא

 : .רעטַאעט ןעידיי ןרַאפ ּפַאלק-טיוט

 ,טעסעיפ עכלעזַא ףױא טכַא סיורג ןרעװ טגיילעג ףרַאדיס

 ,ץנַאלג ןלופ ןייז ןיא ןעניישרעד ןענַאק לָאז רָאיטקַא רעד ואוו

 םיא טלָאװ סָאד ןרעוו טרעדָאפעג ךס ַא לָאז רָאיטקַא םנופ ואוו

 םעד ןביוהעג ךיא אליממ ןוא תוירחא רעסיורג ַא ןיא טלעטסנעג

 ןגעק סױרַא שירָאגעטַאק .ךיז גָאז ךיא .ללכב רעטַאעט ןופ ַאווינ

 -רַאפ וצ ןבערטש עכלעוו ,רעסישזער םנופ ןטייקיירפ עכלעזק

 -רַאפ ןוא לקַאטקעּפס ַא ןיא קרעוו עשיטַאמַארד סעדעי ןעלדנַאוו

 רעסיזעזער רעד .גרוטַאמַארד סנופ יידיא יד סורַא ױזַא ןעלּפירק

 רעד רעביא סָאבעלַאב רעכעלסילשסיוא רעד ןרעװ טשינ רָאט

 ןזעידיי רעזדנוא ןיא רעסישזער םנופ עבאגפיוא-טפיוה יד .עסעיּפ

 עכלעוו ןטקעפע ןוא ןעלטימ ענעי ןעניפעג וצ זיא רעטַאעט

 עסַאמ יד ןעניוועג |ןלָאז| ןוא קרעוװ סָאד ןקידעש טשינ ןלָאז

 ..ךיורבעג-ןסַאמ ןרַאפ זיא רעטַאעט .רעטַאעט ןרָאפ

 ,ןיז ןשיטילָאּפ ןיא גנוטכיר-רעטַאעט ןייטשרַאפ לָאזימ ביוא

 םעד ןגעוו םערָא וצ ךָאנ ןענַײז רימ זַא ,ןייז הדומ ךיז רימ ץזומ

 ,רעטַאעט ןייז ףױא טכער סָאד טָאה סַאלק רעדעי .ןרעלק וצ

 -סקלָאּפ יד רַאפ רעטַאעט ַא ןעיױב ןיא טשרע ןטלַאה רימ רעבָא

 ןייז טעוו רעטַאעט עשידיי סָאד ןעמעוו רַאּפ טכיש רעד .ןסַאמ

 ןרעביא סָאבעלַאב ןרעוו ךיױא טעוװ ,טייקידנעווטיונ עקיטולב ַא

 ."גנוטכיר ןייז טימ-סע ןכיוהַאב ןוא ןליוו ןייז ןריטקיד ,רעטַאעט

 :?ָאטעג ןופ םיבתכ , ןיא טביירש םולבלעגניר לאונמע

 .םייב זיא ,רעבײרש רעשידיי רעטנַאקַאב .ענזיצַאק רעטלַא;ג

 -יטעיווָאס ןיא .גרעבמעל ןייק קעװַא המחלמ רעד ןופ ךָארבסוא

 -לעזעג ןוא שירַארעטיל קיטעט רעיײז ןעוועג ףע זיא ןטייצ עש
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 ."המשנ יד טזָאלעג עלַא טעמכ ןבָאה

 -רַאט ןץיק קעװַא רע זיא ,ןןעטייד יד ןופ-ןעמוקנַא ןכָאנ .ךעלטּפַאש-

 ענזיצַאק .טעברַא רעד וצ טּפָאכעג םיא ןעמ טָאה טרָאד .לָאּפָאנ

 ןקידײלַאב םעד ןגעק טריטסעטָארּפ המחלמ רעד תעשב טָאה

 רע זיא ףָארטש סלַא .רעטכעוו ןשיניַארקוא םעד .ךרוד םיא

 ."טיוט םוצ ןרָאוװעג טקינייּפּרַאפי

 .1941 ילוי 7 םעד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא .ק

 :טביירש ךַאברעױא לחר ןירעטכיד .יד =
 ַא ופ סנקעטש רעטנוא ןלַאפעג ענזיצַאק רעטלַא זיא טָא -- }

 -עלטע ךָאנ ןוא םיא ןיא טָאה סָאוװ ,ןומה ןשיניַארקוא ןטעשויעצ

 רַאפ ןעמונעג "המקנג לָאּפָאנרַאט לטעטש ןיא ןדיײ-טרעדנוה עכ -

 סעד תעב הסיפת ןיא ןרָאוועג ןסָאשעג ןענַייז סָאװ ,ןטנַאטסערַא -

 יז ןעמ טָאה טכַאנרַאפ 6 זיב ירפ 9 ןופ .גוצקיר ןשיטעיווָאס

 יז זיִב ,טקירדינרעד ןוא טקיניײיּפעג ןפוא ןטסקידרזכא ןפיוג -

 ןפוא ןקידארומ ַא ףיוא זיא ענזיצַאק זַא ,רעביא טיג ןרָאה .יו

 .רעניארקוא ךרוד ,עיצילַאג ,לָאּפָאנֹרַאט ןבענ ןרָאװעג טכַארְבעגמוא
 יד .סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ,הנח ,יֵורפ סעֶנזיצַאְק

 ,סנ ַא ךרוד יו ,זיא ענזיצַאק הנח ןוא רעטלַא ןופ רעטכָאט עקיצנייא

 ןופ ווירב-עזייר ענייז ןיא טלייצרעד טַאּפ בקעי .ןבילבעג ןבעל

 ַאינָאלָאּפ לעטָאה רעװעשרַאװ ןיא םיא טָאה 1946 ןיא יװ ,ןליוּפ
 םיא טָאה סָאװ ,לדיימ שידיי קידונח:ץרַאװש עגנוי ַא טלעטשעגּפָא

 סָאװ ,טוג' :טעדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה יז ןוא זיא רע רעוו טנעקרעד

 -ותח ןיימ ןייז ףרַאד גָאטסניד ןטייווצ םעד ..טְנְגעגַאב .ךִייא בָאה ךיא

 -רַאפ ריא טליװ .ןבילבעג טשינ רענייק זיא החּפשמ ןיימ ןופ .הנ

 רעטלַא ןעטַאט ןיימ ,טניירפ ןטוג רעיא הנותח ןיימ ףיוא ןטערט

 ןטימ טָאהעג הנותח טלָאמעד טָאה ענזיצַאק תימלוש .'?ענזיצַאק

 ןעמוקעג יז זיא 1954 ןיא .עשרַאװ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשַינעילַאטיא

 סרעטָאפ ריא ןופ גנוריפפיוא יד ןכעלגעמרעד וצ ,לארשי תנידמ ןיא
 ןטפירש סרעטָאפ ריא ןבעגוצסורַא ןוא שיערבעה ףיוא עסעיּפ ַא
 .שיערבעה ףיוא

 ןעגנוצַאשּפָא
 ןייז יױזַא טריזירעטקַארַאכ (סיװעשַאב .י) יקסווַאשרַאוװ קחצי

 | :ערעירַאק בײהנַא

 טלַאה סעּפע רעבָא ,רעביײרש רעטנַאקַאב ַא ןוש זיא רעי

 :זיװַאב ַא .תוקפס ךיוא ןילַא טָאה רע ןוא םיא ןופ טשינ ןעמ

 טששלח רע .ןןטפירקסונַאמ ענייז ערעדנַא רַאפ ןענעייל רָאנ ליוו רע

 | .טנעמילפמָאק ַא ךָאנ

 ,זָאנ עשיּפַאצַאק ַא ,רָאה עגנַאל טָאה רע .דנור זיא םינפ ןיז

 ,טריו ַא זיא רע .ןלירב עקידכעלייק ,דרעבנקַאב עשיּפַאצַאק

 רע .רעקניל ַא ךיוא זיא רע רעבָא ,טלעג-הריד םיא טלָאצ ןעמ
 זיא רע .עיצולָאוװער ןופ טלַאה רע רעבָא ,רעירָאטעגעװ ַא זיא

 רָאפ עדעי טקיש רע .ײסטרעוורָאּפ, ןיא טלעטשעגנָא ךיא
 ןשביה ַא רַאפרעד טגירק רע ןוא סעיפַארגָאטָאפ לסיב ַא ןכָאװ|

 "יפ יד טימ רעבָא ,ךייר זיא רע זַא ,םיא ףױא טגָאזימ .טלַאהעג
 .הנח ,בייוו ןייז ּפָא ךיז טיג םינינע עלעיסנַאנ |

 -בייל ַא סצרפ שממ ,דימלת ַא סצרּפ ןעוועג זיא ,ענזיצַאק ,רע
 עקיזיר ַא ןבעגעגסױרַא גנַאל טשינ טשרע טָאה רע .שטנעמ
 זיא ןעמָאנ רעד .יךלמ רעד טסייג רעדי עמעָאּפ עשיטַאמַארד
 ".דוד לורקי טסייה סָאװ ,ןיקצַאווָאלס ןופ ןעמונעג

 .ק וצ גנויצַאב יד ױזַא טרעדליש יקסווערָאמ םהרבא -
 ןזיירק ןיעטילעי עשירעבעגנָאט} יד ןיא ןעמ טָאה ןענזיצַאק,

 ענעטכָאלפעגפיונוצ ןעוועג ןענייז ןופרעד תוּביס יד .טסַאהעג

 ( א
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 ןופ ןָאקיססעל

 רענייא טזמעג רשיה לכש יפ לע ןטלָאװ סָאװ ,ןדנעטשמוא ןופ
 ,ייז טָאה ןענזיצַאק וצ האנש יד רעבָא ,כַאוװשּפָא ןרעדנַא םעד
 זחמ ,ןײלַא ךיז יבגל ךעלרע קידנעייז .טקרַאטשעג ,טרעקרַאפ
 ,רַאלּפמעזקע-ןשטנעמ ַא ןעוועג זיא ענזיצַאק רעטלַא זַא ,ןגָאז ךיא

 -נגעק-לַארטעמַאיד ַא ןסקַאװסיױא טנַאקעג טָאה סע ןכלעוו וצ
 -כַאבָאַאב ןוא טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ גנויצַאב עכעלצעז
 יגנורעטעגרַאפי זיב ןצעש ןוא ןביל טנָאקעג טָאה םיא .טעט
 -עגירוטלוק ןפיט ַא רַאפ סָאו ,טנעקרעד טָאה רעכלעוו ,רעדעי
 ןוא דיי ַא ןופ ץרַאה טקינײּפעצ ןייז ןיא ןגָארטעג טָאה רע ןסיוװ
 ענייז טכיירגעג ןבָאה סע טיירב ןוא טייוו יוװ ןוא ,רעטכיד ַא ןופ
 עמַאס ןיא ןעוועג טרעשַאב זיא רימ ..ןעמעלבָארּפ עשירעפעש
 -- ןבעל סיקסנַא רַאפ ךָאנ -- טּפַאשטנַאקַאב רעזדנוא ןופ בײהנָא
 -עלפ עשירעפעש ןוא טלעווןעעדיא סענזיצַאק ןיא ןקוקוצניירא
 -רַאפ .רעַײז ןופ טּפַאכרַאפ סעטָא רעד שממ טָאה רימ ןוא ,רענ
 יךלמ רעד טסיײגי ןייז ..טנָאזירָאה ערעייז ,ךייה רעייז ,םענ
 ךָאה ךיא ןוא ,קיטליגכיילג ןוא טלָאק טזָאלעגרעביא ךימ טָאה
 ןיא טײקנפלָאהַאבמוא רערַאבלײהמוא ןיימ טימ טרעלקרעד סע
 ,ױסואעטעמָארּפי טימ..ןעשעג ךיוא זיא יוזַא.. .ירוטַארעטילי ןינע
 ,גנוניימ ןיימ ףיוא טרַאוװרעד טינ ךיז טָאה רבחמ רעד תעב ןוא
 -נעיילעגכרוד יד ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,טגערפעג ךימ טָאה ןוא-
 בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיא בָאה ,קרעוו עט
 ירַאפ :טגערפעג סיא ףרַאש ןוא ןּפָא רָאנ ,טנעיילעגכרוד טינ ייז
 ענעּפָאלרַאפ ןופ סעיצקַארטסבַא ןוא םיקחרמ יד וצ םיא טיצ סָאװ
 ןיקצַאווָאלס ףריזילַאוטקַאי ךיז רע טמענ סָאוורַאפ ?קיטַאמעט
 קיטליגכיילג רע זיא סָאװרַאפ ?ןסָאליכסע ףריזינרעדָאמי ןוא
 ?טייצ ןוא טרָא ןופ ןעמעלבָארּפ וצ

 יןיוא .הבושת ןייז ןורכז זיא ןרי רווַאטסער טינ טנייה ןָאק ךיא
 ןעוועג זיא ךערּפשעג רעזדנוא זַא ,רָאנ סייוו ךיא ...ןגָארפ עניימ

 -כרוד ןענייז רימ ןכלעוו ,געוו ןשירעפעש ןגנַאל ַא ןופ בײהנָא ןַא
 זיא ענזיצַאק רעטלַא זַא .סיו ךיא .טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאגעג -
 "ךעקַאלּפעצ עניימ ןעמונעגפיוא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג""*

 "רוטַאמַארד רעשידיי ןופ ןבָאגפיוא יד ןגעוו תונויער ןוא דייר עט
 ןיא ןצנַאלּפ וצ סעיצַאריּפסַא עצלָאטש ןוא עטגַאוועג יד זַא עעיג
 "יימ ןופ ןגָארטעגסױרַא בָאה .ךיא סָאװ ,סָאד רענטרעג ערעזדנוא
 עקידרעטייוו יד ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ,ןוָאטַאמלַאד ןבענ ןרָאי ענ
 עש:יגרוטַאמַארד ייר ַא רַאוטרעּפער ןשידיי סעד טכַארבעג ןרָאי

 םֹולשי ,יעקרתסאי ץיסודרוהי ,יסוכוד רעזי :קרעוו-רעטסיימ

 -- יסיזירק רעדי עידעמָאק עקידנלקניפ יד ןוא ידרַאבצרַאווװזע
 טפול רעלַאמרָאנ ַא ןיא ןטלָאװ סָאװ ,קיטש-רעטַאעט ןענייז סָאד
 עכלעזַא קרעוו ןעילב ןטייל ייב יו רעקיניױו טינ טילכטצ ךיז

 רעלַאמרָאנ ַא ןיא' -- רעבָא ..עכלעזַא יװ ערעכַאווש ךס ַא ןוא

 | .?"!טפול .

 יד רעשרָאפ ןוא רעקיטירקז רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד
 :גנופַאש ןייז ױזַא טריזירעטקַארַאכ דראפס

 ןופ ,החּפשמ- רעטעברַא רעמערָא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע;

 ַא -- רעטומ ַא ןוא דימש ַא -- ץדייז ַא ,רעילומ ַא -- ןעטַאט ַא

 רָאייסנבעל ןטנצרעפ ןייז ןופ ךיא טָאה ןילַא רע .ןירעדיינש

 ,ףַארגָאטָאּפ סלַא קידנטעברַא .ימ רענעגייא ןייז ןופ טבעלעג

 עשיטַאמעטסיּס עּפַאנק ןוא גנויצרעד -עלַאמרָאנמוא יד רעבָא

 קידנענרעל ,טייהדניק ןייז ןיא ןעמוקַאב טָאה רע עכלעוו ,גנודליב

 -נָא רעשיסור ַא ןיא ךָאנרעד ןוא םידמלמ ייב טייצ עצרוק ַא ךיז

 -- רקיע רעד ןוא ,טײקטנעײלעגנָא עשיטָאַאכ ןייז ,לוש-סגנַאפ

 -ןיירַא זיא רע רעכלעוו ןיא הביבס עטריציפיסור-ךעלרעגריב יד
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 רע ט ַאע ט ןשידיי

 קרַאטש ַא טביאעגסיא ןבָאה ,טנגוי רעירפ ןיז ןופ ןלַאפעג

 -טלעוו ןקידרעטייױו ןצנַאג ןייז ףױא גנוקריױו עקידנרידיצעד
 םיא ןבָאה טייהדניק ןייז ןופ ןטייהניווועג וא רעדליב יד .סענַאב-

 -ושפ ןטימ רעפיט ןוא רעקרַאטש סָאוװ ןטפעהַאב וצ ךיז ןבירטעג

 ךיוא יו ,ןעגנובעלרעביא ערעווש ןוא ןדייל ענייז טימ ,קלָאפ ןט

 -ןצ רערעיירפ רערעסעב ַא ןיא ןטיילג ןוא ,תומולח ענייז טימי

 ,עכעלרעגריבניילק יד ןופ ןעגנוקריווַאב יד ןבָאה ץגעקַאד .טפנוק

 ןַאד ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןזיירק עשיטנעגילעטניא-בלַאה -
 ןגעװ דײר עשילידיא עלַא ענייז ףױא טקוקעג טשינ ,ןענופעג

 ןיוסש םוצ טײקדמערפעגּפָא וצ ןסיטשעג שיטקַאפ .םיא ..,קלָאפ-

 ןלַאעדיא ענייז וצ ןוא ןשטנעמ ןקידנטעברַא ןקידנכַאוופיוא

 -ןטעברַא ןופ ןבעל סָאד ןעזעג טייהדניק ןייז ןיא טָאה רע 2 -

 ענייז ףיוא ןוא ,גנוקירדרעטנוא ןסַאלק יד ןעזעג .ןשטנעמ ןקיד

 רָאנ .קיטקַארּפ עקידתונמחרבמוא ריא טליפעג סעציילפ ענעגייא

 -(טיטסיקלָאפ ןופ סענַאב -טלעוו ןייז ןיא סקואוונָא רעדמערפ רעד

 טרעטשעג םיא טָאה ןעיידיא עשיטסילַאנָאיצַאנ וא עשיטסיּפָאטוא

 רעד ףיוא ןבעל עקיזָאד סָאד ןשטייטרַאפ וצ רָאלק א טושפ

 ןשיגַארט םעד קידנּפַאש ,ךַארּפש רעשירעלטסניק רעטערקנָאק

 -ט(שינ וא עטרידיצעד טשינ עטלפענרַאפ ענייז ןשיווצ ץַאזנגעק

 לָאמליײט ןא עוװיסערגָארּפױװיטקעיבוס ךָאד ,עטנעווקעסנַאק

 -קעיבָא ,רעייז ןשיווצ ןוא ,ןעגנולעטשנייא ערענָאיצולָאווער וליפַאי

 ײמ ,קורדסיוא רענענַאטשעגּפָא ןכַארּפשעגסיוא ,טשמונעג וויט

 ,יהמששנ רעד ןיא סיר' רעקיזָאד רעד .ךעלטלַאהניא ייס ,ךעלמרַאפ

 רעצנַאג רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 -עי ןופ ץנעגילעטניא-בלַאה רעכעלרעגריבניילק רעטמערָארַאּב

 ןעגנופַאש יד ןיא קורדסיוא ןטלוב ןייז ןענופעג טָאה ,טַיצ רענ

 -רעסיוא .ךעלרעניא ייס ,ךעלרעסיוא יט ,ןענזיצַאק רעטלַא ןופ -

 רעשיטסימ רעלַאעדיא ןוא ךָארפש רעטלּפענרַאפ ךרוד -- ךעל -

 ןליורעדיוו ןקיטכירפיוא ןַא ךרוד -- ךעלרעניא ;טייקכעלדליב

 ענעפָא קיטייצכיילג ןוא ןקידנברַאטשּפָא וא ןטלַא ןגעק טנוב ןוא-

 -יײרפַאב רעטערקנָאק רעד סָאװ בילוצ ,םעיינ םעד רַאפ קערש

 טלדנַאװרַאפ שטנעמ-סקלָאפ ןטקירדרעטנוא ןופ ףמאק-סגנוא

 -קַארטסבַא ןַא ןיא גנודיילקנָא רעשירעלטסניק ןייז ןיא טּפָא ךיז

 רעז ןוא ,םתס גנוזיילסיא ןופ יידיא רעטלפענרַאפ ןוא רעטי

 וא ןשטנעמ ןקידנטעברַא םעד ןשיוצ םזינַאגַאטנַא רעלַאיצָאס

 םזינָאגַאטנַא לָאמטּפָא ,ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא -- רעקירדַאב ענייז

 ןטירוצ ןוא קלָאפ ןייא .ןשיווצ;

 ןיא ןוש קורדסיױא םוצ טלוב ןעמוק ןטנעמָאמ עקיזָאד יד

 טַאמַארד רעד ןיא ,ןענזיצַאק ןופ קרעוו ןרעסערג ןטשרע םעד

 רעקיניױו רעמ ןבירשעג .. .ײ"ךלמ רעד טסיײיג רעד; עמעָאּפ רעש

 יד זיא ,עיצולָאוװער-רעבַָאטקָא רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא-

 -ןוכיירגרעד עכעלכַארּפש ןוא עלעמרָאפ עריא עלַא יב עמעַאּפ

 ןוא ןעגנומיטש ערענָאיצולַאװער עטלּפענרַאפ ןופ שימעג ַא ,ןעג

 ןַא טמוק סָאוװ ,םעיינ םעד רַאפ קערש ןופ ליפעג ןדנילב ַא ןופ-

 ןיווט ןענייז ןענזיצַאק רעטלַא ןופ ןעגנופַאש עקידרעטעּפש יד

 ַא ןוש ןגָאמרַאפ ןוא ליטס ןשיטסילַאער רעמ ַא ןיא ןטלַאהעג:
 ץלַא ךָאנ טרינימָאד ייז ןיא ךיוא רעבָא ,טלַאהניא ןטערקנַאק רעמ-
 -סבַא ריא ןוא הביבס רעכעלרעגריבניילק רעד ןופ גנוקריוו ידי
 ."עלבָארּפ ענעדיישרַאּפ יד וצ גנַאגוצ רעשיטסילַאנָאיצַאנ טקַארט

 רעשיטַאמַארד רעד טרעוו ,לשמל ,ױזַא .ןבעל ןכעלקריוו ןופ ןעמ

 ,ןטקַארטסבַא ןַא ןיא טלדנַאוורַאפ "סוכוד; ןופ טקילפנָאק-טּפיוה

 -טשינ ןוא רעשידייי רעד ןשיוצ טירטש ןשיטסימ-טינ ריש

 םעדא ןוא ײדרַאבצרַאווע, סעמַארד יד ןיא ןוא ,קיטע "רעשידיי
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 ונַאב םישורק

 זיױולב טצענערגַאב קיטַאמעט יד טרעוו .א .א יערעּפָא סנדיי

 יד ןופ גנוקיטכיזקירַאב סוש ןָא ,םעלבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ םוצ

 ןסַאלק-שיווצ ןוא ןדיישרעטנוא -ןסַאלק-ןעיווצ עטערקנַאק עמַאס

 ,ןטיירטש

 גנוטכיר רעד ןיא רָאוו רעטערקנָאק רעד ןופ ךיז ןרעקּפָא סָאד

 רעטקַארטסבַא רעדָא קילָאבמיס רעניײמעגלַא רעטקַארטסבַא ןופ

 ןייז טַאהעג ,ךעלדנעטשרַאפ ,טָאה קיטַאמעלבָארּפ רעלַאנָאיצַאנ

 קידנריזיטַאמעכס ,טייז רעשירעלטסניק רעד ףיא ךיוא גנוקריוו

 יד -- ןענזיצַאק ןופ ןטייקיעפ עשיגרוטַאמַארד עסיורג יד ייב --

 ןופ טנעמעלע ןַא יי קידנבעגוצ ןוא ןשינעשעג ןוא ןטלַאטשעג

 ,טייקטכַארטעגוצ

 עכעלרעגריבניילק עלַא יד ףױא טקוקעג טשינ ,ךָאד ןוא

 ךיז טזָאל ,יירעכוז הלואג רעשיטנעגילעטניא-בלַאה ןופ תועפשה

 יד טימ ךיילגוצ ןריציפיסַאלק טשינ ןפוא סושב ענזיצַאק רעטלַא

 יירש לארשי-ללכ ןוא רעקיטסימ ,ןטסילָאבמיס עקירביא עלַא

 רָאי ןטנצביז ןוא ןטפניפ ןשיווצ ןרָאי יד ןיא ןענייז עכלעוו ,רעב

 טזָאל ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןסקַאוועגסיוא קידעפש יזזַא

 יניילק ןופ םָארטש םעד ןיא ןרעדילגנייא טשינ ןפוא םושב ךיז

 ,תונדחפ ןוא טיײקיזָאלגעװסױא ,טיײקטלמוטעצ רעכעלרעגריב

 רוטַארעטיל עשידיי יד טציילפרַאפ טייצ רענעי ןיא טָאה עכלעוו

 תוחכ ערענָאיצולַאער עקידנסקַאוונָא יד טימ גיא ףיוא גיא

 סָאװ ,עטשרע סָאד .סַאג רעשידיי ןוא רענײמעגלַא רעד ףיא

 -נוב עקיטכירפיוא ןייז זיא ,ערעדנַא עלַא ופ סיא םיא טלייט

 ןיא ,טלעוװ רעקידנברַאטשּפָא רעטלַא רעד יבגל טײקשירַאט

 "מוא ןלַאיצַאס ךיוא רָאנ ,לַאנָאיצַאנ זיולב טשינ טעז רע עכלעוו

 ,סיטרַא גַאזגיז וליפַא בױא ,טיקשירַאטנוב עקיזָאד יד .רשוי

 סעדָאּפ רעטיור ַא יו ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ רעטנוא ךרודַא טייג

 דימלת רעיירטעג ַא יװ .קרעוו עטנַאמרעדנביױא יד ןיא וליפַא

 "טע סעד טרָאו ןייז טימ רעדיוו ענזיצַאק טגָארט ץרפ .ל .י ןופ

 רעלַאנָאיצַאנ רעדעי ןגעק ףמַאק ןזָאלסימָארּפמָאק ןוא ורמוא ןש

 ןיא טפָא טעז רע ,תמא .טכערמוא ןלַאיצָאס ןוא טייקידריוומוא

 ,קעוצטסבלעז ןימ ַא רוטָארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי רעד

 ךרוד ןבייהוצפיוא קידתונשקע רע טפמעק קיטייצכיילג רעבָא

 ןרענעשרַאפ וצ ,ץןעטנעמ ןקידנטעברַא ןופ ןייזטסואווַאב םעד ריא

 -רעטנוא ןיא ןבעל לעירעטַאמ ןוא קיטסייג ןייז ןרעסעבסיוא ןוא

 -ַאמוה ןייז זיא ,רעלטייצטימ ענייז ןופ ערעדנַא ךס ַא ןופ דייש

 ןוא עקיטרַאליּפ ענייז ןיא סױרַא טגנערב רע ןכלעוו ,םזירַאטינ

 "יא ףיט ַא ,ןעמרָאפ ןוא ןעונַאשז עשירעלטסניק עקיברַאפליפ

 זױלב טשינ סורַא טמענ סָאו ,ליפעג טכע ןוא טבעלעגרעב

 -- ?לכב שטנעמ ןקידנדייל םעד רַאנ ,רעדירב עקידנדייל ענייז

 -סױרַא ,רעטפָא ץְלַא ,רעטייו סָאו ןבָאה ןטנעמָאמ עקיזָאד יד

 סנטָאש ןופ טלעוו רעקידוהותה םלוע רעד ןופ ןענזיצַאק טריפעג

 טרעטנענרעד רעמ ןוא רעמ ץלַא ןוא ןעמעלבָארּפ עטקַארטסבַא ןוא

 ןופ ןגַארּפ עוװיטקַא ענייז ןוא רעגַאל-רעטעברַא ןוויסערגָארּפ םוצ

 .גָאט

 1929-30 ןענישרעד | יעכַאווש ןוא עקרַאטש ןַאמָאר ןייז ןיא

 ןעמוק {עניטנעגרַא ןיא 1954 טקורדעגרעביא ןוא ענליוו ןיא

 ןיא ,טייקכעלקריו רעד ןופ ןעגנורעדליש עטיירב ףױא ןױש

 -ניילק ,רעלטסניק ,רעֿביירש ןופ תוביבס ענעדייערַאפ עכלעוו

 ןיא ןופ ןטנַאלוקעּפס ,םיריבג 'המחלמ ענעמוקעגפיוא ,רעגריב

 ןיא ןבעגעג ןיוש ןרעוו ,רעטייױוצ רעד ןופ רעטעברַא ןוא ,טייז

 עצנַאג ףיוא ןעײג סע .םזילַאער ןשיטירק ןופ טכיל ןקידתמא

 -טסניק ןוא עטעדנירגַאב שיגָאלָאכיסּפ ,ןטלַאטשעג ןופ ןעייר
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 עי ירא אקעי =

 ,ןבעל ןגייא רעייז ןבעל עכלעוו ,ןטלַאטשעג ;עטקידנערַאֿפ-שירעל
 רעייז טימ סכסה ןיא ןעלדנַאה ןוא ךַארּפש רעיז טימ ןדייר
 עזַאושזרוב יד ףיא ןקעד ןעגנורעדליש עקיזָאד יד .רעטקַארַאכ
 -טסופ עכעלרעניא ריא ןָא ןזיױו ,קיניױועניא ןופ טייקכעלקריוו
 .טייקטליופעצ עשילַארָאמ ןוא טייק

 רעטלַא סױרַא טגנערב טייקכעלמיטסקלָאֿפ ןופ תורצוא עצנַאג
 יד ןיא לעיצעּפס ,ןקסערָאמוה ןֹוא ןדַאלַאב ענייז ןיא ענזיצַאק
 רעד םרָאּפ רעשירעטסיימ ַא ןיא קורדסיא םוצ טמוק עטצעל
 ,שטנעמ-סקלָאפ ןטושּפ ןופ דנַאטשרַאפ רערָאלק ןוא רעטנוזעג
 ענעסיננרַאפ ןוא דיירפסנבעל ןייז ,רָאמוה רעכעלשטנעמ-ףיט ןייז
 .רעקירדרעטנוא ענייז וצ גנויצַאב ןיא עריטַאס!

 -טסואוַאב ןופ טייז רעד ףיוא ששירעפמעק סרעדנוזַאב רעבָא
 ענייז ןיא ןטָארטעגפיוא ענזיצַאק זיא שטנעמ-רעטעברַא ןקיניז
 -ןַאג רעייז ייב ןבָאה עכלעוו ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעייסע עקיטכערפ
 ךיז טימ טלעטשעגרָאפ טייקכעלדליב ןוא טייקשירעלַאפנייא רעצ
 -כעלרע ןוא טײקטגַאועג רעשיטילָאּפ רעטסיירד ןופ ןטנעמוקָאד
 -עג ןוא עטסלעוטקַא יד ייז ןיא טרירַאב טָאה ענזיצַאק .טייק

 דמ ךעלשטנעמ ןוא לעניגירַא שירעביירש ,ןגָארפ עטסכעלרעפ
 קידנעניוש טשינ ןוא ןפיצנירּפ ענייז ןופ קידנטערטּפָא טשינ ,קיט
 ןופ בור סעד ןופ גנולעטשנייא רעד וצ ץַאזנגעק ןיא .םענייק
 ןיא ןרַאפעג עטסגרע יד ףױא טקוקעג טשינ ןוא .ןגעלָאק ענייז
 טימ ןדנוברַאפ רעגנע ןוא רעגנע ץלַא ךיז רע טָאה ,טייצ רענעי
 טימ ,ןלױּפ ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ לייט ןטסוויסערגָארּפ סעד
 .ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד -- דרַאגנַאװַא ןייז

 ןכעלנעזרעּפ ןייז ןקנעדעגרַאּפ קידנעטש ףױא ןלעװ רימ.
 "מוא עדעי ןוא הלוע עדעי ןפמעקַאב ןיא טֹומ ןשירעלטסניק ןוא
 ,קלָאפ ןופ אנווע ןדעי ןגעק טרָאװ שיריטַאס קרָאטש ןייז ,טכער
 יד ןיא קורדסיא םוצ ןעמוקעג טלוב סרעדנוזַאב ןענייז עכלעוו
 עטסכעלרעפעג ןוא עטסרעווש עמַאס יד ןיא טָאה רע ןעוו ,ןטייצ
 -ָארּפ יד טריטקַאדערטימ רָארעט ןוא עיצקַאער ןופ ןעגנוגנידַאב
 עקיטומ ענעגייא ןייז ךָאנרעד ןוא ײדניירפ רעד, גנוטייצ עוויסערג
 | | .  .יסליפ רעקידנדער ןיימי עבַאגסױא

 ןופ גנומיטשש ןייז ןרעדנע ,דניק ַא יװ ,לענש טגעלפ רע
 -ָארטנַאזימ רעזייב ףיוא דיירפ רעקיטכירפיוא ןוא רערַאבלטימוא
 -סניימ רע זיא לַאפ ןטשרע ןיא .ךיז ןיא טיײקנסָאלשעגנייא רעשיּפ
 ירָא ןוא קיציװ ,ךייר-ןקנַאדעג ,שירעלַאפנייא-טכייל ןטוועג סנט
 טנכערַאב טשינ ןוא קידנטכַארט-רעוװש -- ןטיירוצ ןיא .לעניג
 יו קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה לָאמטּפָא .לענָאיסנעטערּפ
 ןָא םיא טמוק סע ןוא ףָאלש ןופ ןּפַאכפיוא סָאוװ רָאנ ךיז לָאז רע
 ןעזעגסיוא ןַאד טָאה רע .רָאװ רעד ןיא ןרעדילגוצנייא ךיז רעווע
 רעבָא םיוק .תונעט טימ לופ ןעוועג זיא ןוא דמערפ ןוא ןזָאלבעגנָא
 -עירעפיטש ןרָאוװעג רעדיוו רע זיא ,טרעדילגעגנייא ךיז רע טָאה
 -עג זיא רע .קידנעייצרַאפ-ליפ ןוא קידנעייטשרַאפ-ליפ ,דלימ
 עזשירעלטסניק ןייז רָאנ .קיעפ ןוא ןזעלַאב ,טנעגילעטניא ןעוו
 ַא ןעועטנורגרעד וצ טרעטעעג סיא טָאה טייקטרעביושעצ
 -מורַא ןעוועג קידנעטש זיא רע .ףוס ןזיב קנַאדעג זיאיס ןכלעוו
 עיינ ןוא ןעמרָאפ עיינ טכוזעג רדסכ ,ורמוא ןפיט ַא ןופ ןעמונעג
 -מָאק ןופ געוו םעד ףיוא קידנשזדנַאלב רעהפיוא ןָא ,ןטלַאהניא
 -יֵלַאֹפ ןוא עשימָאנָאקע ,ןעגנויצַאב עכעלטפַאשלעזעג עטריצילפ
 -ודישרַאפ-סגנוניימ עשירעלטסניק ןוא ןַאזנגעק"סַאלק עשיט
 שירעלטסניק ַאזַא ןעניפעגוצסיוא טבערטשעג טָאה רע .טייה
 זעטניס ןימ ַא ןפַאש ךעלטלַאהניא ןֹוא לעמרָאפ לָאז סָאוו ,טרָאװ
 -רַאּפ-רעביא ןוא רעסיוא ןייז לָאז סָאװ ,ןבעל ןששידיי ןצנַאג ןופ
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 ןופ ןַאסיססעל

 -דנעטשרַאפ ,ךיז טָאה רע ןוא ,ןסַאלק-רעביא ןוא רעסיוא ,שיייט

 ערעסערג ךָאנ ןיא קידנלַאפנײרַא ,טרעטנָאלּפרַאפ רעמ ךָאנ ךעל

 ."ןצַאזנגעק עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא ערעפיט ןוא

 :טביירש ַאקסוָאדָאלָאמ ַאידַאק ןירעלעטשטפירש יד

 טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,רוד םעד וצ טרעהעג טָאה רע.

 סערדַא ןייז .טסנרע ןעמונעג סע טָאה ןוא ,ןלַאעדיא ערַאטינַאמוה

 ַא ופ סערדַא ןַא ןעוועג זיא סַאג עיפילָאוװָאנ ףיוא עשרַאוװ ןיא

 -יטַארקָאמעדי רעשיליופ רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעפמעק ןקיטומ

 -ןָאהעג זיא טנַאװ רעד ףיוא הריד סענזיצַאק ןיא .תועשר ירעש

 םעד וצ ןוא ,טפירשפיוא רעכעלטניירפ ַא טימ דליב סצרפ ןעג
 ,ןבעל עצנַאג סָאד טקוקעגפױרַא ענזיצַאק טָאה דליב-ץרפ .7 יי
 טמענ ענזיצַאק זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג קידנעטש בָאה ךיא ןוא

 טימ גנוטַארַאב ַא ּפָא טינ טלַאה רע רעדייא ךַאז ןייק רעטנוא טינ

 ךיז טפוררַאפ ןעלקיטרַא ענייז ןיא .טנַאװ רעד ףיוא דליב סצרפ

 -ידַארט רעד ןיאי ,ףטייצ סצרפ ןיאי ןצרפ ףיוא רדסכ ענזיצַאק

 -ַארט רעד ןיא ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא ,וװ .א .א ןצרּפ ןופ עיצ

 ןיא .טוג ,רַאבגערּפּפָאמוא ןענזיצַאק רַאפ זיא ןצרפ ןופ עיציד

 טינ טרָא ןייק ענזיצַאק טָאה עשרַאװ ןופ עסערפ רעשידיי רעד

 ַא ,טסיצילבוּפ רעטוג ַא קפס ילב ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טַאהעג

 טָאה סע .רעטגַאװעג ןוא רעקיטכירפיוא ,רעלופטנעמַארעּפמעט
 ןעוועג זיא רע .ךיז ןסַאפוצ ןופ טייקיעפ יד טלעפעג רעבָא םיא
 טימ שטנעמ ַא ןוא לָאקידַאר -- ןכורפשרעדיו ןופ טסענ ַא

 -ליוו ןיא רענעגיוצרעד ַא ,סעיצידַארט עשידיי עטלצרָאוועגנייא

 -ז-טָאג ַא ןוא סרוקיּפַא ןַא ןעוועג זיא רע .ףיוה-לוש ןפיוא ענ

 ןיא ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד ןיא .רעפמעק ַא ןוא רָאיזַאטנַאפ ַא ,רעכ

 רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא 'ילב ןלופי ןיא ןעוועג ןיוש זיא ןקיוּפ

 -ַאב םוצ טומ ַא טימ ענזיצַאק טָאה ,עקינעּפשרעדיװ עלַא רַאפ

 רעקידנדער ןיימי ,טפירש-טייצ ןייז ןיא ןבירשעג ,ןרעדנואוו

 'םליפ ןקידנדערי םעד) ןעלקיטרַא עלענָאיציזָאּפָא ענייז יםליפ

 רענייא ןוא טריגַאדער ןילַא ,ןבעגעגסיורַא ןילַא ענזיצַאק טָאה

 זיא סע ןוא.. (טפירשטייצ-שטנעמ -ןייא ןַא-טליפעגסיוא ןילַא

 -לעזעג ףיוא ןריגַאער וצ ןתוביחתה עגנירג יד ןופ טינ ןעוועג

 םעד ףיױא 1937 רָאי ןיא ןלױפ ןיא ןעגנונייערעד עכעלטּפַאש

 טפירשעטייצ ןייז ןיא זיא רע .ָאטעג סע טָאה ענזיצַאק יוװ ןפוא

 ןסעידיי םעד ןופ גנורעדינרעד רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא רדסכ

 ןיא ָאטעג רעשידיי רעטמַאצעגמורַא טינ-ךָאנ רעד ןיא ןשטנעמ

 ,רעבָאהטכַאמ יד טגָאזעג סיורָאפ טָאה רע .ןליופ ןקידנעטשטסבלעז

 טעו ,פעק עשידיי ףױא ןסיג ייז סָאװ ,האנש סרעמע יד ןופ זַא

 ,ךיוא ייז ןוא ,ןעמעלַא טעוװ סָאװ ,לובמ רעקידרעייפ ַא ןרעװ

 .ןגָאז וצ סָאד טומ טַאהעג טָאה ענזיצַאק רעטלַא ןוא ,ןּפַאכמורַא

 עלַא טימ טריסערעטניא ענזיצַאק ךיז טָאה טסירטעלעב סלַא

 ןענַאמָאר ,סעמַארד ,םעדַאלַאב ,רעדיל ןעמרָאּפ עשירַארעטיל

 -ַאק .עניב רעד ףיוא גלַאפרעד טַאהעג טָאה יסוכודי עמַארד ןייז

 ןפַאש ןשיטסירטעלעב ןייז ןיא רעיודסיוא טלעפעג טָאה ןענזיצ

 ַא ןריגַאער ןקידלַאב ןופ שטנעמ ַא רערעמ ןעוועג זיא רע.

 ןענַאטשעג םיא זיא ענייז גנוגיינ עקיזָאד יד ןוא ,טסיצילבופ

 זיא רַאפרעד ןוא ,טעברַא רעשיטסירטעלעב ןייז ייב געוו ןיא

 ךס ַא םצע ריא ןיא זיא סָאוו ,עמַארד יד ןעגנולעג ןטסניממַא םיא

 רעד ןיא .ךיל סָאד רעדָא ןַאמָאר רעד יוװ יקידלודעגמואי רעמ

 ַא טימ ןעמַאװצ .גנירג ןטלַאהעג ןעפ ןייז ענזיצַאק טָאה יעסע

 רע טָאה ,לטרעוו ןשידיי ןטימ ,ךַארפש ןיא טייקכעלמיטסקלָאּפ

 יֵלָאמַא יד ןופ) רעעּפָאריײא ןלערוטלוק ַא ןופ ץנַאגעלע יד טַאהעג

 םעד טכַאמעג קידנעטש רע טָאה ךעלנעזרעּפ .(ןטייצ ערעסעב עק

 א
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 רעט ַאע ט ןשיריי

 םענ ַא רע טיג טָא .געוו ןפיוא טייט:ע.סָאוו ,םענייא ןופ קורדנייא

 -עג ךיוא-זיא ױזַא .קעווַא ץעגרע טַיג ןוא טנַאוו ןופ דליב סצרפ

 -עג ןענייז ןצילבפיוא ןטייקטרַאװרעדמוא .ןביירש ןייז ןיא ןעוו

 ןוא ןיטור ןופ שטנעמ ןייק ןעוועג טינ זיא רע .גנַאג ןייז ןעװו

 יעקיבייא' ענייז ףיױא טייג סָאװ ,רעביירוע ןייק ןעוועג טינ זיא

 .ךעלגנַאל ,ךעלמיטסקלָאפ ןעוועג זיא לטנַאמ סענויצַאק .ןסלער

 .ענירעלַאּפ סצרפ ןופ רעטַאלפ סעד טַאהעג לָאמַא רעבָא טָאה רע

 ןייז ןעוועג טינ ןענייז רעטרעוו יעקידחסּפי ענעשַאוועגסיוא יד

 עששיטסירטעלעב ענייז ןיא רעבָא ,קיטסיצילבופ רעד ןיא גייצעג

 ןעועג זיא סָאד ןוא ,ןעמוקייב לָאמטפָא םיא יז ןגעלפ קרעװ

 .לגנַארעג רעשיגַארט רעקידנעטש ןייז

 עמַארד ןייז ןבעל קיטומ ןוא ךָאוװ ַא טבעלעג טָאה ענזיצַאק..

 -עג| ,ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ ךָאנ זיא סָאװ ,ידרַאבצרַאוושי

 רעד ףיױא ןעמוק זיא סע ןעװ םתסמ ךָאנ טעװ {1942 ןבירש

 ךיוא רָאנ ,ןדרַאבצרַאוש רָאנ טינ ןרירטסנַאמעד טעוו ןוא עניב

 -רעטנוא ןוא רעקינייּפ יד ףיוא ןרַאצ ןרעטיב ןייז טימ ןענזיצַאק

 ןעוועג זיא ןעפ ןייז . .סַאוװע ,ןטנּפָאוװַאבמוא םעד ןופ רעקירד

 טלעטשעג לָאמנַײא טינ טָאה ןוא ,עיירטעג ןוא עקיטכירפיוא ןַא

 | ."רַאפעג ןיא ןבעל ןוא טייהיירפ ןייז

 :טביירש ליזיימ לטיג

 טָאה רע ןעוו רָאי 42 ןעוועג טלַא ןיוש זיא ענזיצַאק רעטלַאג

 -גייא ייג ךיא, :לּפעק סָאד ןבעגעג ןעלקיטרַא ענייז ןופ םענייא

 לָאז ןעמ שממ ךיז ןטעב רעטרעוו יד-טָא ."טלעוו ַא טימ ןסייר

 יט ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןייז וצ ייס ָאטָאמ סלַא ןלעטשקעוװַא ייז

 -ןשיווצ ךיז ןציירק עדייב יד סָאװ ,גנַאג ןשירעלטסניק ןייז וצ

 ןטכעלפ ,ךיז ןציירק ייז .םינפוא עטסנדיישרַאפ יד ףיוא רעדנַאנַא

 -רעד וצ רעווש זיא סע זַא ,גנע יױזַא ךיז ןבעוורַאפ ,רעביא ךיז

 זוכ ןרעקרַאטש ַא טימ סיורָאפ ךיז רע טסייר ןעוו ןוא ואוו ןעז

 םייב רעדָא בײהנָא םייב ?גנופַאש ןייז ןיא רעדָא ןבעל ןיא --

 -נעטוש ןייא ןיא טלַאה טרָאד ךיוא ןוא ָאד ךיוא ?געוו ןייז ןופ ףוס

 ץלַא וצ סערעטניא רעקיציה ןוא ריגיינ רעסייה ןייז ןסקַאוו ןקיד

 -נוניישרעד רעמ ןוא רעמ ץלַא .םיחטש ערעטיירב ןוא ערעטייו

 ןרַא טלעו רעקידנסיורד רעד ןופ ןוא רענעגייא ןייז ןופ ןעג

 טשינ ןילַא רע טור בעל ןיא שממ םיא ןעייג ייז .קיטולב םיא

 םעד ור וצ ,טשינ עגר ןייא ןייק ףױא ,טשינ לָאמנייק טזָאל ןוא

 ןגעוו טרָאװ עקיגָאװ סָאד .םורַא-ןוא-םורַא ןטייו ןוא ןטסטנעָאנ

 ןגָאז וצ לגוסמ יוו ייס זיא ,הנעט רע טגעלפ ,רוטלוק רעשידיי

 םוצ טפול -- (שידיי זיא םיא רַאפ סָאװ ,רענעי רָאנ ןוא זױלב

 טעוו רעטַאעט ןשידיי ןרעביא סָאבעלַאב רעד יוװ טקנוּפ .ןעמעטָא

 טכיוש רענעי ךעלסילשסיוא ןוא זיולב ןביילב ןוא ןייז ייס-יוו-ייס

 ."טייקידנעוװטיונ עקיטולב ַא זיא רעטַאעט ןעמעוו רַאפ

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ "ןָאקיסקעל ןיימ' ןיא שטיװַאר ךלמ

 ןיא רעטקַארַאכ ןטיל רעקיניװגנַאס רענעכַארּפשעגסיױא ןַא;ג

 ַא אקוד .ענזיצַאק רעטלַא -- זיא רשפא ןוא -- ןזעוועג רע

 קיצרעפ רשפא רעירַאטעגעוו רעתמא ןַא שטָאכ ,רעקיניװגנַאס

 ,טייקטיור-טולב יו קערוב רעמ ,םינּפ ךעלטױור ַא .גנַאל רָאי

 ,ןלירב עסיורג רָאּפ ַא .רעירָאטעגעוו ַא ןזעוועג זיא רע תמחמ

 ,ךעלרעטיש ןױש רעבָא ,רָאה עכעלגנעל ,ןרעטש רעשּפיה ַא

 ,רעטיובעג-טסעּפ ַא ,רעניילק ןייק טשי* ,רעכיוה וצ ןייק טשינ

 -- עדייז רעד ,רעילומ ַא -- עטַאט רעד .רעקיכייב ןייק טשינ

 טָאה ,עטסעפ רעבָא ,טנעה עכייוו טָאה ןילַא רע ןוא ,לַאװָאק ַא

 ,ןרעזייב וצ ביל ךיז ללכב טָאה ,שיט ןיא ןּפַאלק וצ ייז טימ ביל

 -עשירַאטעגעװ ַא זיא סע .האנש טימ טשינ סע טניימ רע שטָאכ
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 דנַאב -םישודד

 דָאגנַאמ-םורד ַא רֶע טָאה עמיטש ַא רעבָא ,ןגנמ ַא זיא רע .סעכ
 .טקידנעיירש ַא לסיב ַא ,תועט ןייק טשינ ךַאמ ךיא בא ,עשיל
 סעפע טסַאּפ סע לייוו ,טשינ טגניז רע רָאנ ,ןעגניז וצ ביל טָאה רע
 לייוו ,ןטלעז טלייצרעד רע רעבָא ,ץיוו ַא ןלייצרעד ןעק רע .טשינ
 רעודנא תוריתס טימ לופ זיא רע .טשינ סעפע ךיז טקיש סע
 יז .יז טסיײה הנח ,בייו יירטעג ַא טָאה רע .ענזיצַאק רעטלַא
 ַא ןעמעלַא זדנא וצ זיא יז וד ףיוא ןעמעלַא זדתא טימ זיא
 ןענויצַאק רַאּפ יז זיא עטבילעג עקיבייא ןַא רָאנ ,רעטסעווש
 יז ,רעטבילעג רעקיבייא ןַא ריא רַאּפ ענזיצַאק -- רעקיטכיר
 ענייז וצ לי ענזיצַאק זַא .טּפַאשטכענק זיב יירטעג םיא זיא
 טָאה ,דניק ַא ןופ עטַאט ַא ןרעוו קיצרעפ ןוא עכעלטע עריא ןוא
 ,ןבעל סָאד קידנלעטשנייא שממ ,עלעדיימ קיטכערפ ַא םיא יז
 ןוא ,וימלוש ןעמָאנ ןשילביב-שיטעטַאּפ ַא ריא ןביג ײז ןוא
 לייוו ,תימלוש סנעדַאפדלָאג ךָאנ ןעמָאנ ַא רָאג סע זיא רשפא
 יד יװ רעטַאעט עשידיי סָאד טַאהעג ביל רעמ טָאה עעיצָאק

 | ,לביב

 רעדָא ,ןרעזדנוא ענזיצַאק רעטלַא םעד ןיא תוריתס לפיוו ,יוא
 -יור ַא ןוא רעקניל ַא זיא רע .ןפור םיא ןגעלפ רימ יו קינזיצַאק
 -ַארגָאטָאּפ ןקידנרעּפסָארּפ-טוג ַא ןופ רעציזַאב ַא זיא ןוא רעט
 יזַאב ַא ךיוא ןוא ,ףַארגָאטָאּפ ַא ךַאפ ןופ זיא רע .עילעטַא ןשיפ
 .עשרַאוו ןופ טייו טשינ ,רעדיווש ןיא עליוו רעסיורג ַא ןופ רעצ
 ,ןוא ,רעביירש רעקילדנעצ עשטַאד ףיוא םיא יב ןעניווװ רַאי עלַא
 סָאד טשינ רערעדנַא רעד ןוא טלָאצַאב רענייא ,ךיז טכַאמ סע יו
 ןעמ סָאװרַאפ ןענזיצַאק ףיוא זייב ןענייז עלַא רָאנ ,טלעג-הריד
 עשיטסימ טביירש רע .טלעג-הריד ןלָאצ ללכב טרָאד ףרַאד
 זַא ,סױרַא רָאג ךיז טזייו סע ןוא ,עשילָאבמיס-שיטסימ ,סעמַארד
 ןייז ןיא יװ ןטקַא עשיטסילַאער ןייר ןביירש ןייפ ץנַאג ןָאק רע
 רע ןוא ןענַאמָאר טביירש רע .יסוכודי קיטש ןטסכיירגלָאּפרעד
 .טרעקרַאפ --- ןוא ,גנולייצרעד רעניילק רעד ןיא רעסעב רָאג זיא
 טלָאװ רעסעב זַא ,טפָא ךיז טכַאד סע ןוא ,סעדַאלַאב טביירש רע
 -רַא עפרַאש טביירש רע .דיל ןשיריל ,םעניילק ןיא ןזעוועג רע
 ןוא ,ףרַאש רעייז טריזימעלָאּפ רע ,עשיגָאל ןוא עפרַאש ,ןעלקיט
 רע זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ רע לי סעפע זַא ,ךיז טכַאד ,טפָא
 .טשינ עקַאט רע טסיױו רשפא ןוא טדער רע סָאװ טשינ טסייו
 ענייז ריד ףיוא סױרַא טגייל רע ןוא טנעמילּפמָאק ַא םיא טסכַאמ
 ןלירב יד ךרוד טכַאפיירדרַאּפ ,סענַאגױא עיורג-יולב עסיורג
 רע יו ױזַא ;?וטסגָאז סָאװ ?ַאה ?סָאוװ ?ַאהי :רָאג ךיד טגערפ ןוא
 וה .טרעהעג טשינ ךיד טלָאװ

 זיא רע .ןטכעלש ַא רַאפ ךיז טכַאמ רע רָאנ ,רעטוג ַא זיא רע
 רעביירש ַא זיא רע ,ןטוג ַא רַאפ ךיז טכַאמ רע ןוא רעטכעלש ַא
 ןוא ףַארגָאטָאפ ַא זיא רע .ףַארגָאטָאפ ַא רַאפ ךיז טכַאמ רע ןוא
 ןיא ךעלטנירפטסַאג זיא רע .רעביירש ַא רַאפ ךיז טכַאמ רע
 .קורמ ַא רַאפ ךיז טכַאמ רע ןוא ,סעילעטַא ,סעליוו ,תוריד ענייז
 טייקכעלטנײרפטסַאג טימ ךיז טצלעמש רע ןוא קורמ ַא זיא רע
 -עגכרוד טָאה ענזיצַאק ואוו ,עשרַאוװ ןופ קעוװַא ןענייז עלַא זַא-.
 ןילַא ..רעכעה ךָאנ טשינ בא -- ןוא הפוקת-ץרפ יד טכַאמ
 ,סמירָאװ ןוא סטלַאק ליפיוזַא טכַאמעגכרוד טָאה רע ואוו ,טמולחעג
 יו ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג רע זיא ,סיז ןוא סרעטיב ליפיוזַא
 ַא ןײלַא ןבעגעגסױרַא ךָאנ וליפַא וא רענַאקיהָאמ רעטצעל רעד
 זיא ענזיצַאק... .'םליפ רעקידנדער ןיימי ןעמָאנ ןטימ טפירועטייצ
 רעד ןופ גנוײנַאב ַא ףיוא ןוא ןחישמ ףיוא טרַאוועג ןוא ןבילבעג
 -עגסױרַא עשרַאוו ןופ םיא ןבָאה תוליח םרעלטיה זיב ,הפוקת-ץרפ
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 גרעבמעל ןייק קעווַא זיא רע ןוא סעבמָאב ןופ רעייפ טימ טרעכיור
 ײ...טרָאד ןוא
 המלש ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעשיטיסיסקרַאמ רערעדנַא ןַא

 :ױזַא ןפַאש ס',ק טריזירעטקַארַאכ .סילעב

 לָאמעלַא טשינ ןַא זיױודניק ןופ םיא ךיא בָאה טנעיילעג..,

 ןוצ סערעטניא טַאהעג לָאמעלַא רעבָא ,ןענַאטשרַאפ םיא ךיא בָאה

 "ךלמ רעד טסיײג ןייז ןעּפ ןייז רעטנוא ןופ סױרַא זיא סָאװ ,ץלַא

 רעדָא 1919 ןיא ,םױרַא זיא סע יו דלַאב טנעיילעג ךיא בָאה

 -מורַא טָאה סָאװ ,רעיילש םעד ןסיירכרוד טלָאוװעג בָאהיכ .0

 .טנָאקעג טשינ ןוא סניי קרעװ עטשרע עקיזָאד סָאד ןעמונעג

 זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה'ס רָאנ .ןענַאטשרַאפ טשינ בָאהיכ

 -ַאב ךיא לעוװ ,ןענעיילכרוד לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמנייא לעוויכ ןעוו

 עצנַאג ןיימ סָאװ ,סירג ןעוועג זיא סָארדרַאפ ןיימ א .ןעמענ

 ןעגנַאגרעד טּועינ זיאיס ;טסיזמוא ןעוועג זיא ,תונשקע עשלגניי

 טקיױרמואַאב ,סָאו טימ טשינ סייוויכ ,טָאהיס שטָאכ ,חומ ןיימ וצ

 ןיא טנעקַאב ךיז ךיא בָאה "ףלעווצ; סקָאלב טימ .המשנ ןיימ

 ןייז .קיניױוסױא ףױא סע טנרעלעג ןוא גנוצעזרעביא סענזיצַאק

 .הרוש רעטצעל רעד ןזיב טנעיילעג ךיא בָאה ײײױקָאלג, לָאנרועז

 ךיא געלפ ,טריגַאדער טָאה רע סָאװ ,"ןעגניר, לַאנרושז סםעד

 ענייז טנעיילעג ךיא בָאה רעטעּפש .דלודעגמוא טימ ןטרַאוורעד

 ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ענייז ,ןַאמָאר ןייז ןסעיפ

 עניימ ןטייב וצ לָאמ עכעלטע ןזיוַאב ךיא בָאה טייצ רעד רַאפ

 ,ואולמו םלוע םיא ןופ ןטלַאהעג ךיא .בָאה ָאד .םיא ןגעוו ןעגנוניימ
 ,טכַאמעג לטבמ םיא ןצרַאה ןיא ,ךַאז ענעטָארעגמוא ןַא ייב ,ָאד ןוא

 זיא רע .גייט ןייא ןופ ןעװעג טשינ רע זיא רעביירש ַא יו ,יינ

 ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ףוס םוצ .רערעדנַא ןַא טפָא רעייז ןעוועג

 יו ,ןייז וצ גנוימַאב ַא זיא געװ רעשירעפעש רעצנַאג ןייז זַא

 ,רערעדנַא ןַא ,לָאמ סעדעי ,רעביירש ַא

 דימלת ַא רַאפ ןטלַאהעג ךדימת ךיז טָאה ענזיצַאק רעטלַא-
 -פיוא ןעוועג ךיא ןיב ןצרפ טימ, ןבירשעג טָאה רע .ןצרפ ןופ
 ןיימ רַאפ ןבעגעגּפָא טייצ ליפ טָאה רע ןוא ,ןבעל ןייז ייב ןָארטעג
 ןייז ךָאנ ,רעטעּפש טשרע רעבָא .גנודליבסיוא רעשירַארעטיל
 ףױא שירַארעטיל ןטסעמרַאפ וצ ךיז טגַאוועג ךיא בָאה ,טױט
 ןַארַאפ ָאי ןעניייס בױא .השק סָאד זיא רימ ."םיכרד סצרּפ
 סצרפ טשינ ןַארַאפ טשינ ןענזיצַאק ייב רעבָא זיא ,תועפשה
 יו ורמוא רעקיבייא רעד רָאנ ןַארַאפ .חסונ סצרפ טשינ ,ליטס
 .רערעל םייב

 טייקטגַאוװעג יד ןצרפ ןופ טנשריעג טָאה ענזיצַאק ,סיוועג ...
 .ןעמרָאפ עשירַארעטיל עטריזינָאנַאק ,ענעמונעגנָא יד ןפרַאוװצּפָא
 רעצנַאג רעד ,ליּפשייב םענעגייא ןייז טימ ,טנרעלעג ץרּפ טָאה ָאד
 רעטלַא-. .םיא ךָאנ ןעמוקעג זיִא סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 זיא רע .רָאטַאטנעמירעּפסקע רעסיױרג ַא ןעוועג זיא עצזיצַאק

 ךיז ןעמ ןָאק עיזָארע רעשירַארעטיל ןופ זַא ,טגייצרעביא ןעוועג |

 רָאנ ,געו םענעטָארטעגסױָא ןפיוא ןיײג טימ טשינ ןטיהרַאפ

 וצ רעבָא ,עטכיירגרעד ןיוש סָאד ץיירפשרעבירַא ןקידרדסכ טימ

 ,ןענייז ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טייצ רעד

 זיא רע רעכלעוו טימ ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ,לשמל

 -סגנוכוז עשימרוטש ןעגנַאגעגנָא ,ןזנובעג ןוא טּפינקעג ןעוועג

 טא רעשייידיא -- םיא ףיוא גנוקריווסיוא רעײז ןוא ,ןסעצָארּפ

 -עג זיא םזילָאבמיס רעד וליפַא ,קפס םוש ןָא זיא -- רעלַאמרָאפ

 .ןצרפ ןופ אקוד טשינ ןענזיצַאק וצ ןעגנַאג

 טייצ ןייז ןופ טקודָארפ ַא ןעוועג זיא "ךלמ רעד טסיײג רעד;

 -ַארַא' ךעלהשעמ ןוא ןלעווָאנ ךוב ןייז ןיא .רעקידרעירפ ךָאנ ןוא
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 מטי
 ,ב0יי דיק

 יד ןיא ןרָאװעג טקורדעג רעירפ זייולייט ןענייז סָאוװ ײןקסעב

 ןייק טָאה סָאו) ליטס רעיײינ ַא רָאנ טשינ ןַארַאפ זיא (יןעגניר,

 ןיא .טפַאשרעטסײמ עתמא ךיוא טרעיינ ,ןצרפ וצ טשינ תוכיש
 טפַאשרעטסיימ רעדיוו רע טזיױו ײןקסעטָארג ןוא ןדַאלַאב, ענייז

 סָאו) טיײקכעלמיטסקלַאּפ ענעטלעז ַא ןוא סָארג ןיא ,זרעפ ןיא

 -טולב זיאיס שטָאכ ,ןוָאסַארקענ יז טנָאמרעד ,ןענָאמרעד ביוא

 ןַאמָאר רעסיורג רעקיצנייא ןוא ןייא ןייז ,(ךטלשידיי ןגייא

 ןטנוזעג ןופ חסונ ןיא ןבירשעג זיא "עכַאווש ןוא עקרַאטש;

 רעטרעביועעצ רעד ןיא טגי) טנעמירעפסקע רעד ןוא םזילַאער

 ןייא ךיז טלקיוו השעמה-רוּפיס רעד יו םעד ןיא ,עיצקורטסנָאק
 -ַאפ ךָאד ןענייז ןַאמָאר םעד ןיא בוא ןוא ,סיוא ךיז טלקיוו ןוא

 -סקע רעד ןופ ךַאלפ רעד ףױא אקוד סע ןענייז ,תונורסח ןַאר

 סָאװ ,טקַאפ רעד זיא קידנרעלַאב .עיציזָאּפמָאק רעטריטנעמערּפ

 "יז "סודרוה; ןוא "םוכוד רעד, ןסעיּפ עטסעב ייווצ ענייז אקוד

 ןטנעמעלע טָאה עטשרע יד שטָאכ) לַאטנעמירעּפסקע טשינ ןענ

 רעד ןופ חסונ ןיא טיובעג זיא עטייוצ יד ןוא ,קילָאבמיס ןופ

 .רעשיטסילַאער ןוא רערָאלק רָאנ ,(קיסַאלק רעקיטנַא

 ,ןדַאלַאב ,רעדיל) קידרענַאעזליפ ןעוועג זיא ענזיצַאק רעטלַא

 -ליפ ,(קיטירק ,ןעייסע ,סעמַארד ,ןַאמָאר ַא ,ןלעווָאנ ,ןקסעטָארג

 ןעועג רע זיא רקיע רעד .ךײרנקנַאדעג ,שילַאקיזומ ,קיברַאפ

 -יא ,טײקטנעײלעגנָא עקידלָאװג ַארַאפ סָאװ.. .גרוטַאמַארד ַא

 ןקיטסיג ןקנילפ ַא רַאפ סָאװ ,ץקעגילעטניא עקידנשַארעב

 -עגמוא ןַא רַאפ סָאװ ןוא ,טגָאמרַאפ טָאה רע חכ-ריברָאסבַא

 -עגנָא סע טָאה שטנעמ רעד לפיוו !עיגרענע עשירעפעש ךעלנייוו

 ,טריטנעמירעּפסקע לפיו ,ןבױהַאב סעמעט עכלעוו ,ןבירש

 רַאפ ןענייז ןגָארפ-טייצ .. .טזיירעג ךָאנ וצרעד ןוא ,טעווערָאהעג

 -רוטלוק ןוא עשירָארעטיל יו קיטכיוװ יא טקנפ ןעוועג םיא

 ,קלָאפ ןייז ,טלעוו יד ליױו ,קיטעפמיא טבעלעג טָאה רע .ןגַארפ

 ץעגרע ןיא ןוא לָאמנײק זיא רע .עגנַאגעגנָא קיטולב םיא זיא

 ןעועג זיא רע .רָאטַאװרעסבָא ןייק ,רעקיטייז ןייק ןעוועג טשינ

 -טּפַאעלעזעג ןופ עקיזיר יד ךיז ףיױא ןעמונעג ןוא טריזעזַאגנַא

 זשזַאגנַא רעשיטילַאּפ ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,וליפַא ןוא רעכעל

 -גנירדכרוד ,שירעלטסניק ,זומ ןפרַאש ַא טַאהעג טָאה רע .גנור

 ןוא ןטייקכעלגעמ סמענעי ןצַאשּפָא לַאער טנַאקעג ,גיױא ךעל

 -עגעגרעביא ןַא ןעוועג ,םענעי ןבעג תוצע עטוג טנַאקעג ,ןטרעוו

 טיול.. .טרעדָאפעג גנערטש ןוא טניירפ רעקידתומינּפנָא רענעב

 ענזיצַאק רעטלַא ןופ ןַאזַאּפַאיד ןשירעפעש ןוא סטעברַא סעד

 .טַאהעג טָאה רע ןטייקכעלגעמ עלַאסָאלָאק ַארַאפ סָאװ ןעמ טעז

 -עצ ױזַא טשינ ןוא טצענערגַאבטסבלעז ןעוועג רע טלָאוװ ןוא

 סייו רעוו ,קיברַאפליפ ןוא ךייר קידרענַאשז ױזַא טשינ ,ופרָאװ

 סע טנעלַאט ןוא טסייג ,קנַאדעג ןופ סעדייבעג עסיורג ַא רַאפ סָאוװ

 -טנַאלַאט ,רעקיטומ רעקיזָאד רעד טָא טזָאלעגרעביא זדנוא טלָאװ

 ןסייה ,ןרעטצניפ םענעי ןיא ןלַאפעג ןזיא סָאװ ,רעביירש רעלופ
 ."פעלק עשיחצור ןופ לגָאה ןרעטנוא גָאט ןקידרעמוז

 עבַאגסױא טקידנעטשלופ ַא וצ טיירג תימלוש רעטכָאט ס'ק

 -טנפערַאפ קעוװצ םעד בילוצ טָאה ןוא ,קרעװ סרעטָאפ ריא ןופ

 ןופ סעבַאגסיױא עסיוועג ןבָאה עכלעוו ,עלַא וצ גנודנעוו ַא טכעל

 ןלעטשוצוצ ריא קרעװ ס'.ק

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ק

 ענזיצַאק רעטלַא ||

 | ךלמ רעד טסייג רעד

 ,ןטנעמגָארפ טכַא ,ןטקַא יירד .עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 -ןטייז .י ןופ טנכייצעג טאלב-רעש ,.וז 2121 ,1919 ,עשרַאװ

 ןלטייב
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 ,1918 ,1 'נ ,וועיק ,"סנגייא , ןיא טנעמגַארפ {א1 |

 ,"ןטפירש ענעבילקעג .ענזיצַאק .א, ןיא טקורדעג ,גוצסיוא ,בז |

 1179-193 .זז ,1951 ,עשרַאװ

 ענזיצַאק רעטלַא ן2}

 | ץנַאט-םיתמ
 םערוט רעד , עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןופ טנעמגַארפ
 | "לבב ןופ

 .1920 ,ענליוו ,"דוב-רעטייוו, ,טקַא ןט1 ןופ ענעצס עט17|

 | 25737 .זז

 ענזיצַאק .ַא |3 }
 סואעטעמָארּפ

 עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא
 { .זז 56 ,1920) עשרַאװ

 רעריזַאר ס'כלמ רעד {4)
 יקסרַאשטַאנול .א ןופ

 .ענזיצַאק .א ןופ שידיא

 ,דליב ןטרעפ ןופ ןטנעמגַארפ }

 | 20-36 .זז ,1921 ,עשרַאװ ."ןקָאלג ,

 ענזיצַאק רעטלַא | 5 |

 סוכוד

 : ןטקַא ריפ ןיא עמַארד

 (.זז 1381 1926 ,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ,"ןטפירש ענעבילקעג ,ענזיצַאק .א' ןיא טקורדעג ,טקַא רעטשרע ,5א|

 {1117140 .זז ,1951 ,"ךוב שידיי  גַאלרַאפ ,עשרַאװ

 רעזדנוא ,גרעבדלָאג .א, ןיא טקורדעגרעביא ,טקַא רעטייווצ ,5ֿב }

 | ,333-354 .זז ,1961 ,קרָאי וינ .עיגרוטַאמַארד

 ענזיצַאק רעטלַא {6}
 סודרוה

 (רעדליב ןיינ) ןטקַא ףניפ ןיא עידעגַארט
 . ןיזז 1601 1926 ,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ענעבילקעג ,ענזיצַאק .א, ןיא טקורדעג ,טקַא רעטשרע ,6א}

 {141-175 .זז ,"ךוב שידיי, גַאלרַאפ ,עשרַאװ ,"ןטפירש

 ענזיצַאק רעטלַא ןדִו
 רתסא

 ליּפשרעמַאק

 1 'נ ןופ עשרַאװ ,"םליפ רעקידנדער ןיימ , ןיא טקורדעג)
 רעדנַא ןַא רעטנוא גנוצעזטרָאפ עדעי .1938 ,3 'נ זיב 7

 ן"לּפעק,
 ענזיצַאק רעטלַא 1

 דרַאבצרַאוװש

 ,6 'נ ןופ ,עשרַאװ ,"םליפ רעקידנדער ןיימ , ןיא טקורדעג)

 {1939 ,7 'נ זיב 8
 ,1929 ,ענליו ,,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןַאקיסקעל -- ןעוייר ןמלז

 ,531536 .וז ,דנַאב רעטירד
 .1922 .צעד 16 ,עשרַאװ ,/גנואײרפַאב , ,טסנוק ןוא רעטַאעט --

 ,1925 רַאורבעפ 20 ,עשרַאװ ,/טנעמַאמ , ,סוכוד --- סוינילרַאק .ב

 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,"לַארטנעצ,, ןיא ערעימערּפ יד -- {ליזיימ| .מ .נ
2, 1925. 

 1925 ,75 '1 ,טראד ,רעטַאעט -- טרעכייוו לאכימ .רד

 ,דנַאב רעטשרע ,1926 ,ענליװ ,/עמַארד ןוא רעטַאעט, -- טרעכײװ .מ .רד
 .126:130 ,5:8 .זז ,דנאב רעטייווצ ,185-7186 ,71775 ,זז

 ,יקצאטאפ ףארג ןעגעװ עסעיּפ ַא טימ ךיז טלעמוט ענליוװ --- ךיירנייוו סקַאמ .רד

 6 .ג , .װראפ, ,קירוצ רהאי 200 טימ ןעװעג רייגמ ךיז טָאה רעכלעוו
 ,1926 רַָאונַאי 4
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 רנַאב -םישודהק

 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל, ,"סודרוה, עמַארד עיינ סענזיצַאק .א -- קרַאמ ןרהא
 | ,1927 ,6 'ג

 .1927 ,6 1 ,קרָאי וינ ,/טפנוקוצ , ,סודרוה ןוא סוכוד ןגעװ --- רעגינ .ש
 ,ענװָאק ,"עמיטש עשידיא , ,ענזיצַאק .א ןופ ' סוכוד, -- יקסראלקש} .קש .ש

 ,1928 .רבעּפ 9
 זיירק ןשיטַאמַארד ןכרוד טריפעגפיוא ,ענויצַאק .א ןופ 'סוכוד , -- לקיח

 8 3 'נ ,"ןבעל רעװַאלמ, ,עװַאלמ ןיא
 .1928 רַאורבעפ ,.י .נ ,"םוקפיוא , ,"סוכוד רעד , -- ךאלמ .ל
 יד , ,"טכַאנ ןוא גָאט , סיקסנַא .ש ןיא ןד יבר --- גרעבמַאס .א -- ןילייב .ט

 .1929 יַאמ 28 ,א'ב ,' עסערּפ
 ןופ טליּפשעג ,עמַארד עקרַאטש ,עטנַאסערעטניא ,"קדצ רג, -- ןילדע םַאיליװ

 .1929 .צעד 20 ,.י .ג ,"גָאט , ,עּפורט רענליוו
 ,".ווראפ , ,סקנָארב יד ןיא עּפורט רענליװ רעד ייב "קדצ רג, רעד -- ןַאלּפַאק .ד

 .1929 .צעד 20 ,.י .נ
 ,."ש'א'פ,, ,וינעװע רעטַאעט רעד ףיוא --- ןײטשדלַאג .י .ב

0, 
 .1930 רַאונַאי 3 ,י .ג , ךָאװ יד , ,רעטַאעט םורַא -- (ץנַאלג} סעל .א

 8 'נ ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל' ,רעטַאעט ןשידי םנופ געװ רעד -- ענזיצַאק .א

0, 
 ,1930 ,9 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל, ,עסעיּפ א ןופ לומ ַא -- ענזיצַאק רעטלָא

 .1930 רַאונַאי 3 ,.י .נ ,"ש'זאמ , ,עטערעּפָא עשירָאטסיה יד --- יגודקומ .א .רד

 .1930 רַאונַאי 17 ,טראד ,"לקַאטקעּפס רעלעדייא , --- ינודקומ .א .רד
 יקסװערָאמ םהובא ןופ טרהיפעגפיוא ענזיצַאק רעטלַא ןופ עסעיּפ עיינ -- {)

 .1933 לירּפַא 5 .,עשרַאװ ,'סערּפסקע רעזנוא , ,זדָאל ןיא

 33 לירּפַא 10 ,עשרַאװ ,"ָאידַאר , ודָאל ןיא רעטַאעט שידוי -- עלרעּפ .י

 ,"סיזירק ןיא , עידעמָאק רעיינ ןייז ןגעוו ענויצַאק .א טימ סעומש ַא -- .ב .א
 ,1933 ,15 '1 ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל,

 .1933 ,16 'נ ,טראד ,עיצקַאדער ןיא ווירב א --- יקסװערַאמ .א

 .1933 ,18 'נ טראד , ?אס ססואוס 505 - ץנזיצַאק רעטלַא

 ",ט'לבטיל , ,רעטַאעטסקלָאפ רעגליוװ ןיא 'סיזירק ןיא , סענזיצַאק .א --- ליזיימ .נ

 ,1934 ,8 'נ ,עשרַאװ
 19 ,ענליװ ,'טיצ יד, ,/רעטַאעט-סקלָאּפ, ןיא /סיזירק ןיא , -- ףרַאש

 ,1924 רַאורבעפ
 27 ,ץנליװ ,"טייצ יד, ,"רעטַאעט-סקלָאפ , ןיא ' סיזירק ןיא , --- .יקס -- .ל

 | .1934 רַאורבעפ
 .1934 ץרעמ 22 ,עשרַאװ ,"טנייה , ,דראבצרַאװש --- ליזיימ ןמחנ

 .נַאא 31 ,.י .נ ,.ש'זאמ , ,לַאטנעניטנָאק ןיא 'קובד רעד , -- ןַאמטוג םייה

8, 
 יַאמ ,קרָאי וינ ,' דיא + רעישיליופ ,ענזיצַאק רעטלַא --- יקסוואדאלאמ אידאק

 .1942 ינוי
 .18 ,14 .זז ,1943 ,.י .נ ,,תומשנ ןופ ןרענעשזניא , --- ץנַארעמאפ .א

 ,220*218 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ

 ענעבילקעג -- ענזיצַאק .א, ךוב ןיא ,קיטסירעטקַארַאכ עצרוק --- דראפס .ד

 ,312 .זז ,1951 ,עשרַאװ ,"ןטפירש
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --  װָאקרוט סַאנָאי

 ,270 .ז ,ייוװצ דנַאב ,283 ,202 ,33 .זז
 .".צ'א'ד ,, ,השורי עשירַארעטיל סרעטָאפ ריא ןוא ענזיצַאק תימלוש -- ןראה .י

 ,1955 רַאונאי 3 ,א'ב

 ,ביבא לת ,"טייק עגעדלָאג יד , ,עטַאד ענעגיװשרַאפ ַא -- יקסװערָאמ םהרבא
 .1957 ,29 'נ

 .1958 ,10 'נ ,.י .ג ,,רוטלוק עשידיי ,ענויצאק רעטלַא --- ליזיימ לטיג

 .וז ,1961 ,סערייא סָאנעוב ,"הפוקת ענעסירעגרעביא יד, -- װָאקרוט טנומגיז
4 441 144, 1831844, 3232324, 329, 419, 443, 

 ,יװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,'ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאוגמע

 ,185 ,ן
 .זז ,1963 ,דנַאב רעטרעפ ,עשרַאװ ,"קירוצ ןוא ןיהַא, -- יקסװערַאמ םהרבא

1 73774, 1034, 119, 126:27, 226" 208, 374375, 384, 
 .וז ,1964 ,סערייא סָאנעוב ,'געװ ןיימ ףיוא , -- גרעבדורג-וװָאקרוט קחצי

9, 148, 
 " .ווראפ ,, ,םייה 1 םָעיינ ןוא רעטלַא רֶעֶד ןופ --- {סיװעשַאב} יקסװַאשרַאװ קחצי

 ,1964 לירּפַא 10 ,י .נ

 רַאונַאי 3 ,י נ
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 ,73*68 .וז ,1964 ,עשרַאװ ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןטערטרַאּפ , -- סילעב המלש

 ,333:334 .וז ,1961 ,קרָאי וינ , עיגרוטַאמַארד רעזדנוא , --- גרעבדלָאג .א
 .1966 .רבעפ 14 ,א ב ,,צ אד' ,ןטַאט ריא ןופ קרעװ יד טכוז יז -- ןראה .י

 לדנעמ-םחנמ ,ןיבַאר

 {סיצַאנ יד ןופ ןבוק -- 1896 ילוי 8 .בעג|

 "ױּפ ,ענדָארג ןיא 1896 ילוי 8 ןריובעג

 טנרעלעג .רחוס ַא -- רעטָאפ ,עטיל-שיל

 רָאי 17 זיב .הבישי ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא

 -סיוא ןטימ .לושילטימ ַא ןיא טנרעלעג
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארב

 .ענליוו ןייק עילימַאפ רעד טימ רעבירַא

 -ָאלרַאֿפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סָאנָאי

 'ר עדייז ןייז זַא ,טביירש "ןרעטש ענעש
 ןייז טגָארט רע עכלעוו ךָאנ ,עלעדנעמ

 רערעטלע ס'.ר .בר ַא ןעוועג זיא ,ןעמָאנ

 ,דנַאלסור ןיא רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא ,רעדורב

 טָאה ,רָאיטקַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ,ךורב ,רעדורב רערעגניי ןייז

 -ַאעט ןופ קעװַא ךָאנרעד ןוא ענליוו ןיא ןיקסווָאּפיל ייב טליּפשעג

 .ָאטעג רענדָארג רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .רעט

 ןיא רָאי עקינייא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ן'.ר זיא ענליוו ןיא

 יל ןופ ר'א 'דנוב' םייב 'ןיירַאפ-טסנוק' זײרקמַארד רעטעּברַא
 ןיקסװָאּפיל וצ ןרָאװעג טרישזַאגנַא רע זיא 1918 ןיא .ןָאסידַאק

 ןייק תימלע-ארזא טימ ןרָאפעגּפָא 1920 ןיא .'רעטַאעט סקלָאפ' ןיא

 ַא טליּפשעג .ר טָאה ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי יו ,דנַאלסיוא

 רע זיא 1924 ןיא .עּפורט סַאקסנימַאק לחרירתסא ןיא גנַאל טייצ

 -רַאפ ןיא טליּפשעג טלָאמעד טניז ןוא ענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןזיב 1922 ןופ .סעּפורט עשיטערעּפָא ןוא עשיטַאמַארד ענעדייש

 טימ טליּפשעג רע טָאה המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױוא

 ךיוא ןוא רָאיטקַא-רעטקַארַאכ רעטוג ַא ןעוועג זיא .ר .שַאכ-שידק

 .רעטלַאװרַאפ-עניב ַא

 ןוא דַאירעּפ-עניב ןטצעל ס'.ר רעביא ױזַא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 | :ףוס ןשיגַארט

 רעד רעטנוא ,רע טָאה המחלמ( טלעוו רעטייוצ) רעד תעבי

 ןעידיי רעקַאטסילַאיב ןיא טליפשעג ,עיצַאּפוקַא רעשיטעיווָאס

 -יסור-שישטייד יד ןכַארבעגסױא זיאיס ןעוו ןוא ,רעטַאעט-הכולמ

 ןופ לבמַאסנַא ןטימ ןעמַאזצ ,ןענופעג ךיז רע טָאה ,המחלמ עש

 עּפורט יד ואוו ,וועליהָאמ ןיא ,רעטַאעט-הכולמ דעקַאטסילַאיב

 טימ ןעמַאװצ זיא ןיבַאר לדנעמ  ןרָאװעג טזַאלעגרעדנַאנַאפ זיא

 -טּפיוה) עזנורפ ןייק ןרָאוװעג לגלוגמ ןרָאיטקַא עשידיי ערעדנַא

 ןוא ירפ ַא טַאהעג טָאה ןיבַאר לדנעמ .(עזיגריק ןופ טָאטש

 ןטנַאקַאב םנופ רעטכַאט יד ןעוועג זיא יורפ יד .רעטכָאטזַא)

 ,יױרפ סלדנעמ .ַאמטוג ,ענדָארג ןיא רערעל ןשיערבעה-שידיי

 ןעמָאװצ סיא טימ טלישזעעג גנַאל טייצ ַא טָאה ,ןַאמטוג ַאטרעב

 -רַאה ןעועג טשינ זיא ןבעל רעייז .סעּפװױט ענעדיישרַאפ ןיא

 רַאּפ ַא ןענייז רעטכָאט ןוא יורפ יד .טגעג ךיז ןבָאה יז .שינָאמ

 .לארששי ןייק קעוװַא המחלמ רעטצעל רעז רַאפ רָאי

 ןּפָארט ןרעטיב םעד טַאהעג ביל רעיײז טָאה ןיבַאר לדנעמ

 -יטסיטרַא ןייז ןיא טרעטשעג םיא טָאה טפַאשנדײל עקיזָאד יד |

 ןיא טרישזַאגנַא ןרעג טשינ סיא טָאה ןעמ ןוא ערעירַאק רעש

 םירבח קיניױו טַאהעג ,טרעטיברַאפ ןרָאװעג זיא רע .סעּפורט

 -עג זיא רע ןשטנעמ ןופ טרעדנוזעגּפָא ןצנַאגניא טבעלעג ןוא

 .ערעוװע ַא רעייז ןעוועג טרָאד עגַאל יד זיא .עזנורפ ןייק ןעמוק
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 ןסע וצ סַאו ןעוועג טשינ טושפ טרָאד זיא המחלמ רעד בילוצ

 ןרָאיטקַא עשידיי יד ףיוא ןטורעגּפָא ךיז סע טָאה ןטסגרעמַא

 ןעמענ וצ ךיז סָאװ וצ טסואועג טשינ טושפ ןבָאה עכלעוו

 זיא ײמרַא עשישטייד יד ןעוו טייצ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד..

 -ַאר ןעוועג טלָאמעד זיא טירב .עווקסָאמ רעטניה ןענַאטשעג

 טזחמעג ןעמ טָאה ,עטרַאק-טױרד ַא ןשמופַאב וצ ידכ .טרינַאיצ

 -עג טנָאקעג ןרָאיטקַא עשידיי ןבָאה ואוו וא .טקיטפעשַאב ןייז

 רַאפ ןעוװעג טשינ זיא טייצ רענעי וצ זַא ,גנקיטפעשַאב ןעניפ

 יד ןבָאה רעטעפש טשרע ?רעטַאעט שידיי ןליפש וצ ןעמעװ

 ןעמ ןוא עזנורפ ןייק ןעמָארטש וצ ןבױהעגנָא ןדיי עזָאלמײה

 .רעטָאעט שידיי ןליפשע וצ ןבױהעגנָא טָאה

 ןבָאה סָאװ ,יעכעלקילגי יד וצ טרעהעג טָאה ןיבַאר לדנעמ

 ןטרָאג ַא ןיא רעטכעוו ַא ןרָאװעג זיא רע .טעברַא ןעמוקַאב ָאי

 טָאה טיױרב טנופ ַא .שדוח ַא לבור 190 ןעוועג ןזיא תוריכש ןייז

 ןצרַאוװע ןפיוא לבור 100 עזנורפ ןיא טסָאקעג טייצ רענעי וצ

 רע סָאװ ןופרעד ןבעל ַא ןכַאמ ןיבַאר לדנעמ טגעלפ . . .קרַאמ

 רעמייב יד ןופ ןגייוצ ענעלַאפעגּפָארַא יד ןעלמַאזפיונוצ טגעלפ

 ךָאנ ךיז רע טָאה םורַא ױזַא .גוצײהַאב רַאפ ןפיוקרַאפש סע ןוא

 יד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עקירביא יד ןופ טרעטייוורעד רעמ

 ןעמַאזוצ ןטלַאהעג טייצ עצנַאג

 ןעמוקעג קַאז לטּפעש רָאיטקַא רעד זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 טסואוורעד ךיז טָאה רע ןוא .ןגיױוצ לסיב ַא ךָאנ ןעניבַאר וצ

 רע .לָאטיּפש ןיא ךיז טניפעג ןיבַאר זַא ,רעטכעװ-טפיוה םנופ

 ןופ ןוא ןעגנוגנידַאבסנבעל ערעווש יד ןופ ןרָאוװעג קנַארק זיא

 ַא ןיא ןטָאה ,טכוזַאב םיא טָאה קַאז ןעוו ןוא| .גנופעשסיוא

 ןעוועג זיא סָאד :שטנעמ ַא ןופ ןטָאש ַא ןזיוַאב ךיז םורַא לייוו

 ןוא סיפ יד ףױא ןטלַאהעג םױק ךיז טָאה רע .ןיבַאר לדנעמ

 ןשטפעשסױרַא טנָאקעג טשינ רע טָאה ףסעי טרָאװ סָאד יו רעמ

 סָאװ ,טיורב עיצרָאּפ ןייז טפיוקרַאפ .ר זַא ,ךיז טסיוורעד קַאװ

 . רתסא ןירעליפשױש יד .שעוורעטנוא ןגירק וצ ידכ ,טמוקַאב רע

 -נירג לסיב ַא םינכש ייב ןפעלשוצפיונוצ ןזיווַאב טָאה ןַאמלרעּפ
 קעװַא ןענייז ןקַאז טימ יִז ןוא ,ףוז לּפעט ַא ןכַאקּפָא ןוא גייצ
 ,פוז לּפעט ןטימ ןיהַא קידנעמוק (םיא וצ לָאטיּפש ןיא טימרעד
 ןוא רעמ טשינ ןיוש טבעל ןיבַאר זַא ,טסואוחעד ךיז יז ןבָאה
 -עד ךיז טָאה עזנורפ ןיא ... .לביטש-טיוט ןיא ךיז טניפעג
 .שטיווָאקציא לרעב ןַאמרעגנוי רעקָאטסילַאיב ַא ןענופעג טלָאמ
 ןפלָאהעג לָאמנייא טשינ ןוא רעּפָאש ַא ןעוועג עזנורפ ןיא זיא רע
 סעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו .ןרָאיטקַא עשיידיי יד
 -טסָאל ןייז טלעטשעגוצ רע טָאה ,ןעניבַאר טימ לַאפ ןקירעיווט
 תמ םעד ןגָארטעגסױרַא ןילַא ןבָאה ןרָאיטקַא-סירבח ןוא ץָאװ
 .םלוע תיב רעזנורפ ןפיוא טריפעגקעווַא םיא ןוא לָאטיּפש ןופ
 -עג טשינ םלוע תיב רעשידיי ןייק טלָאמעד ךָאנ זיא עזנורפ ןיא
 ,רבק ןייז ייב טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיי עלַא ןעװ
 רעד ןוא ,ןבָארגעגסױא טנעה ענעגייא יד טימ ןבָאה ײז ןכלעוו
 -רוט-גרעבדורג קחצי ןרָאיטקַא עטלמַאזרַאפ יד ןופ רעייטשרָאפ
 לטּפעש ןַאמסדנַאל סניבַאר .רטפנ סעד ןעוועג דיּפסמ טָאה ויָאק
 ,ןייטש סענענופעג ַא ףיוא ןוא שידק םיא ךָאנ טגָאזעגּפָא טָאה קַאז
 -עגסיוא רע טָאה ,רבק ןפױא טלעטשעגקעווַא טָאה רע ןכלעוו
 | רעטרעוו עקידנגלָאפ טצירק

 ןיבַאר לדנעמ 1 פ
 ענדָארג ןופ טסיטרַא רעשידיי

 .ה .ב .צ .נ .ת
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאטיססעל

 רָאיטקַא רעשידיי ַא ןבעל ןרעווש ןייז טקידנערַאּפ טָאה יוזַא
 ."עיזיגריק רעטייו רעד ןיא

 ,ייווצ דנַאב ,3 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , וי ווָאקרוט סָאנָא

 ,126'132 .וז

 (עצנימ) םירמ .,יקטנַאכַאג

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק}

 יזעלק רעד לאוש --- רעטָאפ .עיבַארַאסעב ,ןישטלוט ןיא ןריובעג
 ןליּטש ןייז תעב יקסנַאכַאג םהרבא רָאיטקַא ןיא טבילרַאפ ךיז .רעמ
 ןטָארטעגנײרַא ,םיא טימ הנותח רעד ךָאנ ןוא ,לטעטש רעייז ןיא
 ,רעטַאעט שידיי ןליּפש ןביוהעגנָא ןוא עּפורט-רעדנַאװ ןייז ןיא
 ןַאמ ריא סָאװ געוװ:רעדנַאװ ןבלעז םעד קידנכַאמטימ

 לטָאמ רעלעטשטפירש רעשידיי-שיטעיווָאס .רעד ,םעדייא ריא

 :ױזַא יז טרעדליש ,רעיצקָאס

 עא ,טנַאגעלע ןוא גנוי ןעוועג זיא ןיקסנַאכַאג} סָארװַאג
 סרעמזעלק סםעד לאוש ,עצנימ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רָאג זיאיס
 טָאטש רעייז ןיא ןלָארטסַאג ענייז תעב טָאה ,ןישטלוט ןופ רעטכָאט
 ןליִפַא זיא יז ."קילבנגיוא ןטשרעג ןופ םיא ןיא טבילרַאפ ךיז
 ַא רַאפ טסַאפעג טלָאװיס יװ ץזעוו שיטנַאמָאר ןייק ןעוועג טינ
 -יכרַאפ רעבָא זיא יז .רעטלע ןקירָאינצכַא ןיא דניק שירעמזעלק
 ,סעיצַאמַאלקעד ענייז ןופ ,עמַארד ןליּפש ןייז ןופ ןעוועג טפוש
 ןקידהנושמ ןייז ןופ ,ןָאטירַאב ןקידנטעלג-םענעגנַא ,ןפיט ןייז ןופ
 דצ סנתח.. .טנעה עזעוורענ ,עסייו ,עניד ענייז ןופ ןוא ךלוה
 .טָאג יװ ןעוועג זיא הנותח ַא ןוא ,עפורט עצנַאג יד ןעוועג זיא
 .ַא ןעועג סעפע ךָאד זיא ,לאוש ,רעטָאּפ סעצנימ .ןטָאבעג טָאה
 .עיטסַאניד-רעמזעלק ַא -- רעדירב ענייז עלַא ןוא רע .רעמזעלק
 -עגפיוא תמאב ייז זיאיס ןעוו ןענעק ייז סָאװו ןזיוועג ייז ןבָאה ,נ
 הנותתח רעד ךָאנ ירפ רעד ןיא ךָאנ ןוא.. ןצרַאה ןפיוא טגייל
 ,רעייטשסיוא -הנותח סעצנימ טעוועקַאּפעגנייא עמַאמ יד טָאה
 עכעלטע טימ לשיוק ַא ךיוא ןוא תונתמ יד ,קנַאשעג-השרד סָאד
 -עג ריא ןוא ,רעירפ גָאט ַא טימ ענעקַאבעגּפָא ,תולח עשימייה
 ..טסיוו רעװ ןגרָאמרעביא-ךןרָאמ לייו ,רעטכָאט ,םענ} :טגָאז

 -עג ךיז טָאה'מ .ײיאיצומי ַא ףױא םױא דימת טלעפ ןרָאיטקַא
 -עששעק ןיא .ןסעזרַאפ ליפוצ ןיוש ךיז זיא עפורט יד .םיײיהַא טלייא
 .ןָאזעס-רעטַאעט רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ווענ

 זיא יז .יורפ ַא ךָאנ עּפורט רעד ןעמוקעגוצ זיא ױזַא טָא..
 ,סעסירטקַא עשידיי ךס ַא יו ,ןעגנוזעג ,קידוועריר ,גנוי ןעוועג
 רָאג ַא ןוא עטסָאבעלַאב עטוג ַא ןעוועג זיא יז ...ײןָאט םייב,
 ,לדָאנ רעד וצ ןעמענ דלַאב ךיז טגעלפ יז ןוא) ןירָאטײנ ענייפ
 ןיא ,סע טסייה ,סייררעביא ןַא ,ײטפַאקיד; ןעמוקעג זיאיס ןעוו
 ,גוצ עפרַאש ַא טַאהעג טָאה יז (טעברַא רעשירָאיטקַא רעייז
 .."המכח ַא ריא ןגעוו טגָאזעג טָאה רעדעי ןוא ,לכש ןטנוזעג ַא
 -דיימ עמַאס :.רעדניק סקעז ןעמָארװַא ןקנַאעעג טָאה המכח יד
 ןיא עדעי .עניב רעד ףוא ןרָאװעג ןריובעג ייז ןענייז עלַא .ךעל
 .ןבעל-לגָאװ סָאד ןפרָאוורַאפ ייז טָאהיס ואוו ,לטעטש רעדנַא ןַא
 ,טשענעלעט ןיא עידַאנ ,ווענעשעק ןיא עקיוס ,שַארָאלָאק ןיא רתסא

 ,הנח עקניזמ יד ןוא ןעוואס ןיא עלייב ,עצילעסָאװָאנ ןיא עבייט

 -עג ךיז טָאה עמ ןוא ןסקַאוװעגרעטנוא ןענייז יז ןעוו .סַאי ןיא
 טרעטנַאלּפרַאפ ןעמ טָאה ,סעקירטעמ ןבָאה ןזומ יז זַא ,טּפַאכ

 טי
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 דנַאב םישורדדצס

 יד .ןרָאי יד יא ,רעטרע-ריובעג יד יא ןטיברַאפ ,זורצוי יד
 רעד .רעטלע -- ערעגניי יד ןוא ,רעגניי ןרָאװעג ןענייז ערעטלע
 ןיינ עלופ יד ןרָאװעג ןגָארטעגסױא יי ןענייז עלַא -- רקיע
 ,ענעטָארעג טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג ייז ןענייז עלַא ןוא ,םישדח
 גָאט ןטצעל ןזיב טָאה עצנימ סָאװ ,םעד ףױא קידנקוק טשינ
 טימ טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ,ןעלקַאטקעפס עלַא ןיא טליפשעג
 .טפַאשרעגנַאוװע יד ןטלַאהַאב וצ ידכ ךיוב םענעגיוצעגנייא ןַא

 קַאמשעג ַא ןעוועג זיא ערטסַאילַאכ ַאזַא טימ ןרָאפוצמורַא...
 יז בילוצ .ליח תשא עסױרג ַא ןעוועג רעבָא זיא עצנימ .לכאמ
 -רעביא ,סנשיק ;טײקשיטַאבעלַאב עצנַאג ַא טריפעגטימ יז טָאה
 ,גראווניילק סָאד ןדָאב וצ סָאו ןיא רעטלומ ַא ,םערדלָאק ,ןטעב
 טינ זיא יז ןיינ ,ןיינ ..רישעג קידחסּפ טימ ןטסַאק ַא וליּפַא ןוא
 -עגּפָא יז טָאה רעבָא םיבוט םוי יד .עצנימ ,ןיציבר ןייק ןעוועג
 .רעדניק יד בילוצ רשפא ,תוליגר ןופ רשפא ,טיה

 סָאװ ,סוגסיוא רענעיילב ןייא למיה רעד ,ןעיסָא ,רעטעּפש
 ַא ןּפַאילכ ןעמענ טעוו סע ןוא ןרעקרעביא ךיז רע טעו טָא-טָא
 ךַאילש רעד ןוא .סייררעביא ןָא שדוח ַא ,ךָאוו ַא ,טכַאנ ַא טימ גָאט
 עטָאלב יד ןוא ,רעטעירעצ ,רענעבָארגעצ ,רענערָאפעצ ַא זיא
 ןעמ זומ ןרָאפ ןוא ,רעטסיילק רעקידנגיוזרַאפ ַא יו עטכידעג ַא
 טָאה עצנימ .. ןעלקַאטקעּפס טגָאזעגנָא ןעוועג ןענייז ץעגרע
 ,סנשיק יד טגיללעגסיא ,יורטש טימ ןטילש םעד טעבעגסיוא
 ןיֵלַא יז ןוא ןצלעּפ ענעּפָאש ןיא גרַאווניילק סָאד טלקיוועגנייא
 -כַא טָאה יז .עקשטָאוװק ַא יו ןטימ ןיא טצעזעגקנווַא ךיז טָאה
 ןרירפּפָא טינ ןלָאז סע .ןעלקיווסיוא טינ ךיז ןלָאז יז ןבעגעג גתט
 ךעלּפעק יד טקעטשעגסױרַא ןבָאה אקוד ייז ןוא ,ךעלזענ יד יז יב
 ,טקָאּפעג ייז ןבָאה וועירוה ןיא .םענייאניא עלַא טרעגָאגעג ןוא
 ןוא סעניגנַא ןוא ןעטירעטפיד ןוא ,טלזָאמעג טשענעלעט ןיא
 ....ןוא ,ןוא ,ןוא ,סעקניווס

 ,ןעביוט ,ןיינ ,ןעידַאנ יטזָאלעגּפָא טינ ריש ןעמ טָאה לָאמניײא
 ,ןטילוש ןיא קידנציז ןעעזעעג סָאד זיא ןעידַאנ טימ עקַאט ,ןיינ
 .דניק סָאד ןטלַאה ןעמהרבא ןבעגעג ןוא ןרָאװעג דימ עצנימ זיא
 ןפיט םעד קידזנרַאשעצ ,עילָאװַאּפ ןעגנַאגעג ןענייז דרעפ יד
 הלגעה לעב רעד .טלעוו עצנַאג יד ןטָאשרַאפ טָאה סָאװ ,יײנש
 ..רעטעוו םעד יא ,געוו סעד יא ןטלָאשעג טָאה

 סָאד ןוא טלמירד םהרבא :םוא עצנימ ךיז טקוק םיצולּפ
 | .ָאטשינ -- דניק

 רעד ןופ ןצכעי סָאד ןוא דלַאוװג םעד ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק עמ |
 .געו לקיטש שביה ַא ןרעקמוא טזמעג ךיז טָאה עמ .רעטומ

 ןפיוא ןגעלעג ,ערדלָאק ןיא טלקיוועגנייא ,זיא ַאידַאנ ,ןיינ ,לבייט
 סָאו ,ךעלעיינוש יד ןעגנילשעג ןוא ענערעפ ַא ףױא יו יינש
 טעוועדיבעג ןבָאה יז .ךעלעּפיל עזָאר עריא ףיוא ןלָאפעג ןענייז
 -עג לָאמַא זיא סָאװ ,רערעיײז עטַאט רעד .ןסקַאוועג ןענייז ןוא
 רעד רַאפ טלַא ןרָאוװעג זיא ,תומולח לעב ַא ,ּפָאקיילפ ַא ןעוו
 ףרַאדיס םגה ,שינעמוקסיוא ןכעלגעט-גָאט ןרַאפ תוגאד ןופ טייצ
 יד ףױא רעמ ןגעלעג ןענייז תוגאד עקיזָאד יד ,ןרעוו טגָאזעג
 .ןעצנימ ןופ ןעלסקַא

 ,לכוש ןטנוזעג ַא ןוא גנוצ עפרַאש ַא טַאהעג טָאה עצנימ..
 ןעוועג זיא עצנימ ."המכח ַא, ריא ןגעוו טגָאזעג טָאה רעדעי ןוא
 -עג יד טסואוועג טינ לָאמנייק טָאה רע .לייח תשא עסיורג ַא
 .ןעמונרַאפ ךיז טָאה םעד טימ .רעטַאעט ןופ טיז עכעלטפעש

 ,"הח=אעמ רעד ןופ ּפָאק רעד ןעוועג זיא רע טינ ןוא יז .עצנימ

 ,1964 ,ץװקסָאמ ,,רימ ןבעל ױזַא, ,םיוב'סעכי רעד -- רעיקצָאס לטָאמ
 ,235'215 .וז
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 השמ ,ןַאר
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 3 יימ 1 .בעג}

 ןיא ,ענליוו ןיא 1903 יימ 1 ןריובעג

 ןוא רעטעברַא ןויטקַא ןַא ןופ םייה רעד

 רעד ןופ טּפַאזעגניא ןוא רעוט-רוטלוק

 וצ עביל ןוא גנוטכַא טייהדניק רעטסירפ

 ַא טקידנערַאפ .רוטלוק רעשידיי רעד

 יד ןיא ,ןוא ,לושקלָאפ עשידיי-שיסור

 ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָאיו
 וא "טעברַא ךרוד ףליה , לושיךַאפ יד
 .גנודליב-לושלטימ רַאפ ןסרוק-טנווֶא יד

 ןיא ויטקַא ןעוועג ןרָאי רעט20 יד ןיא : |

 רערענָאיצולָאװער ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ גנוריפנָא רעד
 .ענליוו ןיא גנוגעוװַאב-טנגוי

 רעד ייב זײרקמַארד ןיא ןביוהעגנָא טייקיטעט עלַארטַאעט ןייז

 ישזער) "רעבעוו יד , סנַאמטּפוה .ג ןיא טריטויבעד ןוא לוש-ךַאפ
 1922 ןיא .(1920 ץרעמ) רעטַאעט-טָאטש רענליוו ןיא (יקסלָאמ .ח

 רעד ייב עידוטס עשיטַאמַארד עשידיי רענליו יד טקידנערַאפ
 .יקסווערָאמ .א ןוא יקסדָאבָאלס .א ןופ ל"א טפַאשלעזעג-טסנוק
 טפַאשלעזעג-טסנוק רעד ייב ןטנוװָא עלַארעמַאק יד ןיא טליּפשעג

 טימ) ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עשידיי ערעסעב ייר עצנַאג ַא ןיא ןוא

 ןופ רענייא יו טנכייצעגסיוא ךיז .(א"א ,ווָאקרוט .ז ,יקסוװערָאמ .א

 יליוו עטסעב יד ןופ ןרָאסישזער ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא עטסקיטכיוװ יד

 ,(19232-1921) רעבָאהביל-רעטַאעט ןופ ןזיירק עשיטַאמַארד רענ

 -ַאגרָא-טנגוי עשידיי רענליוו ןיא ןזיירק עשיטַאמַארד ןופ רעריפנָא

 ןסַאלק עשיטַאמַארד ןוא (א"א טפנוקוצ ,ןיב ,ץולח ,רמושה) סעיצַאזינ

 ,שידיי ןיא ןעמעטסיס-לוש רענליוו עלַא טעמכ ןיא סעידוטס ןוא

 רעדנירגטימ .ָאטנַארעּפסע ןוא שיווטיל ,שילוּפ ,שיסור ,שיערבעה

 "רעדניק ןופ ןוא (1927) ענליוו ןיא עידוטס רעשיערבעה רעד ןופ

 ןוא רעדנירג ,(1940 ןיא ןוא 1920 ןיא אקצילָאטס .ע טימ) רעטַאעט

 "עקוואד , ויטקעלָאקמַארד ןלענַאיסעּפָארּפ-בלַאה ןופ רעסישזער

 ."םידיימ, רעטַאעט-ןטענָאירַאמ ןשידיי רענליוו ןופ ןוא (1934)

 רעד ןופ ןוא טפַאשלעזעג-טסנוק רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ

 "עצסניא ,טעברַאַאב ,טצעזרעביא .ענליוו ןיא טפַאשלעזעג-רעטַאעט

 סרעטקַאנײא ןוא ןסעיּפ קילדנעצ עכעלטע טריפעגפיוא ןוא טרינ

 טנערברַאפ ןוא ןסָאשרעד .רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשיעּפָאריײא ןופ
 "טסע) עגָאָאלק רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 ,1944 רעבמעטּפעס רעט19 .ה"שת הנשה שאר גָאט ןט2 םעד ,(דנַאל
 .ןַאר רעזייל זופ .ע .ש

 .1934 רַאורבעּפ 6 ,/ גָאט רענליװ , -- גנַאהרָאפ םעד טנפעעג -- .ש

 ה"פרת ולסכ ,הנליו ,"הרטמל , -- תויטמרד הידוטס
 ךוניחה , -- 1942:1903 הנליוב תויטמרדה תוידוטסהו םיגוחה -- ןר רזעילא

 יז 1957 יג ,םלועה תומחלמ יתש ןיב הפוריאב תירבעה תוברתהו
17. 

 .159:156 ,8483 .ז 1959 י 1 ,עטיל'ד םילשורי ןופ שא -- ןאר רעזייל

 - וועל .ןיוועז
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1901 .בעג)

 יד טיירגעגוצ .לַאגַאש קרַאמ ייב טרידוטש .1901 ןריובעג

 ןיווַאלס רעביירש ןשיטעיווָאס-שידיי ןופ "ץנעוורעטניא' גנוריפפיוא

 "ןעמרָאק , ערעּפָא יד ןוא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןשיסורסייוו ןיא

 .רעטַאעט-ערעּפָא ןשיסורסייוו ןיא א'א

 יָאס יד ןצישַאב םייב סיצָאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא
 .עוקסָאמ טָאטשטּפױה עשיטעיוו
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 .א ,גרעבמַאס
 {קערָאבמַאס קיזייא-קחצי }

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1889 .רבעפ 12 .בעג)

 -רַאװ ןיא 1889 רַאורבעפ 12 ןריובעג
 -ימַאפ רעשיתיבה-לעב ַא ןיא ,ןליוּפ ,עש

 "וק סרעטָאפ ןייז ךרוד .סרעשיילפ -- עיל

 -קערידירעטַאעט ןוא רעליּפשיוש םעד ,ןיז

 -עגניירַא ,יקסנימַאק קחצי:םהרבַא רָאט

 ואו ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןרָאװעג טריפ

 1907 רעבמעטּפעס 7 םעד טריטויבעד רע

 ."רעוויה'ד ןעדרַאשז , רעװעשרַאו ןיא

 רעביירש ַא ךרוד -- ןײלַא .ס יו טָא ןוא

 :עניב רעד וצ ןטערטוצ ןייז טרעדליש --
 זַא ,וצ ךיא ביג ,ךיז ןגעו סעּפע גָאז ךיא בױא :לכ םדוק,

 טלַאה ךיא לייוו ,סָאד ןוא סָאד טגָאזעג רימ ןגעוו ןבָאה ערעדנַא

 -ךניק ןופ ... .ךימ ןטלַאה ערעדנַא יװ רענעלק קידנעטש ךיז

 -- ןרָאיטקַא עשידיי ןופ הביבס רעד ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןָא זיו

 לחר רתסא ןוא קחצי םהרבַא) ןרָאיטקַא עשידיי ערעסעב ןופ

 -רעל ,רעלדַָא .י ,גנילירט ,עזיורק ,לעּפַאר ,טרעביל ,יקסנימַאק

 ,קנעדעג ךיא טניז ,ךיא בָאה רַאפרעד לסיב ַא רשפא ןוא (ַאמ

 ן(עידיי ןיא ךס ַא ןעוועג ןיב ךיא .עניב רעד וצ גנוגיינ ַא טַאהעג

 .רעטרעדורעגפיוא קידלַאוע ַא טרָאד ןופ סיױרַא ןוא רעטַאעט

 ךיא בָאה רָאי 15 וצ ןוא ,גיצעג ןוא טרינַאּפמיא ךימ טָאה'ס

 טנָאקעג טשינ ןױש ,?וש יד ןפרַאװקעװַא טזומעג עקַאט ןיוש

 ןימ ןעוועג זיא רעטַאעט ןליּפש .ךַאז ןייק טימ ןעמענרַאּפ ךיז

 ,רעױט ןיא ןליּפש וצ ןבױהעגנָא ךיא בַאה .קנַאדעג רעקיצנייא

 טנעקעג ךיא בָאה ןלָאר ךס ַא ,םירבח ןשיווצ ,סאג רעד ףיוא

 -וצפיורַא גנַארד ןטימ ןעוועג טלופרעביא ןיב ךיא .קיניױטסיוא

 םיוקמ סע זיא ךעלדנע ןוא ... .רעטערב-עניב יד ףױא ןײיג

 ןזָאלרעד טלָאוװעג טשינ רימ ןבָאה ןרָאיטקַא ךס ַא .ןָאועג

 רעבָא ,רָאלקמוא גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ רימ זיא ,סָאוורַאפ

 -עג ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ .יטעּפַארדעגפיורַא' ךיז בָאהיכ

 רעד ףיוא ןרָאיטקַא עשידיי ידי רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא טליפש

 טזעינ טרָא ןייק ךיז ךיא בָאה ערעימערפ רעד רַאפ .יעזייר

 ,רעירפ העש רָאּפ ַא טימ רעטַאעט ןיא ןעמוקעג ןיביכ .ןענופעג

 ַא יװ עניב רעד רעביא ךיז טײרדעגמורַא ,לַאז ןפיוא טקוקעג

 ןטלַאּפפע יד ךרוד טקוקעג רדסכ -- רעטעפש ןוא ,רעטלודעצ

 -ַאעט רעד וצ ןעניווועגוצ ךיז טלָאוועג ,סעיצַארָאקעד יד ןיא

 ףיוא ןלַאפעגפױרַא שממ ךיא ויב טירטפיוא םוצ .טפול-רעט

  טָאה ץלַא .רעביפ ןיא יװ ןפרָאװעג ךיז בָאהיכ .עניב רעד

 ַא יװ .טשרעהַאב ךיז בָאהיכ רעבָא .טרעטיצעג רימ רעטנוא

 ַא יװ ןוא ,גָאלָאנָאמ ןיימ טגָאזעגּפָא ךיא בָאה רעטריזיטָאנּפיה
 בָאה ױעמַאזקעי םעד רעבָא ,עניב רעד ןופ ּפָארַא רעטשוחרַאפ

 סָאװ ,ַאקסנימַאק לחר רתסא ,הבורק ןיימ .טלַאהעגסױא ךיא

 -רעד טשינ עניב רעד ףױא ךימ טָאה ,טנעקעג טוג ךימ טָאה

 ןַא ןייז ןיוש טעו ןַאמרעגנוי רעדי :טגָאזעג טָאה יז רעבָא ,טנעק

 ? ."ןעוועג טכערעג זיא יז ,טעז ריא יו ,ןוא ,ירָאיטקַא

 "עמכַארד לקצַאכ , סלַא 'םועזילע  ןיא רע טליּפש 1910 ןיא

 ןטימ 1912 ןיא ןוא ,שטיװָאקשָאמ סירָאמ ןקידנרילָארטסַאג ןטימ

 ןעועג זיא יקצולירּפ חנ .ץיװגנָאי-גנָאי זעוב ןקידנרילָארטסַאג

 -רַא ס'.ס ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע עמַאס יד ןופ

 גנָאי:ץיװגנָאי זעוב ןופ ןליּפשטסַאג יד תעב .ןטייקיעפ עשיטסיט
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 רעצ טָא +ע ט ןשי דיי ןופ ןָאלי ס ט ע ל
 יד וערירשגי הירש הראיה יע שילד תל טששידט = ששי שה יד 4, שהחאה+ 6 ה= אדל דא ההחחה

 -רָאג ןיא ןליּפש ס',ס ןגעוו יקצולירּפ טביירש ,(1912) עשרַאװ ןיא

 :"תעדה ץע , עסעיּפ סניד
 ןיז .גרעבמַאס יה ךיוא טזָאלעגרעביא טָאה קורדנייא ןַא;

 -ָאטס יזָאמ רַאפ רענטרַאּפ רעכעלפערטראפ ַא ןעוועג זיא עיַאמש

 שיטקַאט ןוא טַאקילעד רעייז טָאה רָאיטקַא רעגנוי רעד .ןרָאיל

 ןטַאװעמת ןקיצרַאהטוג םעד ןופ לָאר עשימָאק יד טריפעגכרודַא

 -טימ רעכעלצונ ַא זיא רע זַא ,ןזיווַאב טימרעד טָאה ןוא ,לעזעג
 ."עפורט רעשיטַאמַארד ַא ןיא ךילג

 :גנָאי ועוב טלייצרעד .ס ןגעוו דָאזיּפע ןעווַאקישט ַא

 ןעגנערב העש עדעי ןעמ טגעלפ (1914) טיײצ רענעי ןיאא

 יז ןענייז טָא :ײמרַא רעשטייד רעד ןגעוו ףטשטָאּפי ערעדנַא

 רעטניה ןיוש ייז ןעייטש טָא ןוא ,טרָאד טָא ןוא ָאד ןױש

 -ַאצ יד .ןשטייד יד ןופ ןסיש סָאד ןיוש טרעה ןעמ ןוא עשרַאװ

 ,ןדיי יד ייב טסַאהרַאפ ױזַא ןעוועג טלָאמעד זיא גנוריגער עשיר
 רע טָאה סָאװ :שטייז םוצ 'תונעטי טַאהעג טושפ טָאה ןעמ זַא

 י!עזערַאו ןייק ןעמוקניירַא ןיוש רע לָאז ?טלעטשעגרעדינַא ךיז

 .גרעבמַאס קחצי רָאיטקַא רעד רימ וצ טגָאז לָאמנייא

 ,(עערַאוו ןופ טָאטשרָאפ) קעזנַאווָאּפ ןייק ,גנָאי .רמ ,טמוק --

 .קיזמ עניױע ןרעה רימ עוו

 .ךיא גערפ -- ? קיזומ ַארָאפ סָאװ --

 קעזנָאװָאּפ ןיא ןױש ךָאד טרעה ןעמ ?טינרָאג טסייו ריא --|
 !ןסיש שעטייד םעדי

 "עג םיא טימ ןיב ןוא ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 ..יקיזומי יד טרעהעג ןוא קנַאב ַא ףיוא ךיז טצעזעגקעווַא ,ןעגנַאג

 קנַאב ַא ףױא ,גרעבמַאס ןוא ךיא ,קעזנַאווָאּפ ןיא רימ ןציז
 טָאה ךעלדנע  ,ןרעה ןזָאל ךיז לָאז שטייד רעד זַא ןטרַאוו רימ ןוא
 םינפ ןייז ןוא ,ןטייוו ןופ סָאש ןכַאוװש ַא טרעהרעד גרעבמָאט
 טָאה רע ןעוו ןוא ,קורדסיוא ןרעדנַא ץנַאג ַא ןעמונעגנָא טָאה
 טלַארטשעג םינּפ ןייז טָאה ,סָאש ןטיױוצ ַא טרעהרעד ךעלטייד
 - :ךיירּפ ןופ

 ןָאט רענייש ַא יו ןרעױא עניימ רַאפ זיא סָאש רעדעי --
 רוטּפ ןלעוו רימ .. .. עינָאפמיס ַא יו ,ענָאדַאמירּפ רעטוג ַא ןופ
 םינּפ רעדנַא ןַא רָאג ןבָאה טעוװ רעטַאעט שידיי .רַאצ ןופ ןרעוו
 שטייד רעד ,טעוװ (רעייטש רעד) קלח-סקעז ַא ןשטייד יד יב
 ,טייקיניילק 8 ! עסַאק-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ ןעמענ טינ
 זיא .. גרעבמַאס !ןליוּפ רַאפ ןָאטּפױא טעוװ שטייד רעד סָאװ
 -עדניברַאפ טדנַאלשטייד יו שטייד-ָארפ רעמ ןעוועג טלָאמעד
 ."עט
 .  ;בײהנָא ןייז ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 רעטנוא סַאג .עווָארַאק רעד ףױא רעטַאעט-יסועזילעי ןיא
 ןעמ טָאה ,גרעבלעּפע (.הנ.מ ךוא לעּפַאר .ל ןופ עיצקעריד רעד

 ןטימ ילוויט ןוא שטנעמ ,טָאגי סנידרָאג בקעי טליּפשעג (1910)
 .יקיזמ לאירואי סלַא שטיָאקשָאמ סירָאמ עקירעמַא ןופ טסַאג
 סלַא לעּפַאר רעזייל :טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנולעטשרָאּפ רעד ןיא

 .ַאניז ,יױחדב רעזיילי סלַא גניליש םעס ,ירענווָארבוד עלעשרעהי
 רַאזַאל ,יוינעדיירפי -- בילטָאג ענעלעה ,יוינעפיצי -- לעּפָאר
 .יעמכַארד לקצַאכי סלַא גרעבמַאס קיזייא ןוא יעלעטַאמי -- דירפ

 רעגיי ַא ךיז ףױא ןגיוצעג טָאה טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ
 רעטצעזעגסױרַא ףיט ןוא םינּפ ןכעלקירדסיוא ןָא טימ ,רָאיטקַא
 ענייש ,עפיט ַא טָאה רָאיטקַא רעקיזָאדרעד .קַאבניק רעטשרעדָאּפ

 ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז .עיצקיד ענייפ ַא ןוא עמיטשטסורב
 םנפ ךָארבסױא ןטימ .ייברַאפ ןעניז ןרָאי. .קערָאבמַאס
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 יי יי

 טרָאד ,דנַאלסור ןייק קעװַא גרעבמַאס זיא גירק-טלעוו ןטשרע

 רעלופָאּפ רעייז ןרָאוװעג זיא ןוא ןסקַאוועג שירעליּפשיוש רע זיא
 טָאה ךעלכַאזטּפיױה .דנַאלסור ןיא סםלוע-רעטַאעט ןשידי םייב

 -סיױרַא ךיז ןוא ןטערעּפָא יד ןיא גנָאי ַארַאלק ייב טליּפשעג רע
 ךיז טָאה טבילַאב קרַאטש .רעקימָאק רעטוג סלַא ךיוא ןזיוועג

 טָאה רע עכלעוו ,ןטעלּפוק ענייז קנַאד ַא טכַאמעג גרעבמַאס

 וי ."ןפוא ןקיטרַאנגייא ןַא ףיוא ןעגנוזעג טָאהעג

 עשיטַאמַארד ןליּפש טייצ ערעגנעל ַא .ס טביילב טלָאמעד טניז

 רעביא רע טייג ךָאנרעד ,עמַארד רעד ןיא ןלָאר-רעטקַארַאכ ןוא
 רעקידנרילָארטסַאג רעד טימ ךיז קידנקילײטַאב ,עטערעּפָא רעד וצ
 | .גנָאי ַארַאלק

 -ייא ןרָאװעג ןוא רַאוטרעּפערידנוש םעד ןפרָאװרַאפ 1920 טניז

 ,רעטַאעט-"לַארטנעצ , רעװעשרַאװ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענ

 ןוא ןשידיי םענייר םעד ףיוא טריפ ןוא ךיז טקילײטַאב רע ואוו

 קרעמפיוא םעד סרעדנוזַאב קידנעיצוצ .,רַאוטרעּפער ןשיעּפָאריײא

 -לטיט רעד ןיא םוקילבוּפ-רעטַאעט ןוא עסערּפ רעשידיי רעד דצמ

 סלָאנָאג ןיא "ישטינדָארָאג , סלַא ןוא "בנג עקטָאמ , סשַא ןופ לָאר

 | ."רָאזיװער רעד ,

 גרעב'מַאס .א

 ןיא ==
 לָאר -ןיורק ןייז

 סלַא

 "בנג עקטָאמ ,

 ׁשֵא םולש ןופ

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש גנַאגרעביא םעד טָא ןגעוו

 גרעבמַאס טָאה ,טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ,רעטַאעט טסנרעי
 ,עשרַאוו ןייק ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ ןליפש וצ ןבױהעגנָא טשרע
 רע .המחלמ טלעוו עטששרע יד טקידנעעג ךיז טָאה סע יו דלַאב

 -ילַארטנעצ  ןטעדנירגעג-יינ םעד ןיא ןרָאוװעג טרישזַאגנַא זיא

 .ָאביר ןוא ןירב ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,1 ַאנשעל ,רעטַאעט

 וצ ןביהעגנָא טשרע גרעבמַאס טָאה רעטַאעט ןקיזָאד סניא

 רעטרע-עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןעמונרַאפ טָאה רע ןוא ןסקַאװ

 -וימַאק ַאדיא ,יקסנימַאק לחר רתסא יו ,תוזוכ עכלעזַא ןשיווצ
 | .ַאיא ...וָאקרוט טנומגיז ,יקס

 עיר ַא ןיא לָאר וצ לָאר ןופ ןסקַאועג זיא גרעבמַאס . ..

 סָאדי סמכילע םולש ןיא ירעקָארָאס עלעמישי רעטנורעדנ ןסעיּפ

 -ןיזי סלעטסרעב סוילוי ןיא "ירָאדנַאמ רעדי ,יסניוועג עסיורג

 סרעילָאמ ןיא ווָאקרוט טנומגיז טימ טרילבוד ,יושט רעה רעקיד
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 דגַאב-םישודהס

 ןופ דרָאקער םעד ..(ףןָאגַאפרַאהי' לָאר רעד ןיא ירעגרַאקי
 ילֲאר ןיורקי ןייז ןיא ןָאלשעג גרעבמַאס רעבָא טָאה גלָאפרעד
 ןעגנַאגעג זיא עסעיפ עקיזָאד יד .שַא םולש ןופ ײבנג עקטָאמ,
 רעד ןעוועג זיא סָאד .לָאמ 300 רעביא רעטַאעט-ילַארטנעצי ןיא
 ,ןליופ ןיא רעטַאעט ןשידיי םנופ עטכיששעג רעד ןיא לַאפ רעטוטרע
 -רַאפסיוא ייב ,סייררעביא ןָא ,גנַאל ױזַא ןייג לָאז עסעיפ ַא זַאי

 עג גרעבמַאס עקַאט ךיז טָאה לָאר רעד טימ .סעסַאק עטפיוק

 םנופ גנילביל רעד ןרָאװעג זיא רע ןוא ןעמָאנ ןסױרג ַא טפיוק

 טימ ןעמונעגרעביא קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רע .םלוע רעוועשרַאוו

 ירעזייקי סלַא יטניורקעגי ןײלַא ךיז טָאה רע זַא ,גלָאפרעד ןייז

 .טשרמולכמ ךיז סע טָאה ןביהעגנָא .ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ

 ױזַא םיא סע זיא רעטעפשש רעבָא ,ןײלַא םיא דצמ ץיוװ ַא ןופ
 גנוכעווערַאפ ַא רַאפ ןטלַאהעג סע טָאה רע זַא ,טולב ןיא ןיירַא

 -וטיט טשינ םיא טָאה רעצעמע ןעוו םיא יבגל ץנַארָאנגיא ןוא

 .ירעסייקי טריל
 רעטלַא רעד ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא גרעבמַאס קיזייא

 ןעמונרַאפ גנַאלרָאי טָאה סָאװ ,ףןרָאיטקַא עשיליופי עידרַאווג
 ןרעה רימ .(עפורט רענלױוװ ירענליווי יד ייב טרָא ןטשרע ןַא
 -עּפס ןייז טימ ,שטנעמסקלָאפ רעוועשרַאוו םעד ,ןגרעבמַאס ָאד
 יד ןופ רעמערב יד ףױא ,טקעלַאיד ןשידיי רעוועשרַאווװ ןשיפיצ
 .עידיי ןשיווטיל ,ןקיטּפַאז םענייש ַא ןדייר ,ירענליווי

 :טביירש טרעכייוו לאכימ ר"ד

 ףיוא ילַארטנעצי רעטַאעט ןיא ךיז טָאה רָאי ןט1921 ןיא
 ריא ןיא ןענייז סע .עּפורט עשיטַאמַארד ַא טריזינַאגרָא 1 שעל
 טימ ... ,גרעבמאס .א דנַאיווצ ןעמוקעגוצ רעטעּפשש רעדָא ןיירַא
 רעד ןיא לטיּפַאק יינ ַא ןָא ךיז טבייה ילַארטנעצי ןיא עּפורט רעד
 טקור ןָא ןביוא ןפיוא ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג
 עטשרע סָאד ךיא בָאה ןגרעבמַאס .רָאיטקַא רעד סױרַא ךיז
 ױזַא רימ זיא רע .עקטערעּפָא רעשירַאנ ַא סעּפע ןיא ןעזעג לָאמ
 ןיא עסעיפ ןייא ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ בָאהיכ זַא ,ןלעפעג
 ךיא בָאה ןסעומש עטַאוירּפ ןיא .ןטָארטעגפיוא זיא רע רעכלעוו
 -עּפָא עלעוולָאוװ יד ןפרַאוקעװַא לָאז רע ,טדערעגוצ קרַאטש םיא
 הַאדנַאל) יירד יײז ... .עמַארד רעד וצ רעבירָא ןוא עקשטעטער
 .עּפורט רעד ןופ ןרעק רעד ןעוועג ןענייז (.ס ןוא ווָאקרוט טנומגיז
 ןופ קרעוו יוצ ןעוועג ןענייז ןעגנוריפפיוא עטשרע יד ןשיווצ
 (טריסיששזער ןבָאה) ירָאזיװערי םעד ... :קיטַאמַארד-טלעוו רעד
 יז ןעוועג ןענייז ןעגנוריפפיוא עדייב .גרעבמַאס ןוא וַאדנַאל
 טַאהעג ןוא רעטַאעט םעד דובכ טפַאשרַאפ ןבָאה ,ענייפ ,ערעב
 -רעד עשירָאיטקַא יד קנַאד ַא רקיעב .םוקילבוּפ םייב גלָאפרעד
 -ךָארָאג ןוא ןָאגָאּפרַאה ןופ ןלָאר יד ןיא גרעבמַאס ,ןעגנוכיירג
 ענעטָארעג רָאג זיב עירעלַאג יד טרעכײרַאב ןבָאה . .. יׂשטינ
 :רעד רעטסקרַאטש רעד .עניב רעשידיי רעד ףיוא ןטלַאטשעג
 םולש -- ילַארטנעצ' ןיא ןרָאװעג רָאי ןמ1922 ןיא זיא גלָאפ
 -עצ ןטנעלַאט עשירָאיטקַא יד ךיז ןבָאה ָאד .יבנג עקטָאמי סשַא

 ןטסילָארטּפױה יד ןיולב טינ ,טכַארּפ רעצנַאג רעייז ןיא טילב -

 -מוא ןעמוקעג זיא סעצקוס רעד ... (בנג עקטָאמ) גרעבמַאס

 ײז ,ץעטנעמ עסערפ יד רַאפ ייס ןרָאיטקַא יד רַאפ ייס טכירעג

 .םלוע םייב קרַאטש ױזַא סא טמענ סָאוװו ,טלופליפעג ךיז ןבָאה |

 ןפיוא גלַאפרעד ןטנידרַאפ רשכ טעד ןביירשרַאפ וצ טָאטשרַאפ

 טימ טשטייטעגסיוא םיא יד ןבָאה ,ןרָאיטקַא וא רבחמ ןופ ובשח

 .הביבס-טלעוורעטנוא רעד ןופ רעפסָאמטַא רעטנוזעג-טשינ רעד

 ערעכיז ַא טַאהעג ןרָאיטקַא יד ןבָאה טלעוורעטנוא רעד ןיא

 ןופ ןעמָאנ ןטימ גנודניברַאפ ןיא טרפב ,ןרָאבס עלופ וצ הלוגס
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל

 ףסוי וצ טּפַאכעג דלַאב עקַאט ךיז ייז ןבָאה .רעביירש ןטמירַאב ַא

 -לַאווג ןרָאוװעג זיא ןעמָאנ סושָאטַאּפָא -- 'טולב סייהי סושָאטַאּפָא

 ןיאי ןַאמָאר ןייז ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד בילוצ רעלוּפָאּפ קיד

 טסַאג וצ ןעוועג טלָאמעד זיא ןיײלַא רע .ירעדלעוו עשיליופ

 ןעגנוללקעג םיא טימ טָאה עסערפ עצנַאג יד ןוא ,עשרַאװ ןיא

 .לַאפכרוד ןסואמ ַא טַאהעג טָאה גנוריפפיוא יד

 טריפעגפיוא ילַארטנעצי ןיא עּפורט יד טָאה רָאי ןט23 ןיא

 רעד ןיא ןגרעבמַאש טימ יסניוועג עסיורג סָאדי סמכילע םולש

 טלקניפעג טינ עלעמיש סגרעבמַאס טָאה יאדווא . .. .לָארטּפיוה

 טַאהעג טשינ רע טָאה סיועג .ןרילָאק ײלרעלכ יד טָא טימ

 -רַאפ טָאה סנייא ... םלעָאכימ סכח-טלעוו ןופ טייקפיט ענעי

 ןכיילג טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רענייק סָאװ טימ ,גרעבמַאס טגָאמ

 -עג רעד ןופ רע טָאה טמַאטשעג .טייקכעלמיטסקלָאּפ :םיא טימ

 ,רע יו ,טנָאקעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,ךמע ןופ שינעטכיד

 ,רָאיטקַאסקלָאפ ןסיורג ןדעי יו .ךמע ןֹופ ןצרַאה םוצ ןפערט

 ןקיטכיו םעד ןזיועג עיציױטניא עשירעלטסניק ןייז םיא טָאה

 זַא ,קרַאטוע ױזַא ןעוועג זיא טנעלַאט ןייז .לָאר רעד וצ געװ

 -ער ַא ןעוו .לָאר יד ןסקָאװרַאפ דליוו לָאמנייא טשינ טָאה רע

 -עג ,טצוּפעגוצ ,ןטינשעגמורַא טפַאשביל טימ םיא טָאה רעסישז

 .םענרַאפ ןסיורג ןופ סעיצַאערק ןעמוקעגסיױרַא ןענייז -- טעוועמַאה

 ,ןרָאיטקַא ןימ םענעטלעז םענעי וצ טרעהעג טָאה גרעבמַאס

 ריא ןיא בײהנָא עמַאס סייב ןיױש ייז ךיז טקעלּפטנַא לָאר ַא סָאװ

 -ַאב סעיציטעפער יד תעב טייקיטעט עקידרעטייוו יד .טײקצנַאג

 ."ןטעלגסיוא ,ןלייפ ,ןפיילוע ,םיטרפ ןטעברַאסױא ןיא טייטש

 ,דנַאלסור ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ יו טרעדליש ווָאקרוט טנומגיז

 -טימ-החּפשמ סַאקסנימַאק לחרירתסא עכעלטע טימ ,רע טגירק

 -לַארטנעצ' רעװעשרַאװ ןיא ןטערטוצניירַא ןגָאלשרָאפ ,רעדילג

 -מַאס ןרָאיטקַא עדנצנעלג ייווצ יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,רעטַאעט

 עשירבח ףיוא טריזינַאגרָא טרעו עּפורט יד .וַאדנַאל ןוא גרעב
 :ןוא ,'עּפורט-ןקרַאמ' רעדָא ,ויטקעלָאק ַא יװ ,תודוסי

 טייקזעירפ ריא טימ יעּפורט רענליוי רעד ןופ טייז רעד ייבי

 עטלַא סָאד טקריועג קידכעבענ רעייז טָאה ,טײקטגַאוועג ןוא

 ןופ דָאירעּפ ןלופמור ןכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט-ילַארטנעצי

 -עכַאמ קיליב ַא ןיא טלדנַאוורַאפ ,עטערעּפָא רעשיעּפָאריײא רעד

 ןרָאיטקַא עקילעפוצ ןוא ןסעיפ עקילעפוצ טימ לטיילק-עקייר

 -סױרַא ךיז ןגעווטסעדנופ טָאה זָארגדליװ ןקיזָאד טעד ןשיווצ

 קיזייא ,טנעלַאט רעטריוװיטלוק טשינ ,רעשיכיטס ַא ןבױהעג

 -ענרַאפ וצ ןעװעג טרעשַאב רעטעּפש זיאיס ןעמעוו ,גרעבמַאס

 ןשידיי ןטײינַאב סניא רעטרע עטסקידובכב יד ןופ סםענייא ןעמ

 ,רעטַאעט

 יױוצ יד ןעוועג ןענייז וַאדנַאל לאומש ןוא גרעבמַאס קיזייא
 רעד ןיא ןליוּפ ןיא ןרָאיטקַא עטסרעלוּפָאּפ ןֹוא עטסטריטנעלַאט

 רעגנוי זיא גרעבמַאס .תומחלמ-טלעוו עדייב ןופ טייצנשיווצ
 -וצ ןענעקרעד וצ ןעוועג טינ רעבָא סע זיא ,ןוַאדנַאל ןופ ןעוועג
 -עג ץרַאווש ַא ןברַאש רעטיירב ,רעטַאלג ַא ןעזסיוא ןייז ביִל
 -עגסױרַא קרַאטש ַא טימ טקידנערַאפ ,םינפ ךעלגנעל טצינש
 ּפָאק ַא טַאהעג טָאה ,ןגעקַאד ,וַאדנַאל .סיבעג ןטשרעטנוא ןטקור
 ןעמערב עטכידעג רעטנוא ןגױא עקידנענערב ,רָאה עצרַאוועכעּפ
 רעדעי ייב עקַאט ךיז ייז ןגעלפ .םינּפ טליפעגסיוא ,קידנור ַא ןוא
 עקינייא ןטיווצ םעד רעניײא ןבעגוצ ןוא ןציביק טייהנגעלעג
 קישטנַאמרעגנויי ןגרעבמַאס ןפור טגעלפ וַאדנַאל .רָאי קילדנעצ
 ןטעברַאפעג ןטימ קישטיָאבי ןוַאדנַאל -- גרעבמַאס ןוא ,יךילּפ ןטימ
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 אעטנעמ-ךמע ןַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא זיא גרעבמַאס .י . .יּפַאק

 ַא ,סַאפש ַא ןביולרעד ךיז ןָאק ןעמ ןעמעוו טימ יטַארב-שַאני ַא
 טריטעקָאק טָאה גרעבמַאס.:. ןטרעפעפעג ַא עקַאט ןוא ץיוװ

 .טייקכעלמיטסקלָאפ רעטשרעהַאב -טשינ ןוא טייקשימעהָאב טימ

 -רעביא ןעימַאב ךיז ,ןציה ךיז טגעלפ גרעבמַאס רעוויסלוּפמיא רעד

 רעפּנַאש טימ ייברעד ךיז קידנצונַאב ,רעסעומשטימ ןייז ןעיירשוצ

 -ילקרעביא טשינ ןעוועג זיא גרעבמַאס .. . .עיצַאלוקיטסעשז

 לָאז לָאר יד יבא ,טזָאלעג ךיז טָאהיס סָאו טליּפשעג ןוא שירעב

 לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג םיא בָאה ךיא ןפוו .ףלעפעג ןענָאקי

 טליּפשעג רע טָאה ,רעטַאעט-ילַארטנעצי ןיא סלעּפָאר יד טימ

 טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןלָאר עשימָאק עלַא

 .עטערעּפָא סגנָאי ַארַאלק ןיא ,דנַאלסור ןיא ךָאנ

 -יעפ-עיצַאטנעירָא עסיורג ַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,גרערמַאס
 "עגסיורַא רעטשרע רעד ,יקובידי ןופ גלָאפרעד ןכַאנ טָאה ,טייק
 םיא ןופ ןוא ןסעיּפ עטסנרע רַאפ רוטקוינַאק עקיסַאּפ יד טליפ
 ילַארטנעצי סעד ןעלדנַאורַאפ וצ וװטַאיציניא יד ןעמוקעג זיא
 רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא גרעבמַאס ..+ .רעטַאעט שיטַאמַאדד ַא ןיא
 ,טמיוצעג טשינ ןעוועג זיא גרעבמַאס ... :םלוע ןטיירב סייבי

 -ַאטַאולּפסקע ןיא ,ןעגנוגעווַאב ןיא שירעדנעוװערַאפ ,וויסלופמיא
 -עט שממ טגעלפ ,שיטסַאבמָאב ... .לוק ןקיטכעמ ןייז ןופ עיצ
 יז ןבָאה (גרעבמַאס ןוא וַאדנַאל) עדייב .ןעיירשרַאפ ,ןריזירָאר
 -טרָאוװטנַארַאפ-רעמ רעבָא ןגעלפ ,ןלָאר עבלעז יד ןליפש טנָאקעג
 ַא ןעניפעג טָאה סָאװ ,ןגרעבמַאס ןרעוו ןבעגעגרעביא ןלָאר עכעל
 ךיז טָאה םניחב טשינ .ןסָאמ עטיירב יד ייב גנַאלקּפָא ןרעפיט
 -טקלָאפי ַא רַאפ טרימַאלקער ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא גרעבמַאס
 -עג ןוא טַאהעג ביל קיטכירפיוא םיא ןבָאה ןסַאמ יד .ירָאיטקַא

 -עג ךיוא טָאה גרעבמַאס. ןשטנעמ םענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאה

 רע טגעלפ טייצ ךס ַא .מעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ שוח טַאה
 .רעציזרָאפ ןייז טפָא ןייז ןוא ןיײרַאפ-טסיטרַא סעד ןבעגּפָא

 ןָא ןעמוקסיױא טנַאקעג טשינ שממ ןוא טכוזעג טָאה גרעבמַאס
 -ןיירַאפ ןיא רעדָא ןטַאר-רעטַאעט יד ןיא סעיציזָאּפ עקידנריפנָא
 יו ךיז ןליפ וצ ןגינגרַאפ ןפַאשרַאפ םיא טגעלפ סע .ןצנַאטסניא
 ,פור וצ ןבױהעגנָא ןיילַא ךיז טָאה רע .רעגָאז-העד ַא ,שאר ַא
 רעד ךיז טָאה טייצ רעד טימ .ירעסייקי ,סַאּפש ןיא טשרמולכ
 ןוא טלעוו-רעטַאעט רעד ןיא טרעגריבעגנייא ןעמָאנוצ רעקיזָאד
 עזעידיי ןופ רעסייקי ןרַאפ טכַארטַאב טסנרע ךיז טָאה גרעבמַאס
 | .ױןרָאיטקַא

 םיבושי עשידיי ךס ַא טזײרַאב ,ןליוּפ ץוח ַא ,טָאה גרעבמַאס
 .גלָאפרעד סיורג טַאהעג ןוא ,טלעוו רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןיא

 -מוא גרעבמַאס ךיז טגעלפ ןעיינרוט עשידנעלסיוא עכלעזַא ךָאנ
 ַא טימ ןוא רעטקיטומרעד ַא ,רעטשירפעגפיוא ןַא םיהַא ןרעק
 ןעינַאר ,עיגרענע רעכעלפעשסיואמוא ןייז ןופ וורעזער ןשירפי

 .םייקיטעט עשירעלטסניק-ךעלטפַאשלעזעג ןייז

 רעשירטנעצָאגע רעד זיא ,ןעמוקסיוא טשינ לָאזיס ענדָאמ יװ

 זיב לָאר רעיינ א רעביא טעברַא רעד ייב ןעוועג גרעבמַאס

 יד וצ טרעהעג ןוַאדנַאל טימ ךיילגוצ טא טרינילפיצסיד רָאג

 -ער עכלעוו טימ ,ןרָאיטקַא עטספַאהנסיוועג ןוא עטסקיעּפמענפיוא
 יד עקַאט טגעלפ .טעברַאעג ןגינגרַאפ טימ ןבָאה ןרעסישו
 ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ עטשרע יד ןוא ערעימערּפ
 ןגרעבמַאס ייב ןייז ,רעסישזער ןופ החגשה רעד רעטנוא ןענופעג
 -ירעלטסניק ןוא טײקנטלַאהעגסיױא ןופ ןיז ןיא עטסנגנולעג יד
 ןופ סױרַא ןענייז ןעגנולעטשרָאפ יד רעבָא רָאנ יוװ .סָאמ רעשי

 ןביוהעגנָא עלָאר סגרעבמַאס טָאה ,החגששה סרעסישזער ןרעטנוא
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 -רעד ױזַא ךיז טייצ רעד טימ ןוא ,הרוצ ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב וצ

 ןעוועג טושּפ יז זיאיס זַא ,ןעזסיוא ןוטימירפ ריא ןופ טרעטייוו

 -ידַארט סגרעבמַאס טרעהרעד ךיז ןבָאהיס .ןענעקרעד וצ רעוװש

 -ַאב עטמיוצעג-טשינ ןופ טײלגַאב ,תולוק עקידרענוד ,עלענָאיצ

 ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה טלַאטשעג עשינעצס ןייז ןעגנוגעוו

 -בלעז ַא ןבעל וצ ןבױהעגנָא ןוא טײקצנַאג רעשינָאמרַאה רעד

 רַאפ טסַאּפיס יו ,ןבעל קיטרַאנגייא ןוא קיגנעהּפָאמוא ,קידנעטוע

 יד טימ טשינ סעמַאזניימעג םוש ןייק טָאה סָאװ ,ירעסייקי ַא

 -מַאס עשיפיצעּפס ַא ןרָאװעג זיאיס .יעכעלברעטשי עקירעביא

 ."טלַאטשעג-גרעב

 טנומגיז טביירש "ןביולג רעזדנוא , סשַא ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו

 :װָאקרוט

 ןעמ ןכלעוו ,קינבושי ןשידיי םנופ לָאר רעד ןיא גרעבמַאס};

 . ָאד ךיז טָאה גרעבמַאס רעיינ ַא .ןדָאב ןייז ןופ ןביירטרַאפ ליוו

 טימ טסייר ןוא טליפ ,טיטשרַאפ סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ,ןזיווַאב

 זיא קינבוששי ןששידיי ןצלָאטש םנופ טלַאטשעג יד .רעיושוצ םעד

 רע סָאװ ,ןטלַאטשעג עירעלַאג רעכייר ַא ןופ עטשרע יד ןרָאוװעג

 ןיא םור טפַאשרַאּפ םיא טָאה סָאװ ןוא ןפַאשעג ךָאנרעד טָאה

 ."עשרַאוװ

 סושָאטַאּפָא ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו טביירש ווָאקרוט טנומגיז

 : :"טולב סייה ,

 יבנג עקטָאמי ַא ךיז טימ טלעטשעגרַאפ טָאה עסעיפ ידי

 סָאו) רעלעפ רעטסערג רעד ... .עיסרעוו רענַאקירעמַא ןַא ןיא

 טכַאמעג רעבָא זיא (גלָאפרעד ןייק טַאהעג טינ טָאה עסעיפ יד

 ןוא ןגרעבמַאס ךרוד ןלָארטּפױה ייוצ יד ןצעזַאב ןטימ ןרָאװעג

 ןכָארטשעגרעטנוא רעמ ךָאנ טָאהיס סָאװ ,שטיווָאלַאגעס ַארַאלק

 טפמעקַאב וליּפַא בָאה ךיא ןסעיפ יױוצ יד ןופ טייקכעלנע יד

 ןגרעבמַאס ןופ סולפנייא רעד רעבָא ,גנולייטרַאפ-ןלָאר עקיזָאד יד

 טניימ זַא ,סיורג יױזַא ןעוועג זיא יעקטָאמי ןיא גלָאפרעד ןייז ךָאנ

 ."טכַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טשינ ןענייז ןטסעטָארּפ

 טביירש ,"רעגרַאק רעד , סרעילָאמ ןיא ןליּפש ןייז ןגעוו ןוא

 ;וָאקרוט טנומגיז

 ןיזע ךיז טָאה יגרַאקי ןופ גנוצעזרעביא סנרָאהנייא ןרהאי

 .רעטַאעט ילַארטנעצ' ןופ עיצקעריד רעד ייב ןעניפעג גנַאל ןופ

 ןליפַא ,ריא וצ ןרירוצ טלָאװעג טשינ רענייק רעבָא ךיז טָאהיס

 ןעזעג ןַאגַאּפרַאה ןיא טָאה סָאוװ ,גרעבמַאס רעטסיירד רעד טשינ

 ,שיױג וצ םיא רַאפ ןעוועג זיא הביבס יד .ךיז רַאפ ײלרעגַאלש. ַא
 ?לכב ןוא .עדמערפ ,עטייוו -- ןשטנעמ יד ;שיטַארקָאטסירַא וצ

 ןכלעוו ,ןיקסלָאס טימ ,רעטַאעט ןשיליוּפ ןטימ ןרירוקנָאק ןייג --

 ןזָאלרַאפ ןייז ךָאנ-. .ןָאגַאּפרַאה ןיא ןרעדנואווַאב טגעלפ ןליוּפ

 ןליּפע וצ ןבױהעגנָא גרעבמַאס ךיױא טָאה ,ילַארטנעצי סעד

 ןיא ןוא ץניווָארּפ רעד ףױא ןלָארטסַאג ענייז ייב ױגרַאקי םעד
 .דנַאלסיוא !

 :?טַאלבגָאט רעגרעבמעל , ןיא טביירש קיטסול השמ ר"ד

 -לעוװ ,רעלטסניק-עניב רעשידיי רעטשרע רעד זיא גרעבמַאס;

 ףױא טלעטשעגפירַא ןוא ןגָארטעגפױרַא ןגרַאקי סעד טָאה רעכ

 רעד רעטניה קילעטשרעטניה טשינ טביילב סָאװ ,הגרדמ ַא

 סעז טָאה גרעבמַאס .םלועה תומוא יד ייב הנחמ רעשירעלטסניק

 ןיא טעברַאעגסיוא זיא רעכלעוו ,טנעמונָאמ ַא טלעטשעג ױגרַאקי

 ןופ ןיז ןעגנע ןיא טײקצנַאג ַא .םיטרפ עטסנעלק וליּפַא ,עלַא

 ןיא טעברַאעגסױא קרעוו ַא זיא ירעגרַאקי סגרעבֶמַאס .טרָאװ
 .ןסַאפפיוא טנָאקעג טשינ שרעֶדנַא טָאה רעילָאמ יו ןפוא ןַא
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 דנאב סישודס
8 == 

 -עס ַא .ךיז רַאּפ קרעוו ַא זיא טירטפיוא רעדעי סגרעבמַאס

 -קַארַאכ עכעלריטַאנ ,עקירעהעג עני טימ טײקצנַאג עטַארעפ

 ."טרפ ןטסנעלק םוצ זיב ןטפַאשנגייא-רעט

 -עלַאּפ ןויצנב טלייצרעד .ס ןגעוו ךירטש ןשיטסירעטקַארַאכ ַא

 :עדַאּפ

 טּפיזעג תמאב ןבָאה רעטַאעט-לַארטנעצ ןופ רעריפנָא ידי

 בָאה ... רַאטרעּפער סעד יוװ טקנופ ןטסיטרַא יד ןבילקעג ןוא

 דובכ םעד ןליטוצ רימ טעוו ןעמ יצ טלפיױוצעג קרַאטש ךיא

 ַא ןלעטש) בוא ליױו ,עּפורט (רעד) ןיא ןעמענוצניירַא ךימ
 ,ןרָאיטקַא עשידיי ערעדנַא עשרַאוו ןיא ןטרַאװ ,ןָאזעס |ס|רעיינ

 ליױוורעד . ..רימ ןופ ןטַאדידנַאק ערעכליב ןייז ןלעו עכלעוו

 ןוא ,יקובידי םעד טליּפשעג טָאה ןעמ זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה

 טלַא רעֶבָא ,קידצ רעילָאּפָארימ סעד טליּפשעג טָאה גרעבמַאס

 -ּפָא טזומעג דנגנירד רע טָאה ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןופ רעדנציזרָאפ

 רעד טימ למוט ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,שזדָאל ןייק ןרָאפ

 ןיב דָארג ?ןגרעבמַאס ןטערטרַאפ ןענַאק טעוװ רע -- עגַארּפ

 ,ןגרעבמַאס טימ עּפורט רעד ןופ גנוטַארַאב רעד ייב ןעוועג ךיא

 :ץיוו ַא ןיא ּפֵא ךיז ךיא ףװר ,טייג סע סָאװ ןגעוו קידנרעה ןוא

 ...יטליו ריא בא ןטערטרַאפ ןגרָאמ ךייא ןָאק ךיאי

 טיג ןטכָארט עליו ַא ךָאנ ןוא ,רימ ףיוא טקוק גרעבמַאס
 .יעבָארּפ וצ ירפ ןגרָאמ טמוקי :גָאז ַא רימ רעי

 יד ... רעטַאעט ןיא ןיוש ךיא ןיב ירפרעדניא רעגייז ַא ןעצ
 רעבָא ,סע ךַאמ ךיא יוו ןעז ןוא ןרעה וצ טיירג ןעייטש ןטרעּפסקע
 לייו ,טסקעט םעד ןכַאמרַאפ ןָאק רע זַא ,רָאילּפוס סעד גָאז ךיא
 .קינייוסיא ףיוא קידצ ןופ לָאר יד ןעק ךיא

 ןַא ייב יו יונעג קידצ םעד ןליּפש ןעמונעג ייז רַאפ בָאה ךיא

 -עגּפָא גרעבמַאס ךימ טָאה טימרעדניא ןוא גנולעטשרָאּפ רעתמא

 ײ".!ןטערטרַאפ ךימ טעוו ריא ,טנכייצעגסיואי :טגָאזעג ןוא טלעטש

 "עּפורט רענליוו, רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .ס זיא 1923 רעמוז

 רע ואוו ,עינעמור רעביא יינרוט םעד טימ טכַאמ רע רעכלעוו טימ
 יד קידנליּפש) "סניוועג עסיורג סָאד, סמכילע-םולש ףיוא טריפ
 .ה (ןָאסידַאק .ל טימ ןעמַאזצ) ןוא ("רעקָארָאס עלעמיש , לָאר
 ןוא ,(גייווצרעבליז ןמלז -- טצעזרעביא) "לובמ רעד , סרעגרעב

 ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא טשערַאקוב ןיא ףיוא רע טערט 1924 ןיא

 .ס ךיז טיצ טייצ רעסיועג ַא ףיוא ."רעגרַאק רעד , סרעילָאמ

 ןרילָארטסַאג םורַא טרָאפ ןוא ,"עּפורט רענליוו, רעד ןופ קירוצ
 טנומגיז סימ םישדח 5 רעטנורעד ,סעּפורט ענעדיישרַאפ רעביא |

 .ַאקסנימַאק לחר רתסא טימ ךָאנרעד ןוא ,ַאקסנימַאק ַאדיא-וװָאקרוט

 :?גָאט , רענליוו ןיא טביירש שטיוװָאמַארבַא .ה

 סָאװ טימ לייוו ,לזמ ןטכעלש ַא טָאה גרעבמַאס זַא ,ןיימ ךיא;

 רעקידלַאווג ןייז טימ שטנעמ רעד סָאוװ ,ןרעלקרעד ךיז ןעמ ןָאק

 ןיא ןעגנירדניירַא ןוא ןייטשרַאּפ ןפיט ןייז טימ ,טיײקכעלריטַאנ

 רע עכלעוו ,ןזלעה עקיטרַאנדיישרַאפ יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד

 ןוש ?עניב רעשידיי רעד ןופ ךלמ רעד טינ זיא ,טרעפרעקרַאּפ

 ,ענליוו ןיא ןזיווַאב (טינ) ךיז טָאה .גרעבמַאס יוװ רָאי רָאּפ ַא

 ןוא טָאהימ ןעמעוו ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ןַאד טשרע ןוא

 -ַאַלק ןייז ."גרעבמַאס ךַא ,גרעבמַאס ,ךַאג :טלמרומעג טָאהימ

 רײדי ןיא טיײיקנגָארטעצ ןייז ,ילובמי ןיא סםזיציָאטס רעשיס

 וצ ןבָאה ןטייק ןיא רובג' ןיא טיקכעלרעטיר ןייז ,יץילגיטש
 , - ."טינ ןכיילג ןייק ךיִז
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 ןופ רעדעפ רעד ךרוד -- סיוא ןיילַא ךיז טקירד .ס יװ טָא ןוא

 ןפוא ןייז ןוא (1925 זיב) ערעירַאק-עניב ןייז ןגעוו -- רעביירש ַא
 ;ה | :ןליּפש ןופ

 ךיא רעבָא ,עטערעּפָא ןיא טליּפשעג ןרָאי ךס ַא בָאה ךיא;

 -עגנייא ,ןלָאר עשיטַאמַארד וצ גנוגיינ ַא טַאהעג קידנעטש בָאה

 סָאד ןכוזַאב ןטפָא ןכרוד ןרָאװעג רימ ןיא סע זיא טצנַאלפ

 ,סיבלטייט םירבח עניימ טימ ןעמָאװצ) רעטַאעט עשיליופ
 ןקיזיר ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאהיס ואוו ,(ימע-ןב ,דייווש קרַאמ

 יקסנימַאק שזעימישזַאק רעלטסניק עשיליוּפ עסיורג יד קורדנייא

 עגיימ גנוגיינ עקיטסלָאמעד יד ןוא .יקסווָאזַאלעשז ןַאמָאר ןוא

 -עב ;יסקיפ-עעדיאי ןַא ןיא טעמכ רימ ייב טלדנַאוורַאפ ךיז טָאה

 .ןבעל ןיימ ןופ ליצ רעד ןרָאוװעג זיא רעטַאעט שידיי רעס

 . ןכַאמ יז רעבָא ,טנייפ טשינ ייז בָאה ךיא ... ןטנעמסידָאלּפַא
 ךיא ?יײוװ ,רַאפרעד ךעלגעמ .רימ ףױא קורדנייא ןייק טשינ

 ,רַאפרעד סע ןיא רקיעב זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .ליפוצ ייז בָאה

 ַא זיא גלָאפרעד רעצנַאג ןיימ זַא ,השעמ-תעשב ליפ ךיא לייוו

 ןעמ טעװו לַאפכרוד םעניילק ַא יב ,ןגרָאמ זַא ,רעלַאטנעמָאמ

 ןַאד לעוויכ ןוא ןלָאר עטוג עקידרעירפ עלַא עניימ ןסעגרַאפ

 ,ףישט רעטספיט רעד ןיא ךייה רעטסכעה רעד ןופי ןלַאפּפָארַא

 / .ךַאז ערַאבקנַאדמוא ןַא רעייז זיא רָאיטקַא ןַא ןייז לייו

 ,עויטקעיבָא ןייז ןלָאז יז ,ךיא ליוװ ,עטוג ...סעיזנעצער

 ַא ופ סעיזנעצער ןענכערוצוצ ארומ ךיא בָאה עכלעזַא רַאפ ןוא

 רשפא -- לייװ ,טנַאקַאב לסיב ַא רימ טימ זיא סָאװ ,ןשטנעמ

 ןגעו ךס ַא טביירשימ ןעוו .טפַאשטנַאקַאב יד ָאד ןיוש טקריװ

 ןְליִפַא בָאה ךיא .בירטרעביא זיאיס זַא ,רימ ךיז טכוד ,רימ

 ןלעטש ייז סָאוװרַאפ ןרָאיטקַא םירבח עניימ ןופ ךס ַא וצ תונעט

 וו קרַאטש ױזַא טשינ ךיז ןופ טלַאהיכ ליױו ,ליפיוזַא ךיז ףיוא

 ,ךיז ןיא ָאי ךיא ביילג טרפ ןייא ןיא .ךיז ןעק ךיא -- ערעדנַא

 זיאיס .טנעלַאט בָאה ךיא :גנודליבנייא ןַא ָאד רימ ייב זיאיס

 ךיא :רָאנ םיױו ךיא .סע ליפ ךיא יוװ ,ןריזיטערקנָאק וצ רעוש

 רעבָא ,רעטַאעט ךס ַא ןעזעג טשינ בָאהיכ ,טעדליבעג טשינ ןיב

 | ןליּפש ךיא ןָאק טנעלַאט ןיימ טימ

 ,ךרוד יז ןעייל ךיא .ןטעברַא טשינ ךיא ןָאק לָאר ַא רעביא

 -סױרַא .טולב ןיא ןיירַא רימ טייג יז ןוא ףיוא יז סע ,יז ייקעציכ

 יד ףױא .גנולעטשרָאפ רעד תעב רָאנ רעבָא יז ןָאק ןעמוק

 טשערע ךיא םוקַאב עניב רעד ףיוא .םלוג ַא יו ךיא ןיב ןוואורפ

 ךיז ןיא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ךיז ןופ ןבעגוצסיורַא חוכ םעד

 יז .טנעָאנ רימ ןענייז סָאוו ,ןלָאר ָאד זיאיס .ןעמונעגניירַא
 ךיא עכלעוו ,לָאר רעבָא ָאד זיאיס .טולב ןיא ןירַא רימ ןעייג

 ןלָאר עניימ .ןעמוקּפָא םוצ יבָא ייז ליפש ךיא ןוא טנייפ בָאה

 ךיא זומ ,עניימ -טשינ יד ייב .רימ ןיא ץלַא ןעלסיירטפיוא ןזומ

 ןלָאר יד ייב ןליפַא רעבָא ןגָאז טסייה רעלפוס רעד סָאװ ןרעה
 -ַאב גנולעטשרָאּפ רעד תעב ךיא ןָאק ,דמערפ רימ ןענייז סָאװ

 רימ ייב ןעמ טָאה יבנג עקטָאמי ןופ לָאר יד .ןרעװ טרעטסיײג

 לעוויכ זַא ,טגָאזעג טָאהימ .ןעמענוצ טלָאוועג ןוואורּפ ייווצ ךָאנ

 יד ףיוא טליפעג טכעלש עקַאט ךיז בָאה ךיא ןוא ,גױט טשינ

 סױרַא רימ ןופ לָאר יד זיא ערעימערּפ רעד ףיוא רעבָא .ןוואורפ

 ביל ןילַא קידנליו טשינ יז בָאה ךיא .עסַאמ עטילגעצ ַא יו

 .טנעלַאט ןיימ ןופ לסיב ַא ךיוא עקַאט ךיא ליפ סעד ןיא .ןגָארקעג

 ,'קָאליישי גנַאלנרָאי ןיוש ךימ טגלָאפרַאפ טָא :ןלָאר ןגעוו ךָאנ
 רע .ןעור טשינ ךימ טזָאל רע .קיּפש ןחמ םיא לעװ ךיא ןוא
 יד ןליּפש זומ ךיא .טולב ןיא ןוא רענייב יד ןיא רימ טכירק
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןטסיסלעל
 ןי טיט יב = עי :ב

 ןטקירדרעטנוא ,ןטקידײלַאב ,ןטקיטיועצ ַא ןופ לָאר יד .לָאר
 יױעי ןופ גנוסַאפפיוא ןיימ יצ טשינ סייו ךיא .ךיי ןוא שטנעמ
 -רַאפ ךימ רעבָא .תונוכ סריּפסקעש טימ סכסה ןיא זיא יקָאל
 רעד ףיא ןבעל רימ ךרוד טעװ רעד ןוא ,קָאלייש ַאזַא טגלָאפ
 ימאב ךיא רעדָא ךיא סעגרַאפ ,לָאר ַא ליּפש ךיא ןעוו לייוו ,עניב
 טבעליס זַא ,םיױו ךיא .גרעבמַאס ןיב ךיא זַא ,ןסעגרַאפ וצ ךיז
 .טלַאטשעג ןיימ ןיא שטנעמ ַא עניב רעד ףיוא ךרוד טבעליס ןוא
 רימ זיא לָאר יד ןעו ןַאד סע ןָאק ןעשעג זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 .ןבעלרעביא ןעמ זומ ןלָאר לייוו ,רעביא יז בעל ךיא ןעוו ,טנעָאנ
 עניימ טימ ױזַא .ךימ טגלָאפרַאפ סָאוװ ,יקָאלייש' טימ סע זיא יזזַא
 ,'לובמי ,ירָאזיוװערי ,יבנג עקטָאמי ,יסניוועג ןסיורגי ןיא ןלָאר
 ךיא ןיב ןַאד .(ןאשזלאוו ןַאשמ ףטייק ןיא רובגי סנטצעל ןוא
 רע זַא ,ליפ ךיא לייוו ,ךַאמ ךיא סָאװ ,גלָאפרעד ןטימ ןדירפוצ

 ןייק ָאטשינ רימ ייב זיא ,ליפש ךיא ןעוו .רעטנידרַאפ ַא זיא
 ןיק .םוקילבופ רַאפ טשינ ליּפש ךיא .עניב רָאנ ,םוקילבופ
 ,ןײרַא ּפָאק ןיא טשינ ןליפש ןתעב רימ טמוק קנַאדעג רעקיטייז
 -עגנייא ,ךיא ןצנַאג ןטימ ךיז ןפיטרַאפ -- טסייה ןליּפשש לייוו
 | .ןרעוו ןעקנוז

 ַא דיי ַא ,טסעומששימ יוװ ,ךָאד טזיב ,גרעבמַאס :רימ טגָאזימ = -
 עניב ןָא ליױו ,?עניב יד קעװַא טשינ וטספרַאוו סָאװרַאפ ,ריבג
 טימ ךיוא ןעמענרַאפ לָאמטּפָא ךיז ליוו ךיא .ןבעל טשינ ךיא ןָאק
 ןטעברַא וצ טייקכעלגעמ יד ןרעכיז וצ ךיז ידכ שרעדנַא סעּפע
 ןופ קעוװַא רעבָא .רעטַאעט שידיי רעסעב ַא ייב ,לָאעדיא ןיימ ייב
 ,רָאיטקַא ןַא ןופ לרוג רעד עקַאט ליפ ערעטיב ַא !?רעטַאעט
 רעבָא .טסנוק ןופ גייווצ ןיא גנוקיטפעשַאב עטסקרַאבקנַאדמוא יד
 -ּפַא !טפול זיאיס .ערעדנַא עלַא יו חוכ ןרעקרַאטש ַא טָאהיס
 ,עניב רעד וצ ךיז טרירעגוצ .טשינ ןעמ ןָאק ,עניב ןופ ןסייר
 עקַאט זיא ןימ ַאזַא ,טולב שירָאיטקַא !עקרעדורב ,ביילב זיא
 טושרע ךיז טקױרַאב טולב סָאד ןוא ,טלעו רעד ףױא ָאד תמאב
 ףיוא ןיוע זיא ףוג סנשטנעמ ןיא טולב עצנַאגיס ןעוו ןַאד
 | ."ײטקױרַאב קיביא
 ויטַאיציניא ןייז טיול זיא 1927 ןיא יו טלייצרעד טרעכייוו ר"ד

 יָאק-רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג ַא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ןטַארעטיל ןופ רעייטשרָאפ ןײירַא ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימ
 -לוק ,עיצַאזינַאגרָא-לוש ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא ,ןײרַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא

 -עגוצ טלָאזעג ךָאנ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ,טמַא-רוט

 ףיוא ןעמענ טלָאװעג טינ רעבָא טָאה טעטימָאק רעד .ןרעוו ןגיוצ |
 וצ טיירג ןעוועג זיא רָאנ ןרָאיטקַא יד יבגל תוביחתה ןייק ךיז

 .רעטנוא רעד טָאה טלָאמעד .רעטַאעט שיטַאמַארד ַא ןרידיסבוס

 ַא ןלעטשפיונוצ טעו רע זַא ,טרעלקרעד יקסװָאקרָאב .י רעמענ

  ןופ ןעמוקַאב טעװ רע ביוא ,תוריכש ףיוא עּפורט עשיטַאמַארד

 ןטסיטרַא עטסעב יד .סעטָאלז טנזיוט 15 ןופ עידיסבוס ַא טעטימָאק

 ךעלטפירש ךיז ןבָאה שארב וַאדנַאל .ש ןוא גרעבמַאס .א .טימ

 "רָאפ רעבָא זיא ָאד ,רעטַאעט ַאזַא ןיא ןטעברַא וצ ןעוועג ביחתמ

 ןוא ,ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןיא ןשינערעקרעביא)| 'שטוּפ' רעד ןעמוקעג
 .ןרָאװעג טשינעצ זיא ןַאלּפ רעצנַאג רעד

 טימ ?עּפורט רענליוג רעד וצ קירוצ .ס ךיז טרעק 8

 ר"ד ןופ ר'א ףיוא ָאד טערט ןוא ,עשרַאװ ןיא טמוק רע רעכלעוו

 לדנעמ , לָאר) "םשה שודק , סשַא םולש ןיא טרעכייו לאכימ
 יד, סנַאזנעװעל ןיא ןַאמרעה דוד ןופ ר'א ךָאנרעד ,("רַאדנערַא

 "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב , סצרּפ ןיא ןוא "ךעלּפינק עשירעבייוו

 ןופ לָאר-לטיט רעד ןיא טרעכייו .מ ןופ ר'א ןוא ("ץל , לָאר)

 ."קָאליײיש , סריּפסקעש

 ( יי עא ;
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 .רנַאב -םישודד

 :טרעכייוו ר"ד טביירש ,'לדנעמ' ןופ לָאר יד ןליּפש ןייז ןגעוו - -
 ,טלָאטשעג עקידרעדָאי עטסעפ ַא ןעוועג זיא לדנעמ סגרעבמַאס .א,

 יירפ ,קלָאטש ןוא טרַאה .ידרע רעד ןיִא טלצרָאװרַאפ םיוב ַא יוװ

 | ."טײקשילַאטנעמיטנעס ןופ

 :טביירש לבבורז

 טזייוו ַאד .ןגרעבמַאס ןופ גיוא ןַא ןסיירּפָא טשינ טסנַאק.;
 ריר ןזעי ןיא טנעלַאט רעשיטַאמַארד רעסיורג ןייז סױרַא- ךיז
 טימ ,ןעגנוגעוַאב טימ רעמ ןליפש וצ םיוא טמוק םיא .רעק ןוא
 -עג ןיז יו ןעמ טעז ָאד טשרע ןוא ,רעטרעוו טימ יו ,קימימ
 .טליּפש וורענ רעדעי ,טכיז

 קינייוניא רעבָא ,קיור ןוא ליטש ױזַא ,גולפ ןיא ,ךעלרעסיוא
 ףמַאק ַא טייג קיניױוניא ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןליפעג ןופ םי ַא טזיורב
 עכלעזַא ןיא .ןטקניטסניא עדנפיירנַא עיינ ןוא ןטייהניווועג ןשיווצ
 םעד ןײרַא טשינ טזָאל (לדנעמ) גרעבמַאס ןעוו יו ,סענעצס
 -עג טכיל ןיוש טָאה ענעדיי יד לייו ,קנעש ןיא יןבעל-ץירפ
 -עג סָאד ןפרַאוװצקעװַא ןלעוּפ ךיז ייב זומ רע ןעוו רעדָא ,ןדנוצ
 ילרעדיינש עקילייה, סָאד לייו ,המקנ ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןוא רעוו
 ששודיק םעד ןכעווערַאפ טשינ, ,"םיוג יד יו ןייז וצ טשינ, טפור
 .מוא רענעי טרפב ,ײהמקנ טימ ,זדנוא ןופ ליו טָאג סָאװ ,םשה
 ןעו ,"רעב, ןופ ץנַאט רעקידנרעדיושפיוא ,רעכעלכיילגרַאּפ
 עכלעזַא ןיא ,ןרעדָא יד ןיא טרעווילגרַאפ (שממ טרעוו טולב סָאד
 -עלטסניק ערעיוהעגמוא ןַא ןזיועגסױרַא גרעבמַאס טָאה סענעצס
 .תוטועפ.. וא ,טקַאט ןוא סָאמ טימ ,טרירטנעצנָאק ,טּפַארק עשיר

 םגה ,קוצ רעקידנריקַאש ןייא ןייק ,ןָאט רעקידנצלירג ןייא ןייק
 : ."ּרעקישטילג ַא רעייז זיא געוו רעד

 ר"ד טביירש יגנוריפפיוא ןייז ןיא 'קָאלייש" ןליּפש ס'.ס ןגעוו
 | :טרעכייוו

 טציטשעג רעסישזער ןופ עיצּפעצנָאק יד ךיז טָאה רקיעב,
 .קָאלײש טלַאטשעג-טּפיוה רעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעד ףױא
 רעועשרַאו םעד ;לטיט םעד גנולעטשרָאפ רעד ןבעגעג טָאה יז
 טשינרָאג יקידענעוו ןופ רחוס רעדי טָאה םלועירעטַאעט ןשידיײ

 .טרַאװרעד םיא ןופ ךס ַא ןעמ טָאה .ץלַא -- יקָאליישי ,טגָאזעג
 -קוס םוצ געוו ןטכייל ַא טָאהעג טָאה גרעבמַאס .א טסיטרַא רעד
 -תבש םעד רענעט עקיצרַאה ,עפיט ענייז טימ ןָאט ליּפש ַא :סעצ
 .הרות-ןיד ַא וצ טלעו יד סױרַא טפור סָאװ ,דיי ןקידבוטמוי
 -עג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ ךפיה רעד טקנופ ןייז טלָאװ סָאד
 עּפורט רעד טימ ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג בָאהיכ רעדייא ךָאנ .טלָאװ
 ןסעומוש עכעלטע טריפעגכרוד ךיא בָאה ,גנוריפפיוא רעד ןגעוו
 ןייז רתוומ ןזמ טעוװ רע זַא ,םיא קידנענרָאװ ,ןגרעבמַאס טימ
 רעבָא ,ןקידקפס ַא בילוצ גלָאפרעד ןרעכיז ןוא ןטכייל ַא ףיוא
 ןעלדנעמ ךָאנ .עוועג םיכסמ טָאה רע .וואורפ ןטנַאסערעטניא
 ,יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייבי ןיא ץל סעד ןֹוא יסשה שודיקי ןיא
 ,עיניל יד ןטלַאהנײא טעװ רע זַא ,ןביילג טגעמעג ךיא בָאה
 ןטלַאהעג טָאה רֶע ןוא .טנכיײצעגנָא טָאה רעסישזער רעד סָאװ
 ."טרָאװ

 :ליזיימ ןמחנ טביירש "קָאליײש, ןופ לָאר יד ןליּפש ןייז ןגעוו

 -ןדייל קָאלייש ןופ לָאר רעד ןיא ןבעגעגניירַא טָאה גרעבמַאס,

 .מלעג ןוא רעטכַאט ,קלָאּפ יז וצ טפָאשביל עכעלנייפ ,טּפַאש

 ןופ סױרַא רעווע ךיז טסייר יז ,םיא ןיא טקיטערַאפ זיא עביל יד

 טימ שטנעמ ַא .רעפרעק-שובל ןטעוװועטרַאהרַאפ ןטרַאה םעד

 .ןגייב ןוא ןכַאמ-ךייוו טשינ ךיז רע טזָאל ,רעטקַארַאכ סענעלָאטש

 יד םיא ןיא טנערב .הטרח ןופ .תורשפ ענייק ןופ רע סייװ
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 "יברַאפ ,פָאה יד ךָאנְרעד ןוא טייקנצנובעגוצ יד ,טפַאשנדייל

 םינונחת טימ ןשעל טשינ סע ןעמ ןָאק ,ליפעג-המקנ ןוא גנורעט !

 ןעגנערבמוא ךיז ןוא םענעי טיירג רע זיא .גנוָארד טימ ןוא

 יד ,ןכייצ-יק םעד ןָא בייהנֶָא ןופ רימ ןליפ ןגרעבמַאס יב

 .ןטפיגרַאפ םיא טעוו סָאװ ,םס םעד ,םיא ףיוא טגנעה סָאװ ,הללק

 ןיז טקַא ןטשרע ןיא לָאז רע ,טדַאשעג טשינ רעבָא טלָאװיס
 קינרעכואוו זיולב טשינ ,רעשיטעטסעיַאמ וליּפַא ןוא רעכעלדירפ

 טפיג רעד ,טייקטרעטיברַאפ יד .לטנעצָארפ ַא ךָאנ קיריג ןוא

 זדנוא ייב ןעניוועג הליחתכל ףרַאד רע .רעטעּפש ןעמוק ףרַאד

 רעקידרעטייו רעד רַאפ סערעטניא ןַא ,עיטַאּפמיס לקיטש ַא

 דוטַאנ עטלפירקרַאפ ַא ןיוש זיא ןגרעבמַאס ייב ןוא .עידעגַארט

 ףרַאד טקַא ןטשרע ןיא .ןכירטש-רעטקַארַאכ עקידנסיױטשּפָא טימ
 ."ערעקידנעיצוצ ַא ,ערעקיור ַא עקסַאמ-טכיזעג יד ןייז

 !"קָאליײש , ןליּפש ס'.ס ןגעוו טביירש רעּפיש .י ר"ד

 ערַאטנעמעלע ןייז טרעדנואווַאב יסשה שודקי ןיא בָאה ךיא;

 רעבָא ,רָאמוה ןקיצרַאה ןייז -- יזירק-ףשכי טניא .טפַארק

 -רַאװרעד עניימ עלַא ןפָארטעגרעביא רע טָאה 'קָאלישי ןיא
 -קַא ןטסירק בוריס ,יסקָאלישי ךס ַא ןעזעג בָאה ךיא .עגנוט

 זַא ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ייז ןופ רעבָא ,רָאיט

 ןעזעג קירוצ טייצ ַא טימ בָאה ךיא .ןקידירפַאב ךימ ןלָאז ייז

 ןיא רענטרָאק דיי ןטימ ןטדרַאהנייר ייב גנולעטשרָאפ-קָאלײש ַא

 ןייק ןגָארטעגסױרַא טשינ ךיוא בָאה ךיא ןוא ,עלָאר-לטיט רעד

 טיג יקָאליזעי סגרעבמַאס טשרע .קורדנייא ןקרַאטש קירביא

 יז ןעוו ןרעוו עלָאר רעד ןופ ןָאק סע סָאװ ףירגַאב ןטלוב ַא רימ

 ,טפַארק רעשידיי רערַאטנעמעלע ןַא ןופ טנעה יד ןיא ןיירַא טלַאפ

 עלַא יו רעגולק ןוא רעפיט ליפ זיא טקניטסניא רעד רעכלעוו ייב

 יקֲאליײע' סגרעבמַאס ןרעסיששזער עטמעב עמַאס יד ןופ תומכח

 רעד ןיא םיא ןעעז רימ יװ ױזַא ידי רעקיבײאי רעד זיא

 ."גועבועריה ןופ דליב ןטמירַאב סעד ףױא ןוא עדנעגעג

 'רַאזיװער' סלָאגָאג ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא

 טשינ זיא ישטינדָארָאג סגרעבמַאס , :שטיװָארָאטנַאק .נ טביירש

 ַא יװ טליּפש ןוא טדער םיא ייב ישטינדָארָאג רעד .ןעגנולעג

 ."ןעמוק טשינ ךיז וצ ןָאק סָאװ ,ןױשרַאּפ רעטפעלּפעג

 -רַא רעטמירַאב רעד טָאה ,עיזנעצער רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 טימ טנעזנעצער םוצ ן'.ס טריפעגוצ ,ןיירַאפ-ןטַארעטיל ןיא ,דלָאנ

 ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןלזג רעד ,רע טציז ָאד טָא  :גנוקרעמַאב רעד

 .ס ךיז טָאה ףיורעד ."'רָאזיװער' ןגעוו עיזנעצער עדנטכינרַאפ יד

 וצ טכער סָאד טָאה טנעזנעצער רעדעי ?טסייה סָאװ , :ןפורעגּפָא

 תונעט ןייק ןָאק'מ ןוא ,ליוו רֶע סָאװ ןוא טיײטשרַאפ רע יװ ןביירש

 טָאה .ס זַא ,וצרעד טקרעמַאב שטיװָארַאטנַאק ."ןבָאה טינ םיא וצ

 -ילעטניא ענעריובעגנייא ןייז ןזיועגסױרַא ,ןעז וצ סע יוװ ,ייברעד

 סדלָאנרַא ןופ ,ןגָאז-וצ ױזַא ,ןריפרַאפ טזָאלעג טינ ךיז ןוא ץנעג

 .עצעה -- בגא -- רעקיטומטוג

 :טרעכייוו ר"ד טביירש 'ישטינדָארָאג' םעד ןליּפש ס'.ס ןגעוו

 -רעד ןלָאגָאג ייב זיא ,גנוטלַאה ,עקסַאמ ,םויטסָאק ,טייצ,

 רעד סָאװ סָאד .שטנעמ עלעטניּפ סָאד זיא רקיע רעד .קיאייב

 וצ טימַאב ךיז טָאה (גרעבמַאס) ילַארטנעצי ןיא ישטינדָארָאג

 | .יןבעג

 -עג-רעטַאעט א ןרָאװעג טעדנירגעג עשרַאװ ןיא זיא 1920 ןיא

 -רַאפ ,'טיגוו' ןופ גנוריּפנָא יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,טפַאשלעז

 -מַאס .א ךיוא שטיװָאלַאגעס ַארַאלק ץוח לבמַאסנַא ןיא קידנטעב

 -ןליּפש ,עּפורט רעד ןופ ץנעטסיזקע יד טעװעטַאר רעכלעוו ,גרעב
 עסיורג סָאד , :רַאוטרעּפער ןטלַא ןייז רַאורבעפ ןטיִמ ןופ ןיוש קיד
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 ןופ ןָאסיסקעל

 טיירג ןַאמרעה דוד תעב ,"רעגרַאק רעד , ,"בנג עקטָאמ , ,"סניוועג
 | | ."רעביוט רעד , עמַארד סנָאסלעגרעב דוד

 :טרעכייו ר"ד טביירש "רעביוט רעד , ןיא .ןליּפש ס'.ס ןגעוו |
 ןביוטי' ןופ ערעימערפ יד |

 ַא ןעועג זיא יז .1930 לירפַא ןט25 םעד רעטַאעט סיקסנימ
 םעד טלעטשעגקעװַא טָאה ןַאמרעה דוד .גלָאּפרעד רעסױרג
 .א .קיטכיר ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ןשירָאיטקַא ןפיוא ּפָארט
 רעכיוה ַא רָאג וצ ןביוהרעד ךיז טָאה רעביוט רעד יוװ גרעבמַאס
 רעיײנ ַא טימ ןטלַאטשעג עירעלַאג יד טרעכיײרַאב ןוא הגרדמ

 ."לָאר רעקרַאטש |

 :טביירש ליזיימ ןמחנ
 .יעיצַאערקי עקידנצנעלג ַא זיא גרעבמאס .א ןופ רעביוט רעד,

 ןעמוקעגוצ םיא זיא ײרעלַאג רעשינעצס רערַאברעדנואוו ןייז וצ
 ןייז ןיא טסעפ-ןזייא זיא רע .טלַאטשעג ערַאברעדנואוו עיינ ַא
 עלעניגירָא טימ ,ףוס ןזיב בײהנָא ןופ קרַאטש ,טײקנכַארבעגי

 םעד ךיז וצ וצ רע טדימש סעיצַאלודָאמ-םיטש ,תויועה ,ןכירטש
 טיילגַאב טרעוו עניב רעד ףיוא טירטפיוא רעדעי ןייז .רעיושוצ
 ןיא ףיוא ךיוא ןעמרוטש סָאװ ,ןטנעמסידָאלּפַא עקידנשיור טימ
 זדנתא רע טָאה ןטסַארטנָאק ַא רַאפ (סָאוװ .ענעצס ַא ןופ ןטימ
 ןוא רעגרַאק ,רעקָארָאס עלעמיש ,בנג עקטָאמ ,קָאלייש :ןזיווַאב
 ."רעביוט .רעד -- טציא
 קנַארק ןעװעג .ןרָאיטקַא עשידיי ךס ַא יװ טקנוּפ ,זיא .ס זַא)

 ,דָאזיּפע ןַא ווָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ,עמַאלקער ןופ טקנוּפ ןפיוא
 ר'א רעטַאעט-'ישטשָאװָאג' ןיא עשרַאװ ןיא טָאה ןעמ תעב זַא

 ,"טיוט סנָאטנַאד ; סרענקורב טריפעגפיוא ,טרעכייוו לאכימ ר"ד ןופ
 ,רעיּפסעבָאר' טליּפשעג גלָאפרעד סיורג טימ טָאה גרעבמַאס ואוו
 ןיא ןקילײטַאב טינ ךיז לָאז .רע זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טעמכ טָאה
 רעכלעוו ,יקסווערָאמ םהרבַא לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,גנוריפפיוא רעד
 םיכסמ טלָאװעג טינ טָאה ,'ןָאטנַאד' לָאר-לטיט יד טליּפשעג טָצה

 טינ ךיוא ןבָאה עדייב .םיא רַאפ טריסנָאנַא ןייז לָאז .ס זַא ,ןייז
 געוסיוא רעקיצנייא רעד .םעטסיסיב'א ןפיוא ןייגנייַא טלָאװעג
 יָאמ זיא םענייא ףיױא .שיפַא ןטלּפָאט ַא ןקורדוצּפָא , ןעוועג זיא
 ןרעדנַא ןפיוא ןוא תויתוא עטעפ טימ טריסנָאנַא ןעוועג יקסווער
 ,ן"ס 2

 :ווָאקרוט סַאנָאי טקרעמַאב םעד ןגעוו
 יד ןיא טנַאקַאב טשינ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עקיטייז רַאפ,

 ןוא וויַאנ ,ךעלרעכעל ןעזסיוא לַאּפ רעד ןָאק ,םינינע-רעטָאעט
 ,רעטַאעט םוצ טנעָאנ ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ יד רעבָא .שידניק
 טולב סייה לפיוו ןסייו ,םיא ןיא ןטעברַא סָאװ ,עכלעזַא רעדָא
 ,ןכַאז יעוויַאני עכלעזַא בילוצ טרטּפעג ןבָאה ןרָאיטקַא טנוזעג ןוא
 ןכעלנייוועגרעסיוא ַאזַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גרעבמַאס עקַאט טָאה
 -רעטַאעט םייב גנילביל רעסיורג רעד ןעוועג זיא ןוא ,גלַאפרער
 ערעדנַא רַאפ טשרמולכמ יד ףױא טכַא ךס ַא טגיילעג ,םלוע
 רע .ייברעד ןרָאלרַאּפ טנוזעג ךס ַא ןוא םיטרפ עקיטכיוו טשינ
 טָאה סָאװ ,טייהקנַארק-רעבעל עטסנרע ןַא ןגָארקעג עקַאט טָאה
 ."ןבעל ןייז ןוֿפ ףוס ןזיב טרעטַאמעג םיא
 -רעטַאעט םענעגייא ןַא טַאהעג גרעבמַאס טָאה טייצ עגנַאל ַא

 רעצנַאג רעד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא רע ןכלעוו טימ לבמַאסנַא
 . ..ץניווָארּפ רעשיליופ

 ר"ד רעסישזער רעד טביירש !רעיפסעבָאר' ןליּפש ס'.ס ןגעוו
 :טרעכַייוו

 רַאפ .ןגרעבמַאס ייב הדיל ילבח יד ןעוועג ןענייז רעווששא-- -
 ' ךעד ץא טשינ רַאּפשנָא ץיק טַאהעג טשינ רע טָאה .ןהעיפסעבַאר
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 דַאק ןיא ןיוש ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעטַאע ט ןשיריי

 רעד ןיא טשינ ןוא עיזַאטנַאפ רעד ןיא טשינ ,עיצַאװרעסבָא
 רָאנ בָאהיכ ןענַאװ ןופ סעיגָאלַאנַא טפעלשעג בָאהיכ .קיטקַארּפ
 -ןטסיטרַא ןופ ,טלעוו רעשיטילָאּפ רעקימורַא רעד ןופ :טנָאקעג.

 -ייק) ןרָאירדח יד ןופ ,ןבעל ןטַאוירּפ סגרעבמַאס ןופ ,ןיירַאפ

 סנַאטנַאד, ,סרענקורב ןופ רעיפסעבָאר , ,ריפסקעש ןופ /קָאליײש , סלַא
 .ןָאסלעגרעב דוד ןופ .רעביוט רעד, ןוא ?טיוט |

 (ןַאמדירפ .פ -- ןעגנונעכייצ)

 ,רקיע םעד טריּפשרעד ,קפוד םעד טּפַאטרעד טָאה רע זיב ,(רעס
 ןצ ןבױהעגנַא רימ ןבָאה ןַאד טשרע .טלַאטשעג יד טליפרעד
 ,טרָאוו ןדעי ףיױא ךיז טלעטשעגּפָא ,םיטרפ יד רעביא ןטעברַא
 ןטעבעג ךימ רע טָאה לָאמ עכעלטע .גנַאלק ןדעי ףױא שממ
 טשינ טָאה רע סָאװ ,עזַארפ ַא רעדָא ץַאז ַא ןטיירטשסיוא לָאזיכ
 ביוא רעגַאב ןייז ןבעגעגכָאנ בָאה ךיא .ןבעל טימ ןליפנָא טנַאקעג
 ךרדב .טײטַאב ןקיטכיוו ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רעטרעוו יד
 רעדייא ןָאצ ַא ןסײרסױרַא טשרעביל רָאיטקַא ןַא ךיז טזָאל ללכ
 ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה טַאטלװחער ןיא .עזָארּפ טרָאװ ַא ןעמענוצ
 -ידעבעל סיוכרוד רעבָא ,זדנָארב ןופ ןסָאגעגסױא יו טלַאטשעג
 | ."זעטנעמ רעק
 יָאג אנח ןופ גנוריפפיוא יד קידנטיירגוצ ,טָאה טרעכייוו ר"ד

 םעד ןגעוו ןוא ,.ס רַאפ לָאר יד טיובעגפיוא ,"הסנרּפ , סדלעפסעט

 :רע טביירש
 בָאה םיא וצ ןוא ,גרעבמַאס .א ןליּפש טפרַאדעג טָאה ןהנויי

 .גנריפפיוא רעד ןופ עיצפעצנָאק עצנַאג יד טסַאּפעגצ ךיא

 ןביוהרעד סיוועג טלָאװ טנעלַאט רעקיטפַאז רעטיירב סגרעבמַאס

 -ַאכ ַא ופ הגרדמ רעד וצ עידעמָאק-עיצַאוטיס טדלעפסעטָאג

 -עג ךיא ןיב גנוטכיר רעד ןיא טָא ןיא ןוא .עידעמָאק-רעטקַאר

 ןפ דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ זיא גרעבמַאס רעבָא .ןעגנַאג

 ."גָאװצ ןייז ףיוא הטרח ןגָארקעג טָאה גרעבמַאס ... לבמַאסנַא

 רע ואוו ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפעגּפָא .ס זיא 1929 לירּפַא ןיא

 -מילָא , רעסערייא-סָאנעוב ןיא 1929 יימ ןיא ןרילָארטסַאג ןָא טבייה

 ןוא ףיוא ָאד רע טריפ ךָאנרעד ,"בנג עקטָאמ, סלַא רעטַאעט-"ַאיּפ

 גָאט , ,"המקנ ןופ טָאג, ,"רעגרַאק רעד , ןיא ןלָארטּפױה יד טליּפש |

 ,"רָאזיװער רעד, ,"קָאלײש , ,"סניוועג עסיורג סָאד , ,"טכַאנ ןוא

 -רַאפ רעד , ,רעגנַאל ןופ "טלעוורעטנוא , ,"ןַאטַאלרַאש עקהמלש
 ןוא 'םשה שודק , סשַא םולש ,ַאיַאלעב ַאיפָאס ןופ "רענעטלָאש

 רעביא ןרילָארטסַאג ךָאנרעד טרָאפ ןוא ,"יקצָארט וועל , עסעיּפ יד

 ליזַארב ןייק טרָאד ןופ ןוא ,עניטנעגרַא ןופ סעינָאלָאק עשידיי יד

 -עג טלדנַאװרַאפ טרָאד ןענייז ןעגנולעטשרָאפ ענייז .ייווגורוא ןוא

 .עסערּפ עשידיי עצנַאג יד .שינעעשעג קיטכיװ ַא ןיא שממ ןרָאװ
 ךעלריפסיוא ךיז ןוא ןעלקיטרַא ערעסערג טעמדיוועג םיא טָאה

 .ל ר"ד טביירש ױזַא .ןעגנוריפפיוא ענייז עלַא ןגעוו ןפורעגּפָא

 :"בנג עקטָאמ , סשַא ןופ גנוריפפיוא רעטשרע ןייז ןגעוו יקצינטישז

 "יא טנװָא ןיא קיטנז טָאה סערייא סָאנעוב עשידיי סָאדי

 טָאטש רעד ןיא טָאהימ .גנושַאררעביא עסיורג ַא טבעלעגרעב
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 רנַאב םישודס

 םםיצולפ רוטַאנ רעקיטפַאהדנַאטשמוא ןוא ןסקיוועג עשיּפָארט ןופ

 דלעה םעד ,ילסעג-רעליוקי םנופ דלעה םעד ןעזרעד ךיז רַאפ

 -עג טָאה גנושַאררעביא ןימ  ַאזַא ,ָאי... .עשרַאװטלַא ןופ

 אני םלוע-רעטַאעט ןשעידיי רעסערייא סָאנעוב םעד טכַארב

 ענלצנייא ןופ.. .יבנג עקטָאמי ןופ לָאר רעד ןיא גרעבמַאס

 -ערביל ַא טכַאמעג ןעמ טָאה יבנג עקטָאמי ןופ ןעמונעג ןדָאזיפע

 םועב לייוו ,יַאטערבילי ןַאטַאב ךיא .גנולעטשרָאפ ַא רַאפ ַאט

 -ַארד ןפיוא ןטצנַאלפעגרעביא סעד ןפורנָא טשינ ןעמ ןָאק ןפוא

 ָאטערביל יד .יעסעיפי ןעמָאנ ןטימ יבנג עקטָאמי ןדָאב ןששיטַאמ

 ;דָאזיּפע ןַא יו טושפ ,קיסעמשינַארכ רעמ טלעטשעגפיונוצ זיא

 קינָארכ ןימ ַאזַא טָא ןוא ,קינָארכ רעלענימירק ַא ןופ ןעמונעג

 -יושנָא רעשילַארטַאעט ַא ןיא ,לקַאטקעּפס ַא ןיא ןעלדנַאוורָאפ

 ַאזַא ןיא .רָאיטקַא ןַא רַאפ עבַאגפיוא ערעווש ַא תמאב זיא ,גנוא

 ןכעלרעפעג ןוא ןטסנרע ןַא רַאפ רעליפשיוש רעד טייטש לַאפ

 עלַאסָאלָאק ַא ךיז ןיא טגָאמרַאפ גרעבמַאס {אני רעבָא .וואורפ

 עיציױטניא עקידנפיירגַאב ךעלמענרַאפ ַא ,המשנ עשירָאיטקָא

 חצנמ רע זיא ןפוא םענעטלעז ַא ףיוא ןוא ,ןזעוו שילַארטַאעט ןוא

 טרעוו יבנג עקטָאמי ןיא עקיסעמקינָארכ סָאד .עשידָאזיּפע סָאד

 עקטָאמי .לקַאטקעּפס רעשירעלטסניק ַא ,רעטַאעט ;ליּפש םיא ייב

 -פָא ןפיואי םיקרָאג רעכעלברעטשמוא ןַא םיא ייב טרעוװ יבנג

 יבנג עקטָאמי ןלעטשרָאפ ןעוועג ךיז שֵא םולש לָאז ןוא ,יטנורג

 יבנג עקטָאמי סיוועג טלָאוו ,גרעבמַאס ({א)י םיא טליפש סע יװ

 -עטיל רעששידיי רעד ןיא קרעוו עכעלברעטשמוא סָאד ןרָאוועג

 ,רוטַאר

 -קַא ןַא ןָאק ָאטערביל רעד ןופ טייקיסעמקינָארכ בילוצ..
 ליּפש סָאד ןוא טײקשיטַאמַארדָאלעמ ןיא ןלַאפנירַא גנירג רָאיט
 .יירשעג ןשיטַאמזַאּפס ןליוה ַא ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאפ ןַאד טלָאװ
 צ רָאנ ,לקַאטקעּפס ןייק טשינ ןרָאװעג ןַאד טלָאװ יבנג עקטָאמי
 רעּבָא טטַאפ ױזַא טינ .טקילײװגנַאל סָאוװו ,עמַארדָאלעמ עטושפ
 יו ליו ,ךעלדנעטשרַאפ ךיוא ןוא ,גרעבמַאס ױעקטָאמי ףיוא
 -ַארזַאלעמ יד יעקטָאמי לַאפּפָא םוצ ,יקַאיסָאב' םוצ ןעד טמוק
 רַאפ ,המשנ ןייז רַאפ דמערפ ןענייז עכלעוו ,ןטנעמָאמ עשיטַאמ
 ןופ ,זיורבפיוא ןופ ןטנעמָאמ ןבָאה ןָאק עקטָאמ ?הביבס ןיז
 ןבָאה טשינ ןָאק רע רעבָא ןטונימ עקיור ןֹופ ,סעכ ןופ ,ןרָאצ
 -ָאלעמ וצ ןייז םרוג םיא ייב לָאז סָאװ ,סעשיריל ןוא טײקרַאצ
 -עיגַארט ןוא טײקטרַאצ סעקטָאמ .טייקשיגַארט רעשיטַאמַארד
 םיא ייב ןעמַאטש יז .טינשש ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ ןענייז טייק
 יו ,זיא עקטָאמ) גנורעטיברַאפסנבעל רעקיטרַאוונגעק ַא ןופ טשינ
 -רעדניק ןופ רָאנ ,(רעקידיירפ-סנבעל רעד ,םעקַאיסָאב סיקרָאג
 טסַאּפ ױזַא .קנַאדעג ןפיא לָאמוצ םיא ןעמוק סָאװ ,תונורדז
 -סיורג סגרעבמַאס ךיוא זיא םעד ןיא .ױעקטָאמי ףיוא גרעבמַאס
 ,ליפש םענימעגלַא םנופ עיניל יד ןיוש םיא טיג סָאד ןוא ,טייק

 -- זיױהעטרע .עידעמָאק ליּפש ןייז ןיא ןיירַא טריפ גרעבמַאס -

 ןופ ןוא ,טײקשיגַארט עשיטַאמַארד -- ןטלעז ,ןטלעז ןוא ,סרַאפ

 סענײמעגלַא םעד רע טּפַאש סעיצַאירַאו עלַארטַאעט עכלעזַא

 עטלוב ליפ ןַארַאפ ןענייז סע ואוו ,לקַאטקעּפס ןשירעלטסניק
 -נואוו .ףעילער רעלַאטנעמונָאמ ַא יו סיוא ןעעז סָאװו ,ןטנעמָאמ

 ןעגנַאגרעביא יד .עגנַאגרעביא סגרעבמַאס ךיוא ןענייז רַאברעד

 -עגּפָא ץרוק ַא ןיא יו ,טייקשילאקיזמ ןימ ַא םיא ייב ןעמוקַאב

 -רַאפ ַאנַאיּפי םיא ייב טרעוו ןָאטדנוקעס ןוא עטָאנ רענעסָאלש

 טרעוו יַאישזַאדַא' ואוו ןוא ,יָאטרָאפי םענייר ַא ןיא טלדנַאװ

 -יפסע ערעדנוזַאב ַא ןיא ,ַארגעלַאי םענייר ַא ןיא ןצלַאמשרַאפ

 ןטנעמָאמ עכלעזַא .רעיושוצ סעד טריטסעגוס סָאװ ,טייקידוועל
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 אשי

 (םיױו ַאלעסרַאמ) ירעמ תעב טקַא ןטשרֶע סניא גרעבמַאס טּפַאש
 ןייז .(ןעניקצַאלק .נ) ןקירַאנַאק ןדרָאמרעד וצ ןָא םיא טדער
 -עמ וצ טייקטלפייווצרַאפ רעשלגניי-שירעדניק ןופ גנַאגרעביא
 יןגייצרעביא ןוא .רעזעידנַארג טגנילק טײקנסָאלשטנַא רעשירענ
 א ןעקטָאמ ןשיוצ סענעצס ערעדנַא יד ןיא עבלעזסָאד .קיד
 סענעצס-עביל ענייז ןיא ןוא ,טקַא ןטייוצ םנופ ףוס םוצ ירעמ
 ןטנעמָאמ עלַא יד .(רערעל םירמ) ןעלהנח ןוא םיא ןשיווצ
 ,עדנגנירדעגכרוד שירעלטסניק ןוא ענעטלַאהעגסױא שינעצס
 ןָא ןליפ ןוא קיװמ עשירָאטַאמ ןימ ַא יו ןגרעבמַאס ייב ןעגנילק
 ןוא טײקשימַאניד רערעדנוזַאב ַא טימ לקַאטקעּפס ןצנַאג סעד
 יו רעױשוצ יד ייב טביילב סָאװ ,ןח ןקיצרַאה טימ קיטייצכיילג
 .גנובעלרעביא עקידהמשנ עפיט ַא

 טגָאמרַאפ שא םולש :גנוניישרעד עקידריווקרעמ ַא ךָאנ ןוא
 -נילק ייז .טיובעג רעווש ןענייז ןזַארפ ענייז .םזימָאק ןייק טשינ
 גרעבמַאס ןירַא ייז ןיא טיג ךָאד ןוא ,לָאטש רעכייוו יו טינ ןעג
 רָאמוה ןטכייל ַא טימ ןעלדורּפש ןָא ןבייה ייז זַא ןבעל ןימ ַאזַא
 ןקיצרַאה ַא ןיא ןסירעגטימ טרעוו רעיושוצ רעד ןֹוא ,םזימָאק ןוא
 טלצניק גרעבמַאס לייו ,םעד בילוצ זיא סָאד ןוא ,רעטכעלעג
 ,טקעפע ןקיליב םעד טינ טכוז רע לייו ,טליפש רע רָאנ ,טינ
 -םילשסיוא טיובעג זיא סָאװ ,לקַאטקעּפס ןדנעײטשטנַא םעד רָאנ
 ,דוסי ןשירעלטסניק ןפיוא ךעל

 גרעבמַאס .יבנג עקטָאמי לכה-ךס גרעבמַאס רעד זיא ןימ ַאזַא
 עטכע טליפש סָאוװ ,רָאיטקַא רעשימַאניד רעד ,רעלטסניק רעד זיא
 -ןריטטעגוס עקרַאטש יד ןלענַאיצנעוונָאק םנופ טּפַאש ןוא טסנוק
 -עלטסניק ַא וצ רעױשוצ םעד טימ טסייר סָאװ ,גנוקריוו עקיד
 ."גנובעלרעביא רעשיגָאלַאכיסּפ-שיר

 סרעילָאמ ןליּפש ןוא גנוריפפיוא ס'.ס ןגעוו עיזנעצער ןייז ןיא

 עיסרוקסקע עצרוק ַא יקצינטישז .ל ר"ד טכַאמ "רעגרַאק רעד,

 -ָאטסירַא ןופ קידנביײיהנָא ,עידעמָאק רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא

 ןוא ךיירקנַארפ ןיא עטרַא לעד עידעמָאק רעד זיב ,רעטלַאטימ ,ןַאפ

 . :טביירש ןוא ,ןרעילָאמ ןוא עילַאטיא

 -מָאס ןגעוו ףירגַאב ַא ןפַאש טנָאקעג טינ ךיז ןטלָאו רימי
 ירעגרַאק רעדי סרעילָאמ ןיא ןענָאגַאּפרַאה ןשטייטסיוא סגרעב
 ןופ טיבעג םניא סרוקסקע םעניילק ַא ןכַאמ טינ ןלָאז רימ ןעוו
 זיא רעילָאמ סָאװ םעד בילוצ עקַאט ןוא ,עידעמָאק ןוא סזימָאק
 סָאטימ ,עידעמָאק רעד ןופ סָאטימ רעד ןוא גנומוקלופרַאפ יד
 סָאװ ,ןדלעה יד ןופ זיא ןָאגַאּפרַאה ךיוא ןוא ,טייקיבייא ןוא
 עלַא רַאפ ןגייא ןענייז סנַאגַאּפרַאה יד .ךעלברעטשמוא ןענייז
 יו ןעזעג ןבָאה רימ .רעקלעפ ןוא רעדנעל עלַא רַאפ ,ןכָאּפע
 ַא ופ עידעמָאק עשיכירג יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע יזזַא
 סענייר ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא יז זיא רעהכָאנ ,ןרעדליש ןלַאקָאל
 טסנרע סָאד ןרעדליש ןביוהעגנָא טָאה יז ןוא ,טריזומַא סָאװ ,ליפש
 יירד עֶלַא יד ןופ זעטניס םעד .קורדסיוא ןעימָאק ַא ןיא עשיגַארט
 ןַאגַאּפרַאה ןייז .ןליּפש סגרעבמָאס ןיא רימ ןעניפעג ןטנעמעלע-

 -יט ןוא ליּפש-רעטַאעט רעקידנריזומַא ,רעטקַארַאכ-טירָאלָאק :זיא
 ןעגנערבסיורַא ץלַא סָאד ןענָאק וצ ןוא .עידעגַארט עכעלשטנעמ עפ
 םיא ןריפ סָאװ ,ןעלטימ ליפ גרעבמַאס טגָאמרַאּפ רעיושוצ ןרַאפ
 -ניא ,טסעשז :טסנוק רעשילַארטַאעט רעטסכעה ןופ עפוטש ַא וצ

 -םיוא ןיא ןריטנעצקַא רעדנוזַאב סָאד ןוא םיטש ןופ עיצַאנָאט |
 םניא ןלייטסיא ףעילער ךיז ןפרַאד סָאװ ,ןטנעמָאמ עכעלסילש
 ןוא ,טײקכעלנעזרעֿפױַאגַאֿפרַאה יד ןכַאמ וצ טלוב םוא ,ליפש
 .עימָאנָאיזיפ רעד ןופ עיצַאמרָאפסנַארט -- ךעלדנע

 טי
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַָאקיססעל

 סָאװ ,ליטס םעד ןביג ןעמַאזוצ ןטנעמָאמ עלַא יד טָא ןוא

 קורדסיוא ןוא רעטקַארַאכ םעד ,ַאגַאּפרַאה שטנעמ םעד טפַאש
 גרעבמַאס .י... .ירעגרַאק רעדי טסייה סָאו ,ףירגַאב םנופ

 -ןײירַא ןייז טימ ,ליּפוש ןייז טימ טּפַאכרַאפ ןוא טרעדנואוורַאפ
 -רעדימ .ױגרַאקי ַא ןופ עיגָאלָאכיספ רעד ןופ ךות ןיא ןעגנירד
 -עצ ,ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעלטסניק םעד ןגרעבמַאס ןיא טריּפש
 -שטנעמ ַא רַאפ גנוטסעפ ַא טיובעגפיוא קיטייצכיילג ןוא טרעטש
 סגרעבמַאס .י לייו ,טעלשטנעמ ַא ךעלקריוו ,רעטקַארַאכ ןכעל

 רעינַאּפש ,ששטייד ,רעדנעלגנע ,זיוצנַארפ ןייק טינ זיא ןַאגַאּפרַאה
 רעדי .שטנעמ ַא זיא ןַאגַאּפרַאה סגרעבמַאס .י ,דיי -- רעדָא
 ,םַאנסױא םוׂש ןָא רעקלעפ עלַא ייב טניפעגימ ןכלעוו ,ירעגרַאק
 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ עיגָאלָאכיספ ןוא ןכירטש עבלעז יד טימ

 תעגושמ זיב טבילרַאֿפ םעד ןיא זיא ןוא ,טלעג וצ קיצײג זיא
 -טלּפירקרַאפ רעלַאיצַאס ןופ דנואוו ַא זיא סע .גנוגלָאפרַאּפ ןוא
 -ןפרַאוו ,םוהת ןזיב סע טעוועטנרגרעד גרעבמַאס .י ןוא ,טייק
 ,סנַאגַאּפרַאה יד ןופ דיױועגניא ןצנַאג םעד רעישוצ ןרַאפ קיד
 ןעמ ןָאק שרעדנַא ןוא ,ןעזסױא ןטפַאהלקע ןצנַאג רעײז ןיא

 ןפיט סרעילָאמ ערעדנַא עלַא ללכב יו ,ןענַאגַאּפרַאה ןליּפש טינ

 -ַאּפרַאה ןעוועזיוצנַארפרַאּפ טינ ,גנוכיירגרעד עקידלַאווג ַא. .,
 ַא יא םיא טליּפש רע שטָאכ ,ןכעלשטנעמרַאפ םיא רָאנ ,ענַאג
 רע לייו ,קיטיינ ךיוא עקַאט בגא זיא רעכלעוו ,גוצנָא ןטריזיליטס
 שטנעמ םעד זדנוא טיג סָאװ ,עקסַאמ עניימעגלַא יד טמוקלופרַאּפ
 עדנע רעד ןיא סיוא רע טעז יױזַא ןוא ,ןיּפשע ַא ןופ ןעזסיוא סניא
 ַא ןופ יעגָאּפַא רעטסכעה רעד זיא סע... .טקַא ןטיױוצ םנופ
 ןריפסיוא סגרעבמַאס ןיא טרעוו רעכלעוו ,גנורעדליש-רעטקַארַאכ
 ַא רָאנ ,טפַאשנגייא ןַא ןופ עיצַאטימיא עטושּפ ַא זולב טינ

 -רַאה סגרעבמַאס ,ָאי .טסנוק רענייר ןוא רעטסכעה ןופ לָאבמיס
 ,גנוניישרעד עשירעלטסניק עסיורג ַא ,גנובעלרעד ַא זיא ןַאגַאּפ
 ךירטש ַא ןגָארטעגנײרַא ןַאגַאּפרַאה סרעילָאמ ןיא טָאה רע לייוו
 ןכלעוו ,ךירטש ַא רעבָא ,טגָאװעג טינ טָאה רענייק ןכלעוו ףיוא
 .תורוד עלַא רַאפ דלעה ןייז ןיא טכוזעג טָאה רעילָאמ
 רַאפ ןענַאגַאּפרַאה ןיא עכעלשטנעמ סָאד ;זיא ךירטש רעד
 טביילב סע .ןוקית-רעילָאמ ַא ןפַאשעג טָאה גרעבמַאס ןעמעװ
 תומוא עטיירב יד לָאז סָאוורַאפ ,עגָארפ עכעלגָאטייוו ןייא זיולב
 רעזדנוא ןיא ,זדנוא ןשיווצ זַא ,ןסיו טינ טלעוו עקידמלועה
 ?סָאװרַאפ ?רעלטסניק עסיורג ןַארַאפ ךיוא ןעניז הביבס
 ךיוא סינּפ ַא ןלעטש ןעמ ןָאק טסנוק סגרעבמַאס י טימ
 ןַאגַאּפרַאה ןייז ןוא ,טינ טמעשרַאּפ רע .םלועה תומוא יד ןשיווצ
 -רעד עשירעלטסניק עסיורג ַא ךױא עניב-טלעוו רעד ףיוא זיא
 ןוא .גנבעלרעד ַא זיא ירעגרַאק רעדי סגרעבמָאס .י' .גנונייש
 רעששידיי רעסערייא-סָאנעוב רעד ףױא גנוניישרעד עסױרג ַא
 -קַארַאכ-טּפױה סםעד ןעגנערבוצסױרַא םוא ,רעילָאמ ... .עניב
 ענעדיישרַאפ טימ םורַא םיא רע טלגניר ,דלעה ןייז ןופ רעט
 טביוה םענײמעגלַא םעד ןופ ןוא ,ןסנַאוינ ןוא ןקיַאזָאמ ,ןפיט
 טוט עבלעזסָאד .דלעה טפיױה סנופ עשיפיט סָאד סױרַא ךיז
 -עג רע טָאה רעליּפשטימ ענייז ןופ .ליפשש ןייז ןיא גרעבמַאס
 -ָאמ רעד רעביא טייטש רע ןוא .קיַאזָאמ ענעפילששעג ַא טכַאמ

 .גנַאלקעג ןשינָאמרַאה םענײמעגלַא םניא טנעגיריד ַא יוװ קיאַאז
 רענייפ ַא זיא ןרָאיטקַא יד ןופ ליּפש סָאד ,ןײמעגלַא ןיא ..!
 ןופ טנַאה עטסעפ ַא ךיז טליפ סע ואוו ,ליּפשנעמַאזוצ ,לבמַאסנַא
 -סָאנעוב םויא ןעגנוניזערעד עטסנטלעז יד ןופ ,רעסישזעד ַא
 | .ײרעטַאעט ןשידיי רעסערייא
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 ןעניפעג 'ןגרַאק' םעד ןליּפש ס'.ס ןגעוו ףורּפָא ןטרעטסײגַאב ַא
 :שטיוװָאניבַאר ףסוי ייב רימ

 -ַאפ זיא ,םומ ןדעי ייב ,ןשטנעמ ןלַאמרָאנַא ןדעי ייב ..
 רעבָא ,ןזײזַאא ,ןעמוטש םייב ,ןדנילב טייב :שוח רעדנוזַאב ַא ןַאר
 -רַאקי רעד טָאה יצ טסואוועג טינ דעכיז ףיוא ןבָאה רימ ביוא
 -עג גרעבמַאס זחנוא םיא טָאה ,שוח ןרעדנוזַאב ַא ךיוא ירעג
 רעד טינ ןעוו זַא ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג זדנוא טָאה רע .ןזיו
 -דנער טנזױט ןעצ ןייק טלמַאזעגנָא טינ רע טלָאװ ,רענייז שוח
 רעגרַאק רעד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג זדנוא טָאה רע .ךעל
 רעגרַאק רעד לייוו ,טנשריעג טינ ןגעמרַאפ ןייז ןפוא םושב טָאה
 וצ רָאנ רע טָאה ,טקניטסניא ןַא ,שוח ןרעדנוזַאב ַא עקַאט טָאה
 ןגָאז סעּפע םיא וצ טמוק רעצעמע רעדָא טלעג ןיז טימ ןָאט
 ןעוו םיא טריּפשרעד רע .םיא רע טריּפשרעד ,טלעג ןגעװ
 רעמָאט ארומ רע טָאה ,לעוװש טייז רענעי ןופ ךָאנ זיא רענעי
 טייג רענעי ןעוו .סעפע טעבנגעג רעניד ענייז ןופ רעצעמע טָאה
 ךָאנ זיא סָאד רעבָא ,םיא טכוזַאב ,םיא רע טּפַאטַאב ,קעוַא
 ןײרַא טיִנ סיא טקוק רע זיב קעווַא טינ םיא טזָאל רע .קינײװ
 רעדנוזַאב ַא זיא סָאד .רעכיז רע זיא טלָאמעד .ןגיוא ענייז ןיא
 .טלעוו ןייז טריפ רעגרַאק רעד ןכלעוו טימ שוח

 םעד ןופ המשנ רעד ןיא ןענופעג שוח םעד טָאה גרעבמַאס
 -ןייא סָאד םיא ךיז טָאה'ס .םיא טריטסעפינַאמ רע ןוא ןגרַאק
 טזומעג םיא ךיז טָאה'ס .שטנעמ רעכעלקילג ַא רע זיא ,ןבעגעג
 -טסניק .שינעדנעטשרַאפ ןוא עיציוטניא טָאה רע לייוו ,ןבעגנייא
 דלעה רעד סָאװ .ןשטנעמ עלַאמרָאנַא ןליּפש רָאנ ךיז ןּפַאכ רעל
 ץלַא ,רעטיירדעצ רעמ ,רעקיוה רעמ ,םומ-לעב רערעסערג ַא זיא
 ,לָאמנײק רעדָא ,ןטלעז .רעלטסניק םעד רַאפ רעסעב רע זיא
 סע ,ןגָאז ייז .דלעה-רעגייטש ַא ןיא רעלטסניק ַא רימ ןעעז
 רימ) .ליּפש רעמ סױרַא טיג םומ-לעב רעד לייו ,רָאפרעד זיא
 .(ךיז טזָאל סע שטָאכ ,ןריטוקסיד טינ טציא םעד טימ ןלעװ

 .עניב רעד ףױא זדנוא רַאפ ןעמ טריפ ,רעדרעמ ,סיעגושמ עלַא |

 רעבָא ךיז ייב .ייז טנעקרענָא ןעמ ןוא ייז ןעמ טביילג בוריס
 ַא ךױא טליפש גרעבמַאס .ּפָא זדנוא ןרַאנ ייז זַא ,רימ ןסייוו
 רָאנ ,םומ ןשיזיפ םוצ זיב טפַאשגרַאק יד טריפרעד רע ,לּפירק
 יטכוזי עניב רעד ףיא םוקפיורַא ןטשרע ןייז ןופ .טינ טרָאנ רע
 ,טגייטש ןּוא ןַארַאפ דלַאב זיא רע .ןגרַאק סעד םורָא טינ רע
 טניפעגימ זַא ,ךיז טכודיס ןוא טלעוו ןייז זדנוא רַאפ טקעלפטנַא
 ,גינעק םעד טרעהעג סָאװ ,הכולמ רעדמערפ ַא ןיא ץעגרע ךיז
 טגָאז קַאשז ןעוו וליפַא ןָאט וצ ךַאל ַא רעווש זיאיס ,גרַאק סעד
 ךעלסיבוצ ּפָא ריא טעבנג טכַאנייב זַא ,טגָאז ןעמי ףגרַאק םעד
 .ןבעגעג ייז רַאפ טָאה ןײלַא ריא סָאװ ,דרעפ יד ןופ רעבָאה
 רע זַא ,זדנוא םיא טזייו גרעבמַאס לייו ,ָאט וצ ךַאל ַא רעווש
 טלמַאזעגנָא ליטשש רעד ןיא טָאה סָאװ ,רערָאנש ַא סעפע טינ זיא
 ןטײק טימ יו ךיז טלַאה סָאװ ,טכַאמ ַא זיא רע רָאנ ,רצוא ןייז
 טסואוורעד רע ןעוו סע טליפרעד ןעמ ןוא ,ןבעל ןייז ןיא טסעפ
 -ַארט-סַאזיורג יו ,ןגעמרַאפ ןייז רעמ טינ ןױש טָאה רע זַא ,ךיז
 זעידנַארג ַא רַאפ סָאו ,ךַא !םוקמוא ןייז ןָא ךיז טבייה סע שיג
 זַא ,טינ טביילג ןוא ,ןלַאפ ןוא ןפרַאו ךיז טמענ רע ןעוו דליב
 זַא ,טינ טביילג ןוא טלַאפ .ןייגרעטנוא טינ ליוו ןוא תמא זיאיס
 ןוא ,ןעועטַאר ךיז ליו ןוא טקניז ,ןעמוקעגמוא ןיש זיא רע
 -- ּפָארַא םיא טגָאי ןוא ןגָאימורַא םיא טמענ קילגמוא ןייז ןעוו
 -- טלעוו יד בורח טרעוו ןשטנעמ םעד רַאפ זַא ,ןעמ טעז לַאז ןיא
 ואו ,ברַאטש ליוו ןוא ןעוועטַאר ךיז טייג ,טנָאמ ןוא טעב רע
 טינ ךַאז ןייק בַאהיכ ?רעטַאעט ןיא ? ןסעזעג טלָאמעד ךיא ןיב
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 ,רימ וצ וצ טפיול רע ןעוו זַא ,טליפעג רעבָא בָאהיכ .עזעג
 טימ ןכוז ןפָאלעג ןוא לוטש ןופ ןָאטעג בייה ַא ךיז ךיא טלָאװ
 -מָאס ןיא רעגרַאק רעד טעוו קיבײא .רצוא ןייז ,טָאג ןייז םיא
 ."ןגױא עניימ רַאפ ןיימש ןגרעב

 :טביירש יקסנַאשָאטָאב בקעי

 רע טבעל ללכב ?ןענַאגַאּפרַאה גרעבמַאס טליּפש ױזַא וו
 -רַאּפ סרעילָאמ ןופ טיײקכעלרעניא רעצנַאג רעד ןיא ןירַא ךיז
 -כַאוװע ןוא ןטייקכעלניילק ,ןטּפַאשנדיײיל סנַאגַאּפרַאה ..+ ןױש
 -ַארט סנַאגַאּפרַאה ןופ יעגָאּפַא ןיא ןוא ,סגרעבמַאס ןענייז ןטייק
 היח ַא יו רע טעשטיר ,טדניוװערַאפ עקטעסַאק יד תעב ,עידעג
 זיאיס לייוו ,רימ ןכַאל ךָאד ןוא ,סקיטולבעצ קידארומ זיא סָאװ
 רָאג טינ ןכַאל רימ בוא ןוא ,טינ זדנוא טריר סָאװ ,קיטיײיװ ַא
 ,לקע סױרַא זדנוא ייב טפור ייוװ סנָאגַאּפרַאה לייוו זיא ,קרַאטש
 ..ךיז ןעמעש רימ לייו ,רַאפרעד טינ ךױא רימ ןכַאל רשפא ןוא
 בָאה ,לַאז ןטימ ןיא טעשטירעג טָאה ןַאגַאּפרַאה-גרעבמַאס ןעוו
 ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ םירחוס עטנַאקַאב רָאּפ ַא ןעזרעד ךיא
 -עג ךיז ןוא טייקכעלרעכעל ענעגייא יד טנעקרעד ןבָאה יי יװ
 טמערַאװעצ ױזַא ךיז טָאה עגעלָאק רעגנוי ַא בױא ןוא .טמעש
 -רַאה ןכוז ןפלעהוצטימ ןעוועג טיירג זיא רע זַא ,תונמחר רַאפ
 ןוא .תונמחר-לעב רעקרַאטש-וצ ַא רע זיא ,רצוא ןייז ןענָאגַאּפ
 ףיוא טָאהיס תעב ,ערעימערפ רעד ייב ןעזעג סָאד רע טָאה רשפא

 זיא טייקגנערטשעגנָא ןוא ,טייקגנערטשעגנָא טשרעהעג עניב רעד
 -סיֹורַא תמאב גרעבמַאס טלָאװ .םזימָאק ןופ אנוש רעטסגרע רעד
 -רעביא שלַאפ רעייז רע טלָאװ ,ןענַאגַאּפרַאה וצ תונמחור ןפורעג
 -סידָאלּפַא ןייק טינ טנידרַאפ טלָאװ ןוא ,הנוכ סרעילָאמ ןבענעג
 ליפעגטימ ןייק רעבָא טָאה רע .ןרעוו וצ טלדַאטעג רָאנ ,ןטנעמ
 טליפעג בָאה ,טכַאלעג בָאה ךעלנעזרעפ ךיא .ןפורעגסױרַא טינ
 וליפַא ןוא ןשטנעמ רַאפ טמעשעג ךיז ןוא ןענַאגַאּפרַאה וצ לקע
 עטסקיטפערק יד ןופ רענייא זיא גרעבמַאס .. .ןילַא ךיז רַאּפ
 רעד ףיוא עריטַאס סרעילָאמ ןוא ,טלעװ רעד ןיא ןענָאגַאּפרַאה
 רעשיזיפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ זיא סָאװ ,טייקיצייג-טלעג
 .ףרַאשט ןוא טלוב רעיוהעגמוא טכַארבעגסױרַא רע טָאה ,טפַאטנגייא

 דלעה ןייז טימ ךיז טיג רע ןעוו ןטנעמָאמ טָאה גרעבמַאס
 טפיוהרעביא ,םיא ןופ רעכעה טייטש רע זַא ,טזייוו ןוא ליפש ַא
 טפור רע .םנַײז רע טכיײרגרעד ָאד ךיוא ןוא ,טקַא ןטירד ןיא
 עידעגַארט יד :זיא רעגרַאק רעד .קזוח ןוא רעטכעלעג סױרַא
 -עלַא ןופ עידעמָאק עסיורג יד ןוא טייקכעלניילק סמענייא ןופ
 ."טייקכַאווש סנעמ
 'טכַאנ ןוא גָאט' סיקסנַא ןיא ןליּפש ןוא גנוריפפיוא ןייז ןגעוו

 :ןילייב .ט טביירש

 8 ,ןקידפוצרפ ייווצ ַא ןד יר טמענ גרעבמַאס .א; טימ שטנעמ ַא
 וצ עטסַאּפעגוצ ַא טימ ,קַאזָאק ַא ןוא יבר ַא ןטלַאטשעג יױוצ
 .געוו רעקיטכיר רעד זיא סָאד ןוא ,עקסַאמ עכעלרעסיוא רעד
 ,הביס עשיגָאלָאיזיפ ןייז טָאה ןייזטסואווַאברעטנוא סָאד בוא
 .טלַאטשעג ןכעלרעסיוא ןייז ןיא ןקירדסיוא ןענד ייב ךיז יז ףרַאד
 -יספ ןּוא ךעלרעפרעק רעבָא ,טקיטסייגרַאפ ךעלשידיי זיא ןד
 גרעבמַאס טקירד סָאד ןוא ,קַאזָאק רעד רע טביילב שיגָאלָאכ
 -ןטייצ ,ןייג ,ןגעווַאב ךיז ןלענש ןייז טימ ,ןעזסיוא ןייז טימ סיוא
 ףױא סעקַאלוק טימ ןפרַאוו ךיז ,ןגיוא יד טימ ןעלקניפ ןקידנזייו
 רָאּפ טמוק ןענד ןיא ,ןעיירזעעגסיוא עדליוו ענייז טימ ,דרע רעד
 ,דניז ענייז ןופ טסָאל יד ךיז ףױא טליפ רע .יוצצורתיוי ַא
 ןייז טימ ןכערּפשעג ענייז ןיא טלוב גרעבמַאס-ןד טכַאמ סָאד ןוא
 ,(עדַאּפעלַאּפ .בו היננח יאבג ןוא (סייוו ַאלעסרַאמ) הרובד רעטומ
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 דרנַאב םישודהפס

 ןופ זַא ,ןגיוא יד ןסָאלשעגנייא ןוא ןזָאלעגּפָארַא ױזַא קידנטלַאה

 וצ טינ ךיוא טזָאל רעכלעוו ,דחּפ ַא ןוא לױרג ַא ןָא טּפַאכ םעד

 ַא יז ןיא קידנלגיּפשּפַא ,ןגוא ענייז ףױא טנפע רע תעב ור

 .רעייפ ןשיקַאזָאק-שירעדרעמ ,ןדליוו

 .םוזעי רעטקיציירקעג ַא א גרעבמַאס-ןד זיא טקָא ןטיױוצ סניא

 -ניז םנופ עידעגַארט יד רע זיא ןהיננח טימ ךערּפשעג ןייז ןיא

 ךרוד ,ןָאזרעּפ רעטיױוצ ַא ךרוד ךיז זיא רעכלעוו ,קידצ ןקיד

 ףױא ןעמענ וצ טיירג זיא ןוא סיאטח ענייז ףיוא הדותמ ,ןהיננח

 ךערּפשנעג ןדימ ןוא ןליטש ןייז ןיא .םירוסי ןוא שנוע ןדעי ךיז

 ןוא רעטרעטשעצ רעד ןיװש רע זיא ,(רערעל .מ) ןמירמ םימ

 -לעוו ,ַאטָאגלָאג ןייז וצ טייג סָאװ ,טָאג רעשיפיקת רענעכָארבעצ

 יד ַײב ךיז ןּפַאכנָא םייב לופסקורדנייא טכַאמ גרעבמַאס סעכ

 ןטצעל ןייז טכוז סָאװ ,רובגה ושמש ַא יװ שדוק ןורא ןופ ןלייז

 .רעטקיציירקעג רעד ןייז וצ טלייטרוארַאפ ךָאד זיא רעבָא ,ןעלנָא

 -טנעמונָאמ ַא טימ ןָא גרעבמַאס טבייה טקַא ןטירד םעד

 טסבלעז ךיז זיא ,רעטרעווילגעגנייא ןַא ,רעטרַאטשרַאפ ַא ,ענעצס

 ןופ ןעגנַאפעג זיא רע ןעוו ןטונימ יד ןענייז סע ןד יר טציז

 רעכעלרעסיוא ןייז טימ טינ טבעל ןוא ןייזטסואווַאברעטנוא ןייז

 ײידַנָא ןַא ןליּפע ןעמוטש סגרעבמַאס ןיא ךיז טליפיס .טלעוו

 ,טולב עשיקַאזָאק סָאד ןייז רבוג דלַאב טעוװ םיא ןיא זַא ,גנוט

 ןייז ןפרַאוו ,יבייח ולוכי ןופ גנוזָאל ןשינבר ןרעטנוא טעוו סָאװ

 רימ טָאה ןציז סגרעבמַאס .א ןייפ ןוא ןדייל ןופ רעייפ ןיא ןדיי

 רעזירַאּפ ןיא ןעזעג לָאמַא בָאה ךיא סָאוז ,דליב ַא ןיא טנָאמרעד

 -מַאס ןיא .ירבדמ רעד ןיא ןייטש ַא ףױא סוזעיי --- 'רוװלי

 ,ששטנעמ םנופ עידעגַארט עקיבייא יד ןעוועג זיא ןציז סגרעב

 .ןיֵלַא ךיז טימ ,ףמַאק םענעגיא ןײז ןייטשסיוא ףרַאד סָאװ
 טכַאװרעד םיא ןיא ואו סענעצס .יד ןעוועג ןענייז לופטכַארּפ

 -טסניק ןעוועג זיא טקַא ןטירד םניא ןּפָאלושנייא ןייז .קַאזָאק רעד

 ןרעווש ןייז ךָאנ ןייא טעּפָארכ קַאוָאק רעד .טנַאזָאּפמיא-שירעל

 ענייז ןעוועג ןענייז לופסקורדסיוא .תוואת 'עקידתונז ןוא תורכש

 -נעלג ַא טַאהעג טָאה רע עכלעוו ןיא ןמירמ טימ סענעצס עמוטש

 יד טליפששעג טָאה סָאװ ,רערעל םירמ דצמ ליפשטימ עקידנצ

 .םירמ ןופ לָאר

 -יא ןעוועג סיוכרוד טעמכ ןעניל סענעצס-לבמַאסנַא יד .

 ,ןגרעבמַאס ןרעױדַאב טנַאקעג ןעמ טָאװה תונאב ןוא ,טריפעגרעב

 ,ןייז ךיוא טחמעג לָאר ירעשיקַאזָאקי ןייז ןיא טָאה רעכלעוו

 ןוא ,רעסישזער 'רעשיקַאזַאק, ַא ,עניב רעד ףױא קידנעייטש

 ףיוא ןטסיופ עטלייבבעגפיווצ טימ ךיז טפרַאװ רע ןעו טושּפ

 -עצס עבלעז יד ןיא סעקַאלוק עבלעז יד ןצונסיוא ,ןריי ודע רעד

 רעד ףױא ךיז ןטלַאה ןוא ןייטש ןייז ןזיױװצנָא ןדעי םוא סענ

 ."עניב

 -עג עסיורג סָאד' ןיא 'רעקָארָאס עלעמיש' ןליּפש ס'.ס ןגעוו

 :ןילייב .ט טביירש 'סניוו

 .גרעבמַאס .א טליפשעג טָאה רעקָארָאס עלעמיש ןופ לָאר ידי

 ןופ ןבָארגעגסױרַא יו רעקָארָאס עלעמיש ןייז טָאה גרעבמַאס .א

 םיא ןיא טָאה רע .ייטש ַא ןופ טקַאהעגסיױא רָאג רעדָא ץעגרע

 ,טוזעפ םיא ייב רע זיא ךָאד רעבָא ,טייקיברַאפליפ טגײלעגניירַא

 סגרעבמַאס טגלָאפרַאפ רעישוצ רעד ןוא ,קיצרַאה ,שיקַאטסָארּפ

 ףיױא טּפַאכ ,גנוגעווַאב ,טירט ןדעי -- סרעקָארָאס עלעמיש --

 -עג ןקיצרַאה ַא ןיא ןסירעגטימ טרעוו ןוא ,טרָאװ סעדעי ןייז

 ַא ןכַאמ טנַאקעג ןעמ טלָאװו רעקַארָאס עלעמיש ןופ .רעטכעל

 טינ ןעוועג טלָאװ סָאד רעבָא ,ץַאיַאּפ לקיטש ַא ,שזרַאזע םענייפ

 -שטנעמ ןייז ןופ עדַארג םיא טמענ גרעבמַאס .שלַאפ ןוא קיטכיר
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 1 א עוו טי יי



 ,יעקיד ..

 ןופ ןָאקיססעל

 ,טטנעמ ַא שטנעמ ַא זיא רעקָארָאס עלעמיש ייב לייוו ,טייז רעכעל -
 לָאמַא טימ רעבָא ,שטנעמ ַא ןעוועג לָאמַא ןילַא זיא רע לייו

 ,סַאּפש ןקיצױו ַא םיא רעביא טכַאמעג לרוג רעטיב ןייז טָאה
 טלקיוועגנירַא םיא ןוא ןזייא ןוא רעשי ןייז םיא ןופ ןסירעגּפָארַא

 -שטנעמ סָאד טָא .רעדניליצ ןעמיוק ַא טימ עדנערעוו עדנעט ןיא

 עלעמיש ןיא רעטנוא סרעדנוזַאב גרעבמַאס טכײרטש עכעל

 -כמעי סָאד םיא ןופ סױרַא זילב טמענ גרעבמַאס .רעקָארָאס

 ןץא סע טלעטש ןוא לרעלעט ַא ףױא םורַא סע טגָארט

 רעד רַאפ ,רעקָארָאס עלעמיש ןיא ,ןשידיגנ ןטימ טסַארטנָאק -

 ןייז רבוג רעדיװ טעװ עקידכמע סָאד זיב ,טלעװ רעכעלרעסיוא -

 עלעמיש ןיא טינ עקַאט ךיז טליפ רַאפרעד ןוא ,המשנ ןייז ןיא

 טָאהימ זַא ,ךיז טסיורעד רע תעב עידעגַארט ןייק רעקָארָאס

 ךיילג רעבָא ,טנעמָאמ ַא וליפַא ךיז טלגנַאר רע .טלדנױושַאב םיא

 ,ןייזטסואווַאב-ךמע ןימ ַא ןופ טשרעהַאב רע טרעוו

 ןטלַא ןייז ךיז ןיא טליפרעד רע ןוא ,עכעלשטנעמ סָאד רבוג םיא

 ןייז וצ בירקמ ץלַא טיירג ןזיא סַאװ ,רעקָארָאס עלעמיש טניירפ

 ןוא ,ןזיא ןוא רעש ןייז טימ ןדירפוצ זיא סָאװ ,ךניק ןייז רַאפ

 ןַא אקוד רָאנ ,וז רעשידיגנ רעד טינ זיא םעדייא ןייז סָאװ

 | .עטנעמ-ךמע רענעגייא

 ןוא ןעזסיוא ןטלוב ַא סע טמוקַאב ןליפש סגרעבמַאס ןיא

 ןטעּפעּפָא םוצ דלעה רעד טינ םיא ייב טרעוו רעקָארָאס עלעמיש

 סָאװ ,תומימת ןוא טייקטושפ רעקיצרַאה ןופ קורדסיוא רעד רָאנ !
 ."ליפפטרעטרעוו םענייפ ןייז טימ טריזומַא

 -טנורג םעד תוכיראב םורַא טדער יקצינטישז ר"ד יו .םעדכָאנ |

 . ןיא זיא סע

 רעטַאעט ןש יד יי

 טקרַאטשרַאפ סָאד רעבָא ,גנומיטש-והימרי לסיב ַא קַאלייש סגרעב

 ןעמ ןכלעוו ,טכיש-טייהרעדנימ ַא ןופ קורדנייא םענײמעגלַא םעד

 .טכער ןדעי רעסױא טלעטשעגקעווַא טָאה
 קידנליּפש ,ןרָאיטקַא טייהרעמ יד סָאװ ,קידריווקרעמ זיא סע

 -עידיי סָאד אקוד םיא ןיא רעטנוא ןטסרעממַא ןכיירטש ,ןקָאלייש
 -םיוא םיא טמענ ןוא ,סיוא סע טדיימ גרעבמַאט .א רעבָא ,עכעל
 -מערפ ַא טימ לגנַארעג ןיא ךעלשטנעמ -- ךעלשטנעמ ךעלסילש
 -ןײרַא סָאד זיא עטסטנַאסערעטניא סָאד .הביבס רעקימורַא רעד
 -עטערטרַאפ יד זיא ַאיצרַאּפ .זיוה ןיא ןַאיצרָאּפ וצ ןקָאלייש ןריפ
 ,עטסַאק עשירעטילימ עטלַא יד ,םזילַאדָאעפ ןטלַא-תורוד ןופ ןיר
 ןריפניירַא סָאד ןוא ,רעטיג עטביױרעגנָא עריא ןופ טבעל סָאװ
 -םיוא יד ;עירָאגעלַא ןַא ףיוא ךיז טעב זױה ריא ןיֵא ןקָאלייש -

 יד ןרעוו טעװ סָאװ ,עיזַאשזרוב עשיטסילַאטיּפַאק עקידנעייטש

 ,רעטסענ עשיטסילַאדָאעּפ עלַא ןשרעהַאב טעװ ןוא טכַאמ-טלעוו
 יעכעלגיניק' טּפַאכעגסױרַא םעדכָאנ ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןופ
 עטזערע יד ןיא ןבָאה סָאוו ,סָאינָאטנַא עטריגעליווירפ יד ,םירחוס
 -געמ עלַא טימ טבערטשעג ילבפיוא ןשיטסילַאטיּפַאק םנופ ןטייצ
 -ָאפ עטלַא ערעייז ןטלַאהרעטנוא ,ןעלטימ עיינ טימ ,ןטייקכעל
 ןימ ַא יװ טגנילק ןטרעכיױו דצמ לַאפנייא ןימ ַאזַא .סעיציז
 ,חכ רעד ָאד טרעוו קָאליײש-גרעבמַאס .א ןוא ,האובנ עלַאיצַאס
 .רעטסייג עטצעל יד ןביירטרַאּפ ןעמוקעג זיא סָאװ

 .א טרעדליש ענעצס-טכירעג רעד ייב ,טקַא ןטצעל סניא
 -ןסַאר ייס ,ןדיישרעטנוא ןטסַאק ייס ןליּפשש ןייז טימ גרעבמַאס
 טלדנַאוורַאפ רע .ןעמַאר יד ןופ סױרַא טינ טייג סע רעבָא ,סַאה
 הדירי עליטש יד טיג רע .גָאלק ַא ןיא ,רעמָאי ַא ןיא טינ סע

 סָאד ןגעוו ּפָא ךיז טלעטש ןוא 'קָאלייש' סריּפסקעש ןופ קנַאדעג

 ףיױא רעליּפשױש ענעעזעגנָא ייר ַא ךרוד לָאר- לטיט יד ןליּפש

 :רע טביירש ,סעניב-טלעוו ענעדיישרַאפ

 רעד ןיא ןלַאפעגסיוא זיא סע לרוג סנעמעוװ ףױא ןדיי םנופ

 רעעיטסילַאדָאעפ ךעלטשער יד ןופ טייקכעלקריוו רעשימָאנָאקע

 -שעיטסילַאטיּפַאק יד ןופ רעגערט רעטשרע רעד ןייז טפַאשלעזעג

 טימ טרעכיױו רײד זַא ,ןזיועגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע...
 -נגעק ןיא ןבָאה ,ליּפש ןייז טימ גרעבמַאס .א ןוא ,ישזער ןייז !

 םיא רַאפ ןבָאה ןוא םיתמה תיחת ַא וצ ןקָאלייש טכַארבעג טרַאו
 קָאלייש ןליפוע ןגרעבמַאס .א ןעז .ןוקית ןקיטכיר ןייז ןענופעג
 1 ןייטשרַאפ טסייה ,ןריטערּפרעטניא ןייז ןיא ןפיטניירַא ךיז ןוא
 רָאנ ,טקנופדנַאטש ןקידנעקנעד-ךעלשידיי ַא ןופ קָאלײש רָאנ

 קָאליײש זיא ןגרעבמַאס ןיִא .ללכב ןיימ סריפסקעש ןייטערַאפ !
 עשהיח ענייז טימ טבעל סָאװ ,קינרעכואוו רעד זיולב דיי רעד טינ
 טוָאּפש סָאװ ,קינטנעצָארּפ רעכעלניילק רעד טינ ,ןסערעטניא-ביור
 שטנעמ ַא קָאליײש זיא ןגרעבמַאס ייב .ןשָארג ַא וצ ןשָארג ַא
 ןוא ,טכיש ןסיוועג ַא טימ ןדנוברַאפ ,עכָאּפע רעסיוועג ַא ןופ
 .א רעכלעוו טימ עקסַאמ יד ךעלדנעטשרַאפ ךיוא זיא םעד ןופ
 "עג רע טָאה ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןייז רַאפ .טליּפש גרעבמַאס
 ליױו ,קיטכיר זיא סָאד ןוא ,יהשמי סָאלעשזדנַא לקיימ ןעמונ
 ןליפע טינ םיא ןָאק ןעמ ןוא טינ ןעמ רָאט שילַאכרַאירטַאּפ
 ןעוועג טינ זיא סָאד יו ,ךרַאירטַאּפ רעשידיי רעד טינ זיא קָאלייש
 סָאװ ,סַאלק ַא ןופ רעטערטרַאפ ,רעפמעק ַא זיא קָאלײש .השמ
 ,טכיש ןסיוועג ַא ןופ קורדסיוא ןַא זיא רע .ןריובעג ןיא טלַאה
 ןטזערע ןייז תעב .רעטנוא רעדנוזַאב סע טכיירטש גרעבמַאס ןוא

 -נַא טימ סױטשנעמַאװצ ןטשרע ןוא ןָאינַאסַאב טימ ךערפשעג .
 סטרעכייו ןגרעבמַאס ןפלָאהעגטימ ייברעד טָאה ךס ַא .ָאינָאט
 -ריפעגניירַא ערעדנוזַאב יד ךיוא יו ,עיצַאזינעצסניא ןוא ישזער
 -מוא ןשידיי םעד ןשיווצ ןקָאלײש טלוב ןכַאמ סָאװ ,סענעצס עט

 רעייז ןוא ןדיי יעטעטַאלעגי יד ןופ גנַאגלקַאפ רעד ױזַא .טכער -
 -מַאס ןיא ןַאד ךיז טליפ סע .ןעיירשעג :סקָאלַײש ףיוא ןעמוקנָא
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 ןייז ןיא ךעלסילשסיוא זיא חכ סנעמעוו ןוא ,ןעעדיא עזַאוועזרוב

 .עינעפעשַאב טױט ַא זיא רע ןכלעוו ןָא ,לַאטיּפַאק

 -ָאס ַא ןליּפשע סגרעבמַאס ןיא קָאליױע טרעוו ןפוא ַאזַא ףיוא

 -ַאיצָאס ַא ,עכָאּפע רעסיוועג ַא טימ ןדנובעג ,גנונייערעד עלַאיצ

 עטשרע עריא ןיא עיזַאשזרוב רעמַאזרָאּפש רעד ןופ פיט רעל

 -ָאעפ יד ןופ טפַאשלעזעג רעשירעדניוװערַאפ רעד טימ ןפמַאק

 ,ָאינַאסַאב ,ָאינָאטנַא ןרעהעג סע עכלעוו וצ ,ךעלטשער עשיטסילַאד

 עטסקיטכיר יד זיא סָאד ןוא .ערעדנַא יד ןוא ַאיצרָאּפ ,ַאנַאיצַארג

 ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,יקָאליזעי סריפסקעש ןופ גנוסַאפיוא

 םורַא ױזַא ןוא ,ןוקית ןקיטכיר ןוא ןתמא ןייז ןגרעבמַאס ןיא

 גנולגיּפשעּפָא ןַא ןוא רעטַאעט זיולב טינ ליפשש סגרעבמַאס .א טרעוו

 -לַא וא עשידיי קיטש ַא זיא קָאליײש סגרעבמַאס .א ןבעל ןופ

 ."עטכיסשעג עשימָאנָאקע-ןיימעג

 יד ןליּפש ןייז טימ סױרַא .ס טפור גנומיטש ערעדנַא ץנַאג ַא

 ."יקצָארט וועל , עסעיּפ

 :טביירש יקסנַאשזָאר לאומש

 -ייצרַאפ וצ ןבָאה ןליּפשטסַאג עקיטציא-זיב סגרעבמַאס . . .,

 עטסערג ענייז .רַאוטרעּפער ןטסנרע ןָא ,בור ןטסערג ןיא ,ןענעכ

 ,ירעגרַאק רעדי סרעילָאמ ןיא ןעוועג זדנוא ייב ןענייז ןגלָאפרעד

 טסיטרַא ןַא .גנוכיירגרעד ַא זיא סָאד .יקָאליישי סריּפסקעש ןיא

 רעבָא ןעמ ףרַאד גנוכיירגרעד ַאזַא .ןעמירַאב טימרעד ךיז ןָאק

 ןופ ןרָאפקעװַא םעד ברע טפיוהרעביא ,ןטיהּפָא קיטלעפגרָאז

 םוצ .ןעמָאנ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה גרעבמַאס ואוו ,עניטנעגרַא

 ברע ,טציא .תועט ַא טכַאמעג טציא גרעבמַאס טָאה ןרעױדַאב

 רע טָאה -- םלוע-רעטָאעט ןטימ דישּפָא ןַא רַאפ -- ןרָאפּפָא ןייז
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 דנַאב : םישודסד

 ןָאק .סָאװ ,עסעיפ ַא ןיא ןטערטוצפיוא 'יקיטיוני רַאפ ןענופעג
 -עדיישרַאפ בילוצ ,ןעגנערב טשינ ןפואו ןפוא םושב ביול ןייק םיא

 טָאה גרעבמַאס טסיטרַא רעלופטסנידרַאּפ רעד ... .םימעט ענ

 -יטציא יד .םירבחמ ןופ ןעמענ טימ סעסעיפ טליפשעג טציא זיב

 סָאד טלָאװ ...ןטַאט ןייק טשינ טָאה יײקצָארט וועלי עסעיּפ עק

 טפערט סעקײרעכַאמ עשידיי ןשיוצ :טכַאמעגסיוא טשינ ךָאנ

 זַא ,טרימַאלקער םוטעמוא רעבָא טרעװ .טפָא רעיײז סעכלעזַא

 -סואוַאב ַא ,רבחמ ןופ ןעמָאנ רעד ןָאק תוביס עסיוועג בילוצי

 .ןרעוו טנָאמרעד טשינ ,עּפָאריײא ןופ גרוטַאמַארד רעשידיי רעט

 ןבירשעג זיא עסעיפ יד זַא ןעמ טעדלעמ ,קינייװ ךָאנ סָאד זיא

 םירָאמ ןטסיטרַא עטמירַאב יד ןוא ןגרעבמַאס רַאפ ןרָאוװעג

 -ַארג רעדנַאסקעלַא ןוא רעטַאעט טסנוק רעקרָאידוינ ןופ ץרַאווש

 . .. "ןילרעב ןופ ךַאנ
 -רַאפ ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא ןכַאלפ םעד קידנבעגרעביא ןואְנ

 :ןטנעזנעצער רעד טקידנע

 -ָארכ ענעבילקעגפיונוצ ייקצָארט וועלי עסעיּפ יד זיא ױזַא/

 -רַאפ טשינ אליממ ןוא טיײקעצ טשינ-כערּפשעג ,ןציוו ןוא קינ

 -רַאפ ,טיינעגפיונוצ שיטיײדנַאט ןוא טיירדעצ ךעלקערש רָאנ ,טייד

 גרעבמַאס ךיז טָאה ףָאטש םעד טימ טָא .ןטרָאדרַאפ ןוא טלּפירק

 רענעגייא ןייז טימ טּפיוהרעביא ןוא ,ןבעג הצע ןַא טנַאקעג טשינ

 רצוא ןַא טימ טליּפעעג טָאה רע סָאװ ,יקצָארט וועל ,עלָאר

 ןופ גתלעטושרָאפ רָאה ןייק ןבעגעג טשינ רעבָא ,טנעמַארעּפמעט

 ַא ופ רוטַאקירַאק א ןעוועג זיאי'ס .יקצָארט ןקידתמא סעד

 -דער רעקידנצנעלג רעד ,רעריפ רעד ,דלעה רעד רעדייא דלעה

 יקצָארט סגרעבמַאס .יקצָארט רעקנילפ ,רעקיניזפרַאש רעד ,רענ

 -ַאמַארדָאלעמ זיא ,ןסילוק טסייר ,ןועגש ןטסטייו םוצ טכיירג

 ןענייו רָאנ ךָאד ןָאק סָאװ ,ענעדיי עטעשטומעגסיוא ןַא יו שיט

 -ניא ןעמענקעווַא עלָאר רעד ןופ לָאזימ ןעוו .קילגמוא ריא ףיוא

 ַא םתס ןלעטשקעװַא רָאנ ,טייקכעלנעזרעּפ סיקצָארט ןצנַאג

 טפַארק טימ טָאה גרעבמַאס זַא ,ןגָאז טנָאקעג ןעמ טלָאוװ ,ןזעטנעמ

 -הרוחוע הרמ ַא ,רעגירק ןשיגָאלָאעזַארפ םענרעדָאמ ַא טליפשעג

 .ץרַאה סָאד ךיז ןדיירסיוא ןייא ןיא ךָאד טלַאה רעכלעוו ,ןקיד

 :טעברַא ךס ַא טגײלעגנײרַא טָאה עמ טעז ,גרעבמַאס ...

 וצ םָאװ טלעפעג רעבָא טָאהיס ,טרינילפיצסיד ןוא טנרעלעג

 -ןַאגַאב זיא ,טסיטרַא רעלופטנַאלַאט רעד ,גרעבמַאס .. טיפש

 -ןילֵק םעד ןופ ןריפרַאפ קידנזָאל ךיז רעלעפ ןקידלַאווג ַא ןעג

 ןרָאװעג טלפירקרַאפ זיא סָאװ ,יקצָארט ןועלי ןעמָאנ ןקידנג

 | ."עקיירעכַאמ רעזעיצנעטערּפ-קידקזח ַא ןיא

 רָאנ ,ןליּפשטסַאג ענייז טקידנערַאפ טינ עסעיּפ רעד טימ טָאה .ס

 ."עירעפירעּפ , סעגנַאל טריפעגפיוא

 - :םעד ןגעוו טביירש יקסנַאשזָאר לאומש

 לַאירעטַאמ קידנצנעלג ַא זיא (יטלעוורעטנואי) יעירעפירעפיג

 יעניטנעגרַא רעטַאעטי ןיא גנוריפפיוא רעד וצ .רעטַאעט רַאפ

 רעכעלניירועגרעסיוא רעד .םַלוע רעניילק ַא ןעמוקעג רעבָא זיא

 -עּפי סעגנַאל ... .טקריוועג טָאה ייקצָארט וועלי טימ לַאפכרוד

 ןיז ןשירָארעטיל ןיא .רעסישזער ןרַאפ עסעיּפ ַא זיא יעירעפיר

 טגייטש ,הזטעמה-רופס רעד ,עלובַאפ יד .ךַאווש רעייז יז טייטשע

 סע ןעווןטלעז ,טעברַאַאב זיא יז יו ,עסעיפ יד רעבירַא דס ַא

 ,עזַארפ ַא ללכב רעדָא קנַאדעג רעקיגָאװ ַא ןירַא ךיז טּפַאכ

 -ָאמ יד רעביא רדסכ ךיז ןרזח סע ןטכַארט וצ טגניוווצ סָאװ

 ןליפש ןכעלנייוועג ןיא ןענייז סָאװ ,ןגָאלַאיד וליּפַא ןוא ןגָאלָאנ

 -ןגָאז קיניױו יד ,רעטיש וצ זיא סע .קיליײװגנַאל טוג לָאמוצ

 ןופ ןעוטפיוא ,ןטקעפע ,גנוגעווַאב-ענעצס ןרעדָאפ ןגָאלַאיד עקיד
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 16 עמוד אריאל קח רחסא

 טשינ ןפוא םושב ןענָאק ייוצ רעדָא רָאיטקַא ןייא .רעסישזער

 טָאה סָאד .לקַאטקעּפס ןקידנענַאּפש ַא עסעיפ רעד ןופ ןכָאמ

 יד .יעניטנעגרַא רעטַאעטי ןיא גנוריפפיוא סגרעבמַאס ץזיוועג

 עקיצנייא ןופ עיצקַא יד ןוא ,ליפ וצ ןעניז רעצעלפ עקידייל

 ןסיורג םעד ןיא קידנגייטש ּפָאנק וצ ןוא ןיילק וצ זיא סעלָאר

 -ָאכיסּפ ןייק טשינ ,ךות ןיא זיא ,יצנַארפ ,זלעה רעד .טסקעט

 עלַאיצַאס יד .רעלַאמרָאנ ַא עדַארג רָאנ ,פיט רעשיגָאלָאטַאּפ

 -סױרַא םיא ןבָאה עירעפירעפ-טלעוורעטנוא רעד ןופ ןעגנוגנידַאב

 רעבָא זיא יצנַארפ .. / .ילַאמרָאנַאי טכַאמעג ןוא ןסױטשעג

 רעד ןופ הביבס עצנַאג יד ,עירעפירעּפ רָאנ ,עסעיפ יד טשינ

 א עטנוזעג ףיט רעד ןיא עקינייא ןוא רעטרירענעגעד-בלַאה

 .ןעניוערַאּפ ענייש

 ןופ טײקכַאוװע יד .עסעיפ יד ןענייז ןעמַאװצ עלַא ייז .. . -

 טימ טקעדעג ןרעוװ ףרַאד עלָארטּפױה רעכייר-עיצַאסנעס רעד

 -טנעצנָאק רעד ךרוד -- רעדנוזַאב ןדעי ןוא ,ןענױזערַאּפ עלַא יד

 (ךעלניױועג) זיא רעכלעוו ,רעסישזער םעד ןופ ליּפש ןוא גנוריר

 יד טרילרַאפ ,ָאטשינ זיא גנַאגוצ ַאזַא ןעוו .. .ןסילוק יד רעטניה

 עסיוועג ,טּפַארק-סגנויצוצ רעקיטיונ רעד ןופ ךס ַא גנולעטשרָאּפ

 ןוא עכַאלפ ןענייז יז םערָאוו ,טסקעט םעד טיול עלַאנַאב ,סענעצס

 .קורדנייא ןסָאלב ַא רעיײז ןכַאמ ,עטרעהעג לָאמ ליפ ןױש

 .ייעניטנעגרַא רעטַאעטי ןיא גנוריפפיוא יד ןעוועג זיא יזזַא

 דליב עטשרע סָאד זיא ,עזָארּפ יד טגָאזעג ןעמ טָאה בור סָאד

 ןעועג טשינ עטיױוצ סָאד ךױא יױזַא ,(רָאג זיב) סַאלב ןעוועג

 -בַאש ןוא עזָארּפ ענָאלבַאש ,גנורעטנומפיוא עשילַארטַאעט גונעג

 . -דנַאה יד זַא ,טכַא ןיא טמענימ ןעוו זַא ,ךָאנ טרפב ,ליּפש רענָאל

 ןיא טשרע סעטָא ןשיטַאמַארד ַא טמוקַאב עסעיפ רעד ןופ גנול

 | .דליב ןט6 ,ןט5

 ןעועג זיא ,ןגרעבמַאס ךרוד טריפעגפיוא ,עסעיפ יד ..

 -רעטַאעט סעגנַאל ןריסישזער םעד ףױא טשינ טלעטשעגסיוא

 -ַאטס .עלָאר-טּפױה רעד ןופ ליפש םעד ףױא רָאנ ,לַאירעטַאמ

 ןרעװו טשינ סיוכרוד ןָאק עסעיפ יד ןוא .ךרוד ןוא ךרוד -- םזיר

 גרעבמַאס .רַאטס ןכרוד זיױלב גלָאפרעד טימ ױגָארטעגסױרַאי

 -עמ רעד זיולב ןוא ,שיטַאמַארדָאלעמ ןיצנַארפ טליּפשעג טָאה

 ןענייז ןטנעמָאמ-רעטקַארַאכ םתס .ןבעגעגרעביא ךיז עמַארדָאל

 -קַאל ןוא קַארפ ַאי ןבָאה ןלעװו ןופ ןיז רעד .רָאלקמוא סױרַא

 .בנג רעמ ןעוועג זיאיס .שטשוטמ ןעוועג זיא 'ךיש

 גנולפיױוצרַאפ יד ןבעגרעביא סָאד ןעוועג זיא עטסנעש סָאד

 .סענעצס עמוטשש יד ןיא ןטסעב םוצ ןוא ,טײקנפלָאהַאבמוא ןוא

 וצ ןטכַארט דלעה ןייז טזָאלעג גרעבמַאס רעבָא טָאה בור סָאד

 -ָאמ עסיוועג ַא טכַארבעג טָאה סָאד ןוא ,ליפ וצ קידנסייר ,ךיוה

 -טימ עשיטסיטרַא ענייז ייב ,גרעבמַאס .סענעצס ןיא טײקינָאטָאנ

 טשינ) טנכערעגסיוא רעמ ןליּפש טפרַאדַאב ןיצנַארפ טָאה ,ןעל

 .ײןטלַאהעגנייא ןוא (קיסָאמרעביא ךיז קידנרזחרעביא

 "רעטייוו ענייז טימ רדסכ ץלַא טלַאפ .ס רַאּפ גנורעטסיײגַאב יד

 שודיק , ןגעוו יקסנַאשזָאר .ש טביירש ױזַא .ןעגנוריפפיוא עקיד

 | | :?םשה

 -ניא ןוא ישזער רעד טל יסשה שודיקי קרעוו סשַא םולשי
 יעפורט רענליווי רעד רַאפ טרעכייוו לאכימ רײד ןופ עיצַאזינעצס
 גרעבמַאס .א קחצי .גנטסעמרַאפ עשילַארטַאעט עקיזיד ַא זיא
 -מילָאי רעטַאעט ןיא טכַארבעגניירַא גנוטסעמרַאּפ עקיזָאד יד טָאה
 .א ןוא ... .טסנידרַאפ רעסױרג ַא ןױש ןילַא סָאד זיא ,יַאיִפ
 -ַאב יד ייב ןָאט טנָאקעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג טָאה גרעבמַאס
 .ָאד זיאיס ,ברַאפ ָאד זיאיס .עטסעב סָאד טכַאמעג ,ןעגנוגניד
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 קיסלקעל

 רעסיורג ָאד ךיוא זיא זיױונטנעמָאמ .גנַאלק רעקידנרירטסוליא

 --רָאפ יד זיא ךָאד ,ןרעלעפ ךס ַא טָאה יז שטָאכ ,לקַאטקעּפס

 .קידנּפַאכרַאפ לָאמ וצ ןוא טנַאסערעטניא גנולעטש

 ,גרעבמַאס טליּפשעג טָאה עלָאר עטסצנַאג ,עטסנעוע יד ...

 רעטנשקעעגנייא ןוא רעקידנביולג ,רעוויטימירּפ ,רעקיטפערק ַא

 -ןרעב סגרעבמַאס .רעריטלָאווער ַא ,דלעה ַא ןיי ןָאק סָאװ ,דיי

 טימ ןדייל ןופ קורדסיֹוא רעשירעלטסניק ךיוה ַא ןעוועג זיא ץנַאט

 ןוא גנורעדינרעד רַאפ ןייצ עקידנצירק ןוא ןפיל ענעסיברָאֿפ
 ."ןביולג

 / ףליּפש ס'.ס ױזַא טריזירעטקַארַאכ יקצינטישז .ל ר"ד

 -ויַח סָאװ ,גרעבמַאס .א .רעליּפשיווש רעד -- גרעבמַאס .א;

 ,ןפירגַאב יױוצ -- רוטַארעטיל ןוא טסנוק ךיז ןיא טריזעט

 ערעייז ןיא ךיז ןציירק ,ןזנברַאפ גנע ךיז ןשיווצ ןענייז סָאװ

 -כיד ... .טקנופלטימ ןבלעז ןוא סנייא קידנעטש ןבָאה ןוא ןגעוו

 ,סעצָארּפ ןבלעז ןוא סענייא ןופ רעגערט -- רעליּפשיוש ןוא רעט

 ןיא רעטיױוצ רעד ,קורדסיוא ןכעלרעניא ןייז ןופ רעטשרע רעד

 טפַאש סָאװ ,רעטכיד רעד . .גנולעטשרָאפ רעכעלרעסיוא ןייז

 ןיא סיױא ךיז טבעל סָאװ ,רעליפועיזע רעד ןוא .עמַארד ןיא

 ןא ,הרדשה טוח ןטימ םייל סָאד טיג גרוטַאמַארד רעד .עמַארד

 ,דליב עשיטסַאלּפ טָאד ןקַאהסיוא סעד ןופ ףרַאד רעליּפשיװע רעד

 גרוטַאמַארד רעד זַא ,םייחה חור דליב סניא ןכױהנײרַא ףרַאד
 .וקית ַא ןעמוקַאב ,רעליּפשיווע ןכרוד ,םיא ךרוד לָאז

 -רעליּפשיוװע ןקיטכירפיוא ןתמא ןופ ןגעוו יד ןענייז עכלעזַא

 "מאס ןיא .גרעבמַאס .א טײג ןגעוו עכלעזַא ןיא .רעלטסניק

 .מסנוק ןוא רוטַארעטיל ןצנַאג ןייא ןיא טקיניירַאּפ ןענייז ןגרעב

 סָאז רע טמענ רעטשרע רעד ןופ .עמַאזצ עדייב יז טמענ רע

 -ַאעט ןייז טפַאש ןוא ,םרָאּפ יד ,לטימ יד ןטייױוצ סנופ ,טרָאװ

 גנשטיײטסיא סגרעבמַאס ןיא .זעטניס סענעמוקלופ שילַארט

 שיטסַאלּפ ןבעל קיטש ַא ,טייקכעלקריוו ַא רוטַארעטיל טרעוו

 ךרודַא ןגרעבמַאס קידנעטש ןפַאש טסנוק ןוא ןבעל .טלעטשעגרָאּפ

 .עטיױוָאשּפַאש לקנעי ,בנג עקטָאמ :סעיצַאערק ענייז עלַא ךרוד

 ַא ןפַאש ןזיב ,רעקָארָאס עלעמיש .קָאלייש ,ןד יבר ,ןָאגַאּפרַאה

 טעד -- הדוהי ןופ קיטסירעטקַארַאכ עשיטסַאלּפ-שירעלטסניק

 -עטלָאשרַאפ רעדי עמַארדָאלעמ סַאיַאלעיב עיפָאס ןופ דלעה

 רעד גרעבמַאס זיא סעיצַאערק עלַא יד ןיא .(שוק סהדוהי) ירענ

 םנופ רעכוז רעד ןוא ,טנעלַאט ןשירעליּפשיוש ןייז ןופ רעלטסניק

 -עג טָאה רעטכיד רעד ןכלעוו ,פיט ןרָאפ ,דלעה ןרַאפ ןוקית

 ךיז רע טליּפש ןלַאפ ליפ ןיא +עטָאכ ,פַאׂש ,ןלעטוערָאּפ טלָאװ

 רע רעדָא ,רעלטסניק סעד -- ןגרעבמַאס .א טליּפש רע -- ןיײלַא

 עקטָאמי סשָא םולש ןיא יו ,רעטכיד סעד רעבכירַא רָאג טליּפש

 -כַאנרַאפ ןעגנופַאש עשירעלטסניק ענייז עלַא ןיא רעבָא .יבנג

 קעװַא טינ סע טלעטש רע .עשירַארעטיל סָאד טינ רע טקיסעל

 ןעירַארעטיל סנופ טמענ רע .טינ סע טנטָאשרַאפ רע ,טייז ַא ןיא

 "םַאלֿפ ןרַאּפ ןלייז עקיטיינ יד ,רקיע םעד ,תיצמת םעד סױרַא

 םשירעלטסניק ןייז רע טברַאּפַאב לזדנעּפ םעד טימ ןוא ןינב ןשיט

 -ריו:ךעלרעניא יד טַאטלוזער ןיא טגנערב רע סָאװ ןופ ןפַאש

 "ניס ַא ,גוױשנָא עשיטסַאלּפ-דעלרעסיוא ןוא עיטסעגוס עקידנק

 ןוא ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןופ תודוסי יד ףױא טיובעג ,זעט

 ,רעילָאמ ןופ ברוקמ רעד ,גרעבמַאס .א ,רע זיא רַאפרעד עקַאט

 גרעבמַאס .א בױא לייו ,יקסנַא ,שַא ,םכילע-םולש ,ריּפסקעש

 טָאה ,ןוקית ןשירַארעטיל ַא ןדלעה ערעײז רַאּפ ןענופעג טָאה

 ןוקית ןשירעלטסניק ןייז יז ןיא ןענופעג גרעבמַאס .א רַאפרעד
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 רע טַָאע ט ןשידיי ןופ ןָא

 ױזַא םיא ייב ןענייז סע סָאװרָאּפ הבס יד עקַאט זיא סָאד ןוא

 ןיא טסנוק עשילַארטַאעט ןוא רוטַארעטיל יד ןדנוברַאפ קרַאטש

 גרעבמַאס .א טלָאוו ,גנודניברַאפ ןימ ַאזַא ןָא ליױו ,סעצנַאג ןייא

 גרעבמַאס .א טינ רעבָא ,רעכעלטינשכרוד רעד זיױלב ןבילבעג

 ."רעלטסניק רעלופטסנידרַאפ ןוא רעקיטכירפיוא ,רעתמא רעד

 -ַאֹּפ ןויצנב טביירש .עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ס'.ס ןגעוו

 :עדַאּפעל

 םעד ןיא ןשירפוצּפָא ךיז ןעוועג טרעשַאב רימ זיא סע.

 רעד רעטנוא רעגייטוע ןשימײה-טלַא ןפיוא ןליפש ןטימ ןָאזעט
 עדימ ףלָאדַא .יַאיּפמילָאי רעטַאעט ןיא גרעבמַאס קחצי ןופ ישזער

 -נָאנַא זיא גרעבמַאס ... .עשרַאװ ןופ ןגרעבמַאס טכַארבעג טָאה |

 םעד טנידרַאּפ טָאה רע ןוא ירָאיטקַא-סקלָאפי סלַא ןרָאוװעג טריס |

 רבמעט ןקיטפערק ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז טימ .לטיט ןקיזָאד

 טימ ךיז טָאה עדימ ףלָאדַא וא םלוע םעד טשרעהַאב רע טָאה

 בילוצ ,ךעלניױועג יוו ,רעבָא .טרַאנעגּפָא טשינ ןלָארטסַאג ענייז

 טועינ טסַאג ַאזַא ךיז טָאה ,םעטסיסירַאטס ןטריפעגנייא םעד

 ףלעווצ רעדָא ןעצ יד טליּפשעגּפָא יבא ןוא ןטלַאה גנַאל טנָאקעג

 -עג ןיוש טָאה ןעמ ןוא רַאטס סא ןעוועג ןױוש רע זיא ,כָאװ
 / ."סעיינ ַא ןכוז טזומ

 ןלױּפ רעביא .ס טרילָארטסַאג ,עּפָאריײא ןיא קידנעמוקקירוצ
 "סרעלַאה רוטַארוקָארּפ , סיודניל לוַאּפ עשרַאװ ןיא ףיוא טריפ ןוא

 טרילָארטסַאג ךָאנרעד .לָאר-לטיט יד קידנליּפש ,|"ערעדנַא רעד ,}
 -רעּפער ןייז קידנריפפיוא ,רעטַאעט-םיטועמ ןשידיי רעגיר ןיא רע
 1920 טסוגיוא ןיא ןיירַא רע טערט ,ןליוּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ .רַאוס
 -ָאר , סלַא קידנטערטפיוא ,"ישטשָאװָאנ,, רעטַאעט רעװעשרַאװ ןיא

 סנָאטנַאד, סרענכיב ןופ גנוריפפיוא סטרעכייוו .מ ןיא "רעיּפסעב
 רעביא ךָאנרעד ןוא עגיר ןייק ןלָארטסַאג ףיוא רעדיװ טרָאּפ ,"טיוט
 ףיוא טערט רע ואוו ,"טינוו, רעװעשרַאװ ןיא ןײרַא טערט ,ןלױּפ
 -לטיט רעד ןיא רעטַאעט-"יקסנימַאק , ןיא 1930 לירּפַא 25 םעד
 ."רעביוט רעד , סנָאסלעגרעב דוד ןופ לָאר

 18 םעד זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגּפָא 1932 טסברַאה
 רעטַאעט-"יטיעג , רענילקורב ןיא ןטָארטעגפיוא 1932 רעבמעווָאנ

 סרעילָאמ ןופ גנוריפפיוא ןייז ןיא (יקסװעשַאמָאט סירָאב -- .ריד)
 -מעוװָאנ 24 רעד ןוא ,"!טלעג ןיימ ,דלַאװג , נ'א "רעגרַאק רעד,
 טערט ךָאנרעד ."רעביוט רעד, סנָאסלעגרעב דוד ןיא 1932 רעב
 עקטָאמ , סלַא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי סצרַאװש סירָאמ ןיא ףיוא רע
 .עקירעמַא טזָאלרַאפ ןוא "בג

 וצ ללכב םיא ןשטנואוועג רַאפ ןטלַאהעג טינ טָאה ןַאהַאק .בא = |
 טָאה ןַאמלעגָאפ .ל .עסעיּפ רעשיסַאלק רעטצעזרעביא ןַא ןיא ןעז
 רעטעּפש טשרע רָאנ ,ןבירשעג דלַאב טשינ רעבָא ,ןעעזעג ָאי םיא
 ;ןבירשעג

 -םיוא רע טָאה קרָאידינ ןיא טירטפיוא ןטשרע ןייז רַאפ ..,
 ייוצ ןופ רעכעה טלַא זיא סָאװ ,עידעמָאק סרעילָאמ ןבילקעג
 ,עסעיּפ רעד ןופ לַאװסױא רעד .רָאי טרעדנוה ןבלַאה ַא טימ
 ןבָאה ןרעילָאמ .רענעטָארעג ןייק טינ ןעוועג ,רימ טכוד ,זיא
 -ַאב םי טיז רענעי ףױא ןוא עקירעמַא ןיא ָאד טליּפשעג ןיוש
 -יזטרַאפ ןוא ןעגנוריפפיוא ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאיטקַא עטמיר
 -רַאפ וצ ךַאז ערעווע ץנַאג ַא זיאיס ןוא ,ןעגנושטייטסיוא ענעד

 | .תוחוכ ןיא יז טימ ךיז ןטסעמ
 םושב ךיז ןָאק ןעמ ןפלעה טינ רעבירעד ךיז ןָאק ןעמ ...

 ַאזַא ןופ ןוא ןקורדנייא עקידרעירפ יד ןופ ןעײרּפַאב טינ ןפוא
 -עגפיוא ןרעילָאמ טָאה רע .ןטילעג גרעבמַאס טָאה ךיילגרַאפ
 ךיז ןָאק ןעמ סָאו ,דנעטשמוא עטסקיטסניגמוא יד ןיא טריפ
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 דנַאב סםסישודס

 טעמכ טריפעגפיוא עידעמָאק סרעילָאמ טָאה רע .ןלעטשרָאפ רָאנ
 עכלעוו ,רָאיטקַא לבמַאסנַא ןַא טימ ,עניב רעטעקַאנ ַא ףױא
 ערעייז רַאפ טסַאּפעגוצ טינ ןוא טיירגעגוצ טינ ןעוועג ןענייז
 .ןעמויטסָאק עקיטיינ יד ןָא ,ישזער רעקיטייננ רעד ןָא ,לָאר
 ןסײרּפָא פיט ןכעלשטנעמלַא סלַא ױגרַאקי' םעד ןָאק ןעמ ,תמא
 טָאה רעילָאמ עכלעוו ןיא ץַאלּפ סענעי ןופ ןוא טייצ רענעי ןופ
 ַא ךָאנ ןרָאיטקַא יד רַאּפ טייטש טלָאמעד רעבָא ,ןפַאשעג םיא
 ןבייהפיוא ןיילַא ליּפש רעיײז טימ ןזחמ ייז :עבַאגפיוא רערעווע |

 ךיה רעד וצ ןענָאזרעּפ יד ןבייהרעד ןוא ןטפול רעד ןיא ךיז

 -עג טינ זיא סָאד ןוא ןפיט עכעלטלעוולַא ,עכעלשטנעמלַא ןופ
 .אפוג ןגרעבמַאס רֶאְנ ןרָאיטקַא עקירביא יד רָאנ טינ ,ןעגנול
 ױגרַאקי םעד טָאה רע .ױגרַאקי םעד טמערוטשעגּפָא טָאה רע
 -רַאפ טימ ,ָאט ןכױה ַא ףױא ,שיטַאמַארד-וצ ןיוש טליפשעג
 סעד ןיא טָאה רע ,תמא .ןטסעשז ןוא ןעגנוגעוַאב עטציפש
 -עּפמעט ןסייה ַא טימ רָאיטקַא ןַא זיא רע זַא ,ןזיוַאב ױגרַאקי
 -עליפשיווש עטסנרע טימ ןוא גנורַאפרעד-עניב טימ ,טנעמַאר
 ןבָאה ףרַאד רָאיטקַא ןַא רעבָא ,םעיציבמַא ןוא ןעגנוגיינ עשיר
 ףיוא ליּפשנעמַאזצ ןקיטכיד ַא ,גנובעגמוא עקיסַאּפ ַא ךיז םורָא
 ןָאק ןילַא רענייא לייו ,לַאפכרוד רע זֹומ ,טינ ןעוו .עניב רעד
 ."ךיז םורַא טלעו ַא ןפַאש טינ רע

 24 םעד ןיוש ןוא ,ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא דלַאב זיא עסעיּפ יד
 עסעיּפ סנָאסלעגרעב דוד ןיא ןטָארטעגפיוא .ס טרָאד זיא רעבמעווָאג
 :ןַאהַאק .בא טביירש םעד ןגעוו ."רעביוט רעד,

 יּפשיוש ַא עכלעוו ןיא ַאזַא טינ טולָאסבַא זיא עלָאר יד

 ןיב ךיא ןטפערק ענייז ץיױו וצ טייקכעלגעמ ַא טָאה 'רעל
= 

 טָאה גרעבמַאס רעה זַא ,טקַאפ םעד ןופ טניוטשרע ךעלקריוו

 .ןשידיי םעד ןזייו וצ טייהנגעלעג ַא סלַא עסעיּפ יד ןבילקעגסיוא

 םיא ןופ ןענָאק רעטַאעט ןופ רעבָאהביל סָאװ עקירעמַא ןופ םלוע

 0 רָאנ ,טנַאו יד יו בױט רָאנ טינ זיא ירעבױטי רעד .ןטרָאוורעד

 ןכָארבעצ רע טָאה ךָאנ וצרעד .טָאידיא רעבלַאה ַא ךיוא זיא רע
 ןוא ןַארַאב ַא יו טיש רע .עילוק ַא ףױא טײג ןוא ספ ַא
 סָאד .רעדיוו טלַאּפ ןוא ףיוא ךיז טבייוװ ,רע טלַאּפ עגר עלַא
 םוש ןייק טינ ךיִז טרעדָאפ סע עכלעוו וצ ,ןצנוק ץלַא ןעניז
 סע ןָאק (לגניינ קישטיָאב רעדעי .עניב רעד טימ טפַאשטנַאקַאב
 זיא ױזַא .עסעיפ רעד ןופ דלוש יד ךעלטנגייא זיא סָאד ,ָאט
 ,ךיז טגערפ .עלָאר ןייק-טינ יו רעגרע זיא סע .בירשעג יז
 -עגסיוא יעקיײרעכַאמ' ַאזַא גרעבמַאס רעה טָאה םערָאװ ,ָאזלַא
 יטַאמַארד רעזדנוא ןיא ,טנעלַאט ןייז ןזייוו וצ לטימ טלַא ןבילק
 ןלָאר עתמא קילדנעצ עכעלטע ןַארַאפ ןענייז רוטַארעטיל רעש
 ,רעליּפשיוש סלַא ןָאט וצ סָאװ ךעלקריוו טָאה רעֶליּפשיוש ַא ואוו
 -נגעלעגנ סנַאשט ַא ייז ןיא רע טָאה ,טנעלַאט טָאה רע בוא ןוא
 .ןכיורבעג וצ טנעלַאט ןייז (טייה

 סעד רעטנוא ךיז טניפעג גרעבמַאס רעה זַא ,ךעלטייד זיא סע
 -ןגעלעג עשיטַאמַארד רע טָאה עסעיּפ רעזיד ןיא סָאד קורדנייא
 ַא טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ םענעגנָא טינ זדנוא זיא סע .טייה
 סָאװ ,ןַאמדעגניי ץזָאלטנעלַאט ַא רַאפ עלָאר ַא זיא סע .תועט
 ןעיירש וצ זַא ,טניימ סָאװ ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ ךיז טסייר
 ןטערטסױרַא טסייה ,עלייוו עלַא ןלַאפ ןוא סקָא רעדליװ ַא יװ
 .טעלמַאה ַא רעדָא ָאלעטָא ןַא סלַא

 -קיש ןרעסעב ליפ ַא גרעבמַאס רעה טנידרַאפ ,ןרעה רימ יו
 זדנוא ייב ָאד זַא ,ךעלניײשרַאוו .טסיױו רע .עניב ךעד ףיוא לָאז
 ןליּפַא .טלקיװטנַא קרַאטש עניב עשידיי יד זיא עקירעמַא ןיא
 סנטסקינייו ךיוא יז טגָאמרַאפ ,טייצ רעשיטירק ריא ןיא ,טנייה
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 טא
 עואאמהקמסא

 וצ טגָאזטנַא ךיז ןטלָאװ סָאוװ ,רעליּפשיױשש קיצרעפ-קיסיירד ַא -

 םוצ זיא סע .ץכעקעג-עניב עקידנסױטשעּפָא ַאזַא ןיא ןליּפש

 םיא ןעז וצ טייהנגעלעג ןייק טינ זדנוא טיג רע סָאװ ,ןרעױדַאב

 .עלָאר ןעמָאנ סעד טנידרַאפ סָאװ עלָאר ַא סעפע ןיא
 ןַא טָאה רע זַא ןבעגוצ רימ ןליוו ןגרעבמַאס יה ןגעוו...

 -עגֹנָא ןַא ןוא עקידנגנילק ַא ,ערָאלק ַא ,עמיטש עטנכייצעגסיוא

 עתמא ןַא ןיא ןעוו טשַאררעביא ןעוועג טינ ןטלָאװ רימ .עמענ

 .ירָאיטקַא רעקיטכיוו ַא סלַא טגײצעגסױרַא ךיז רע טלָאװ ,עלָאר

 ײטשדלָאג .י .ב ןופ קורדנייא רעד ךיוא זיא וויטַאגענ

 ןיא ןוא ףגרַאקי םניא ןעזעג טסַאג םעד לָאמ ייױוצ . ..,
 סָאד טלעג ןייז זיא ןגרַאק םייב .ירעביוט רעדי סנַאסלעגרעב

 םעד יטסקיפעגי גרעבמַאס טָאה רַאפרעד ,המשנ רעד טימ ןבעל
 ,דלַאוװגי עידעמָאק ןייז ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןוא גרוטַאמַארד ןלַאינעג

 רעד טימ ןבעל סָאד רעטכָאט ןייז זיא ןביוטי םייב .יטלעג ןיימ

 ןעמָאנ םעד טכַאמעגרעביא טשינ רע טָאה עשזיםערָאװ ,המשנ

 ?ירעטכָאט ןיימ ,דלַאווגי ףיוא

 ןילקורב ןייק זדוא וצ טמוק ןלױּפ ןופ טסיטרַא ןַא ןעוו

 םנופ עלָאּפ רעד ייב ךיז קידנטלַאהנָא ,ןעשיֵאמ ןקערשרעביא

 ןטימ ןקערשּפָא ךױא ןיוש םיא רע געמ ,ןטדנַאזעג ןשיליפ

 ןעמָאנ רענעדײשַאב ַאזַא טעוו יאדוא .עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ

 ַאזַא וו עשיָאמ רענילקורב סעד ןריר טינ ירעגרַאק רעדי יװ

 .יטלעג ןיימ דלַאווגי ,דָאב רעשיקרעט ַא ןופ ןעמָאנ רעלַאנַאב

 ײפ סעכעלטיא ךָאנ טמוק סָאװ ,רָאיטקַא ןַא זיא גרעבמַאס

 סניא טָאה יקסוועשַאמָאט סירָאב סָאװ ,ףירגַאב םעד ןופ עלעצ

 ןסעגרַאּפ טָאה סיִרָאַב רעטלַא רעד ... .טגָאזעגסױרַא ישטיפסי

 זיא עטצעל סָאד .יסילוק יד ןסירעג רע טָאה ,ךַאי ןבעגעגוצ

 רע טקעדרַאפ םעד טימ .ליּפש סגרעבמַאס ןיא טלצרָאװרַאפ

 יּפע יד ןענייז ,קידעקניה ישזער ןוא גנוריפפיוא יד זיא .ץלַא

 .טקעדרַאפ רע -- שירָאטַאמַא ליּפש עצנַאג יד טייג ,ױר רעל

 טפרַאוו ,עניב רעד ןופ טגנירּפש רע .ןסילוק יד ןסייר ןטימ

 סױרַא ךיז טגָאלש ןוא טלעוו יד רעביא טקערש ,םלוע ןפיוא ךיז

 טנפעעצ ַא טימ טציז ,טּפַאכרַאפ טרעוו םלוע רעד .תוחוכ יד ןופ
 .!טליּפשעעג רע טָאה ,ךַא' ןָאט וצ סָאנ ַא ארומ טָאה ןוא לױמ

 ןלעימשטירפ וצ לטימ םעד טימ טשטנעבעג ןיא טסַאג רעד

 ןשטייטרַאּפ טנָאקעג טלָאװ רע .סױא סע טצונ רע ןוא םלוע ןייז

 ןדייל יד ןרעדליש ,ױגרַאקי םנופ עלָאר יד ,לָאר יד םלוע ןרָאפ

 -ַאלוּפָאּפ ַא ,רעשטייטרַאפ רעקידהשקשינ ַא זיא גרעבמַאס . ..

 ןיא סעקנעצס רַאּפ ַא ןופ ןעז טנָאקעג סָאד טָאה ןעמ .רָאטַאזיר

 ַא טימ טּפָארטשעג טָאג טָאה םיא ךיוא רעבָא ןסעיּפ עדייב

 ןיילַא רע טבױטרַאּפ סעד טימ ןוא ,יָאוװטסרָאיטקַא ,ךַאי :תאלוח

 ןבעל ןיא ןעגנַאגעג זיא ןגרעבמַאס .תולעמ ערעדנַא ענייז עלַא

 .טכיירגרעד סע טָאה רע ןוא םלוע ןייז ןקערשוצרעביא
 {ירעביוט רעדי סנָאסלעגרעב} גנולעטערַאּפ ערעדנַא רעד ייב

 עז ךיא .ןעזעג טינ ירָאיטקַא ,ךַאי רעד יװ רעמ ךיוא ןעמ טָאה

 ןופ טלָאוװימ זַא ,רעשמ ךיא ןיב .לָאמ עטשרע סָאד ףןביוטי םעד

 טסַאג רעד יוװ רָאנ ,עמַארד יעקרַאטשי ַא ןכַאמ טנַאקעג םעד

 ,עמַארד יד טליּפשעג ןוא טריסישזער טָאה (גרעבמַאס קחצי)
 ַא ױו ןעוועגסיוא ןיוש ןיב ךיא .ןלייצרעד וצ ןויזב ַא טושּפ זיא

 -ער לָאמַא ןילַא ךיוא בָאה ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא לטעטש
 ,ץניווָארּפ רעד ןיא רעליּפש ןוא ןעלטימ ןָא ןסעיּפ טריסישז

 בָאה ישזער ןוא ליּפזע-עקילַאק ,ענשטַאטרַאּפ ,עזָאלטָאג ַאזַא רעבָא

 ,(גרעבמַאס) טסילָארניױרק רעד וליּפַא ... .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא

 טָאה ,לָאמ ןַײא טשינ לָאר יד טליפשעעג אמתסמ ןיושש טָאה סַאװ

264 



 דעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל
 = חיה מד הן. חלל אוו הק םש ןיאממח ןת ךימת הללשמא = גל = היי הליסאא יוטא ןדיארילפ

 יד רַאפ טרעטנָאלּפעג ךיז ןוא טנעוו עכיילג יד ףיוא ןסירעג ךיז
 םעד ןעמעני וצ טייקכעלגעמ ַא ָאד טָאה גרעבמַאס .סיפ ענעגייא
 םיא ףיוא טָאה אפוג גרוטַאמַארד רעד סָאװ ,תורצ יד טימ ,ימלוע
 ,םורק ,ביוט) ןגָאלּפ עכלעזַא וצ ןעמ ףרַאד יצ .טקישעגנָא
 "יה זיב ןעיירש ךָאנ (הדיחי תב ַא ןופ דרָאמטסבלעז ,עגושמ
 ?ןבייהפיוא ןענָאק טשינ ךיז ןוא ןלַאּפ ךָאנ סָאװ וצ ?טייקירעז
 !ןסילוק ןסייר וצ -- עלוש ןייז זיא ױזַא רעבָא

 :הרוש עטשרעטנוא יד

 טָאה סָאוװו ,רָאיטקַא ןַא ןגָארקעגוצ ןגרעבמַאס ןיא ןבָאה רימ
 -עג טלָאװ רע עכלעוו טימ יד .ןכיילג ןייז טשינ רעמ ָאד ןיוש
 ןפיוא גנַאל ןיוש ,ןרָאי ערעגנעל וצ סיא ,ןענייז ,ןרירוקנָאק טנָאק
 שעטיפס ןייז ןיא טָאה טסַאג רעד ,סעּפע ךָאנ ןוא .. .תמאה םלוע
 טלָאװעג םיא ןעמ טָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא זַא ,טלייצרעד
 ךָאנ טָאה רע רָאנ ,עניב רעשידיי רעד ןופ גינעק ןרַאפ ןעניורק
 ארומ סָאװ טשינ דניצַא רע טָאה ,ָאטנָא טלָאװעג טשינ ןיורק יד
 טשינ ןױרק עקיזָאד יד םיא ףיוא לעוװ ,סלַאפנלַא ,ךיא .ןבָאה וצ
 ."ןעגניווצפיורַא

 טערט רע ואוו ,"רעטַאעט טסנוק ןשידייא ןיא רעביא טייג .ס
 טבייררש םעד ןגעוו ."בנג עקטָאמ, סלַא 1933 רַאונַאי ןיא ףיוא

 :ןַאמלעגָאפ .ל

 טָאה רעטַאעט-טסנוק ץרַאווש סירָאמ ןיא יבנג עקטָאמי ןיאג

 "כיר יד ןוא ליּפשנעמַאװצ ןקיטכיר םעד טַאהעג ןיווע גרעבמַאס

 -עלעג עתמא יד ןגָארקעג רימ ןבָאה ָאד ןוא .גנובעגמוא עקיט

 -ער םוש ןָא ,םע טגָאז ןעמ יו ,יירפ סיא ןליײטרוא וצ טייהנג

 -עג ךיױא רע טָאה בנג עקטָאמ ןופ עלָאר יד ןוא ,סעיצַאוורעז

 -עג ַא טימ טליפשעג בנג סעד טָאה רע .םערוטש טימ ןעמונ

 עטשרעביא יד ףיוא סיוכרוד טעמכ ,םרַאיל ַא טימ ,רעדְליפ

 יירפ רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה בנג עקטָאמ ןייז ןופ .רענעט

 רעקיעפ ,רעטוג ץנַאג ַא זיא גרעבמַאס זַא ,קורדנייא רעקידרע

 ןכיױה -וצ םעד ןצונַאב וצ טײקכַאווש ַא טָאה רע רעבָא ,רָאיטקַא

 -עווַאב עשיטַאמַארדָאלעמ יד ןוא טסעשז ןפרַאש-וצ סעד ,ָאט

 -רעניא ןַא יו רעכעלרעסיוא ןָא רעמ ?ללכב זיא ןליּפש ןייז .גווג

 -נייא םעד ,גנוגעווַאב עטמַאצעג יד טינ ריא טעז םיא ייב .רעכעל

 ןוא ,ןטסָאמעג ןוא ןגניוועג זיא סָאװ ,טסעשז סענעטלַאהעג

 -רַאטש ליפ לָאמטּפָא זדנוא וצ טדער סָאװ ,גיױוש טרָאס םענעי

 טעמכ רע טזָאל עיזַאטנַאפ רעזדנוא רַאפ .ןדייר סָאד יו רעק

 עדעי רעטנוא טכײרטש רע .ןליפש ןייז טימ רעביא טינרָאג

 טימ ןטסעשז טימ ל?ליפעג ןדעי ןוא גנתבעלרעביא עכעלרעניא

 זיא רע עכלעוו ףױא רענעט עכיוה ןוא ןעגנוגעווַאב עקיטסַאה

 רע ןעוו רעסעב ליפ ןעוועג טלָאװ סע .שירעדנעוװערַאּב רעייז

 ףיױא רענעטלַאהעגנייא ןוא רעטנכערעגסיוא ,רעגרַאק לסיב ַא זיא

 "ברוז רעמ ןעוועג טלָאװ ענייז גנוגעווַאב עדעי ןעוו ,עניב רעד

 .טמַאצעגנייא רעמ ןוא טכַארטעג

 -ןרָאיטקַא רעטלַא רעד ןופ ליפ רעייז ךיז ןיא טָאה גרעבמַאס
 ךאד ןענייז רימ רעבָא ,רעינ רעד ןופ קיניװו ץנַאג ןיא לוש
 .ןרָאי עטצעל יד רַאפ סטרעוורָאפ קעװַא טייוו יירעליּפשיוש ןיא
 וצ טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טינ טָאה גרעבמַאס זַא ,ךעלגעמ
 .עניב רעד ףיוא ךיז ןעלקיױוטנַא

 ,ישזער רעטוג ַא רעטנוא ,עּפורט רעטוג ַא ןיא זַא ,טכוד רימ
 ןָאק רעכלעוו ,רָאיטקָא רעכעלצונ ַא רעייז ןייז גרעבמַאס ןַאק
 עכלעוו ,ןטײקכַאוװע עטסרעמ יד ןופ ןעײרּפַאב טייצ רעד טימ ךיז
 יּפעיוש עשביה דָארג ךיז ןיא טגָאמרַאּפ רע .סױרַא טזייו רע
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 = ןַא וא טנעמַארעּפמעט ןשירעליפשיוש ַא ,ןטיײקיעפ עשירעל

 ."םערעטניא ןשיטַאמַארד ןטסנרע

 ַאזַא טיג ינודקומ .א ר"ד רעקיטירקירעטַאעט רעטנַאקַאב רעד

 :עקירעמַא ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו גנוצַאשּפָא ענײמעגלַא

 ןעידיי סעד ןופ סורג ןטוג ַא טכַארבעג טָאה גרעבמַאס .א;

 רעטַאעט ןיא עטסעיינ עמַאס סָאד זַא ,טעז ריא ןלױוּפ ןיא רעטַאעט

 טרעילָאמ ןיא ןגרעבמַאס .א ןעזעג ךיא בָאה טָא .ףיוא רע טּפַאכ

 ,ןרעילָאמ וצ ןייגרעד סָאד ,ןילַא סָאד ןיוש זיא ,ײרעגרַאק רעד;

 :טייקיינ ערעסערג ַא ךָאנ וצ סםעד וצ ךָאנ טמוק .הגרדמ עכיוה ַא

 ןוא גנודיילק רעקיטנייה ןיא ןרָאװעג טליפשעג זיא רעילַאמ

 ײרשעגג רעטצעל עמַאס רעד ןיוש זיא סָאד ןוא .גנוטַאטשסיױא

 סגרעבמַאס .א ןעזעג בָאה ךיא ,תמא .יעדָאמ-רעטַאעט רעד ןופ

 ,תמא .רעטַאעט םענעפרָאוורַאפ ןוא ןטלַא ,ןטלַאק ַא ןיא ןגרַאק

 ,רעטעקַאנ ,רעטנלע ןַא ףיוא ןגרַאק סגרעבמַאס .א ןעזעג בָאה ךיא

 -עצ ַא ןטרעדורעצ א ןקילעפוצ א לבמַאסנַא ןַא טימ ןוא עניב

 סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןופ הנוכ עצנַאג יד רעבָא ןטעּפרעט

 רימ זיא סע ןוא .רָאלק סױרַא ךָאד זיא גרעבמַאס .א ןופ ןליפש

 םעד רַאפ טגַאװעג וצ ןגעווטסעדנופ זיא סע זַא ,ןרָאוועג רָאלק

 רענרעדָאמ ןיא ןרעילָאמ ןליּפש וצ רעטַאעט ןשידײ ןשיליופ

 ,גנודיילק

 ַא זיא רע .רעליפשיוש רעקיטרַאנגיײא ןַא זיא גרעבמַאס..

 יז טליפש רע .עלָאר ַא טריקַאטַא רע .רעליפשיוע רעקרַאטש

 "מיא ןקידארומ ַא טימ ריא ףיוא ףױרַא ךיז טפרַאוו רע רָאנ ,טינ

 סעפע ןשטנעמ ךיז ןיא ענעסָאלשרַאפ ןעוועג ןענייז עגרַאק .טעפ

 -לַאהַאבסױא עקיזָאד סָאד וא ,ןצימע ןופ סיוא ךיז ייז ןטלַאהַאב

 דשח טימ ןקוק סָאװ ,ןשטנעמ עקניליטש רַאפ ייז טכַאמ שינעט

 טרעק רעבָא רעגרַאק סגרעבמַאס ןעמעלַא ףיוא ארומ טימ ןוא

 ףױא עגר ַא טינ טייטש רע ,טרעדליּפ רע ,טײרש רע .טלעװ ַא

 ךיז טפרַאו רע ,ןרעדנַא םוצ לקניוו ןייא ןופ טפיול רע .טרָא ןַא

 רָאג טרעוו רעדנואוו רעד ןוא ,רערעדנַא רעד וצ טנַאװ ןייא ןופ

 םערָאװ ,ןשטנעמ ןטריזילַארַאפ ַא ךיז רַאפ טעז ריא ןעװו סױרג

 ךיז טלבמָאב טנַאה ַא וא סופ ַא טפעלש רעגרַאק סגרעבמַאס .א

 ךיז ךיא ןָאק ןקז ַא זיא רע .טינ ךיוא רע זיא גנוי ןוא ,םיא ייב

 עסיורג ַא ןרענודּפָא שממ לָאז ילכ ירבש ַאזַא זַא.,ןלעטשרָאּפ טינ
 ןופ זיא .רעדנַאנַאכָאנ העשש יירד ענעצס יד ןרעקרעביא ןוא עלָאר

 -ןייה ןיא ןרעילָאמ ןליטש םעד ןופ ןוא ןליּפשרעביא סגרעבמַאס .א

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ עריטַאס םרעילָאמ זיא ,רעדיילק עקיט

 .עמַארדָאלעמ רעכעלשידיי רָאג ַא

 ןיווש ןגרעבמַאס .א ןעזעג ךיא בָאה קירוצ געט עכעלטע טימ
 ןכעלשטנעמ ַא ןיא ןוא ,ײבנג עקטָאמ, ןיא ,עסעיפ ַא ערעזדנוא ןיא
 ,רעטַאעט טסנוק ןופ לבמַאסנַא ןקיטכערפ םעד טימ רעטַאעט
 .א (ײןגרַאק, םייב סָאוװ עכעלמענ סָאד טריסַאּפ טָאה ָאד ןוא
 ךיז טפרַאוװ רע .בנג עקטָאמ ןופ עלָאר יד טינ טליפש גרעבמַאס
 סגרעבמַאס .א טױל .שממ יז טקוצרַאפ ןוא ריא ףױא ףױרַא
 עקטָאמ; טינ ןסייה טפרַאדַאב עסעיפ סשַא םולש טָאה ,ןליפש
 עקטָאמ רעקיזָאד רעד םערָאװ ,"רעיירש עקטָאמ, רָאנ ,ײבנג
 רע ןרעטיצ טנעוו יד זַא ,טיירש רע .זױהנַאװ ַא ןיא יו טיירש
 ַא זיא ,טסיױו ריא יװ ,עקטָאמ ןוא ,רענעמונַאב ַא יו טיירש
 -עטלַאהעגנייא ןַא טימ ,רעגניפ-ץיּפע יד ףױא טײג בנג ַא בנג
 רע ןעו סױרַא טינ םפיפ ןייק ךיז ןופ טוָאל רע .סעטָא םענ
 ןרוּפש ןזָאל הכאלמ עקיזָאד יד ךָאד חמ .הכאלמ עשבנג ןייז טוט
 טימ ,בגא .ןדייר ןייז ןיא ןוא גנוגעווַאב ןייז ןיא ,גנוטלַאה ןייז ןיא
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 רנַאב -םיטשודדצ

 רָאה עינעמעז ַא ץזָאלסױרַא טימ ,טייז רעד ףיוא לטיה ַא ןָאטנַא

 סעינעשעק יד ןיא טנעה יד ןטלַאה ןופ ,לטיה םעד רעטנוא ןופ

 ןעמוקַאב ,ןזיוה יד טירט ןוא טירש ףיוא ןבייהרעטנוא ןופ ןוא

 רעסיוא .רעכערברַאפ ַא ןופ טערטרַאּפ ןצנַאג םעד טינ ךָאנ רימ

 סָאװ ,סנױזַא סעפע ךָאנ ןייז ףרַאד ,עכעלרעסיוא עקיזָאד סָאד

 ןקיזָאד סעד ןופ עכעלרעניא סָאד ןגעוו ןסיו ךיוא זדנוא טזָאל

 .עקטָאמ

 ןּפמעט ַא טרָאד ןבָאה זומ ,רעדרעמ ַא רעטעּפש ןוא ,בעג ַא

 ןוא טלעוו רעד רעביא םורָא טינ טײג רע .המשנ רעד ןיא ליונק

 טלעוו יד טרעה רע יוװ ױזַא טרעדליפ ןוא טעוועדלַאווג ,טיירש

 .רעטַאלפ ַא ,רעטיצ רעליטש ַא ןייז חמ ץעגרע .קַאטַאיּפ ַא רַאפ

 לָאז ,גנוגעווַאב ןייז ןיא ןייז סע לָאז ,ןדייר ןייז ןיא ןייז סע לָאז

 רעד ןוא בנג רעד ךָאד ףרַאד ץעגרע .קימימ ןייז ןיא ןייז סע

 "מַאס ייב .ןדייל ענייז וליפַא ןוא קערש ןייז ןקרעמ ןזָאל רעדרעמ

 סָאוװ ,רענייא זיא רעדרעמ ַא ןוא בנג ַא זַא ,סױא טמוק ןגרעב

 ךיז טכַאקעצ טולב ענעפיירט סָאד ןעוו ןזוה יד רעטנוא טבייה

 -טָאמ .טעטילַאטנעמיטנעס ןיא ןײירַא טלַאפ רע ןעוו ןוא םיא ןיא

 .טיירגעגוצ טינ טעמכ ןגרעבמַאס ייב ללכב ןענייז םישעמ סעק

 ןליּפש ןייז זיא רעבירעד .טכירעגמוא ,םיצולּפ סױרַא ןעגנירּפש ייז

 טינ ,עטכַאלּפ ַא -- עלָאר ַא .שיטכַאלּפ רעבָא ,קרַאטש עקַאט

 ָאטינ ,טייקלדייא ןייק ָאטינ .טלייפעגמורַא טינ ,טלביהעגמורַא

 -- רקיע רעד ןוא טייקשיריל ןופ קנופ ןייק ָאטינ ,ןסנאוינ ןייק

 ,קרַאטש ןענייז ןלָאר ענייז ןגיוזע עקידוועדערַאב סָאד ָאטינ

 עלָאר ןייז... .עלָאר ַא רַאפ לַאירעטַאמ רעטוג ןענייז יז .יור רעבָא

 ,ןטסעעז ענטעמַאה עסיורג ןופ ,רענעט עכיוה ןופ זיולב טײטשַאב

 ָאד זיא סע ןסַאמירג עסיורג ןופ ןוא קימימ עטלבוהעג-טינ ןופ

 טרעדורעצ ןליּפש ןימ ַאזַא ןלָאר ענייז ןיא טּפַארק עיר ליפוצ

 סױרַא טפָא ייז טסייר גרעבמַאס .עידעמָאק יד רעדָא עמַארד יד

 -ערג עשירעלטסניק ןוא עשירַארעטיל עכעלריטַאנ ערעייז ןופ

 ָאפמעט עשיטַאמַארדָאלעמ ַא לָאמַא טמוקַאב עמַארד יד .ןצענ

 -וָאק עשיטַאמַארד יד טעווערעטסיהרַאפ יז ,טעוועדלַאװג יז

 ךות ןשירָארעטיל םענייפ ,םענעגייא ריא טיירשרַאּפ יז ,ןטקילפ

 .סעטעקַאנ סעפע סױרַא טרעדליּפ ןוא

 .רעליּפשיוש רעטנַאסערעטניא ןַא קפס ןָא זיא גרעבמַאס .א..

 עזטירעליּפשיוש עסיורג עכעלטע רעבָא ,ךס ןייק טינ טָאה רע

 -ַאעט עשירעלטסניק ַא ךיז םורָא טַאהעג טלָאװ רע ןעוו .תולעמ

 .רעליּפועיוע רעסירג ַא ןעוועג רעכיז רע טלָאװ ,הביבס-רעט

 -יששיווע עטסקיטכיוו יד טָאה סָאװ ,רעליּפשױש ַא רע זיא טציא

 -ןרטס ןייא ףיױא טליּפש ןוא טקיסעלכַאנרַאפ םענורטס עשירעל

 ןַא ןוא עקרַאטש ַא םיטש א תמא זיא סע .םיטש רעד ףױא ,ענ

 טרָאפ זיא יז רעבָא ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ןופ עטציהעגנָא

 -רטוש טימ ןלָאר טמענ סָאװ ,רעליּפשיוש ַא רע זיא .ענורטס ןייא

 רע זיא טציא .רעדורעג ןוא למוט טימ ,הרובג רעשיזיפ טימ ,םר

 -עג ןענייז ןטייצ עטלַא עטוג יד ןיא לָאמַא .רעליפשיוש רעיור ַא

 טָאװ ,ךס ַא ןעוועג ןענייז לָאמַא .רעליּפשיווע עכלעזַא דס ַא ןעוו

 -עג זיא סָאד .ענעצס רעד ןופ סעבמָאב טרעדיילשעג שממ ןבָאה
 ײ...לָאמַא רָאג ,לָאמַא ןעוו

 טָאה ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןייז ןגעוו .ס טימ ךערּפשעג ַא ןיא
 :טקירדעגסיוא ױזַא ךיז רע

 זיא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג זיא רָאיטקַא ןַא ןעוו לָאמַא..,
 זַא ,לָאמַא .גלָאפרעד ןלעירעטַאמ םעד ןיא רקיעב ןגעלעג םיא
 .טַאהעג ךס ַא עקַאט רע טָאה ,יױּפָארטעגנירַא , טָאה רָאיטקַא ןַא
 גלָאפרעד ןטסערג םייב .טרעדנעעג ךס ַא עגַאל יד ךיז טָאה טציא
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 יב ןייז ןח אשונ .ןכַאמ טשינ ןרַאלָאד ךס ןייק טציא ןעמ ןָאק

 רעלַאקָאל רעד לייו ,ךַאז ערעווש ַא זיא םילודג רעקרָאי וינ יד

 קרַאטש זיא -- יסעלַא רעביא עקירעמַא; -- םזיטָאירטַאפ

 .טלקיױוטנַא

 טזָאל ?ןרָאפעגקעוַא ךיג ױזַא טרָאד ןופ ןיב ךיא יאמלהי

 -כיר סעד רימ ןופ טרעה ןוא ,יןצכעגָאז; עלַא טייז ַא ןָא רעביא

 -קעווַא ןלענש ןיימ ןיא טשינ םענייק קידלושַאב ךיא .תמא ןקיט

 ןעוו ,טייצ ַא ,טייצ יד לכ-םדוק ןיא קידלוש .עקירעמַא ןופ ןרָאפ

 ַא רַאלָאד 150 וצ טנידרַאפ טכייל רעירפ ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא

 קידלוש .ךָאוו ַא רַאלָאד 10:15 ַא טימ קעווַא טציא ןעייג ,ךָאוװ

 ןופ טרָא ןַא .קַאפעגנײירַא ןיב ךיא ןיהואוו ץַאלּפ רעד ךיוא זיא

 -ייֵק ןוא ,טרָאד ןליפש וצ טדערעגּפָא ךימ ןבָאה עלַא ןכלעוו

 ןַא .טרָאד ןופ ןעײרּפַאב וצ ךימ ןפלעה טנָאקעג טשינ טָאה רענ

 תוהמ רעשיטסיטרַא רעצנַאג ןיימ ןוא רַאוטרעּפער ןיימ ואוו ,טרָא

 ױזַא -- רעטַאעט סָאד יוװ ןוא ,טסַאּפעגנירַא טשינ ןיהַא זיא

 ערעסעב ייב .רעטַאעט ןיא ןיהַא טמוק סָאו ,םוקילבוּפ סָאד

 .ץַאלּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא רעבירַא ךיז ןעמ טפרַאוו ןטייצ

 ןבלעז ןטימ ןעגנורדעגכרודַא זיא יז ךיא -- עסערפ יד

 יד ןסײר טשינ לָאמַא לָאז עסערפ יד יו .עלַא יו םזיטָאירטַאּפ

 זַא ,רעבָא ,טשינ טלַאהימ עכלעוו ןופ יד ךיוא ןוא ענעגייא

 עלעטניפ, סָאד ייז ןיא ךיז טקעוװרעד ,רעדמערפ ַא טמוקיס

 רעד ייז יב טרעוו רענעגייא רעטסנעלק רעד ןוא ,ײעקירעמַא

 טא "ןגרַאק; םעד טשינ ליפש ךיא ןעוו ןייז ןָאקיס.. רעטסערג

 טלָאו ,"גיוא ןפיוא עמלעב ַא טימ ןתח ַא, רָאנ ,"ןביוט, םעד

 םעד ייב טָאה רשפא .טסַאג רעטגיײלעגנָא רעמ ַא ןעוועג ךיא

 רעוו -- ןָאסלעגרעב דוד -- רבחמ ןייז ןעוועג סרוג "ןביוטי

 ואוו ,עקירעמַא ןופ ןדירפוצ קרַאטש ךיא ןיב ךָאד רעבָא ?טסייוו

 יד ייב גנונעקרענָא ןוא גנַאלקּפָא ןשרבח ַאזַא ןענופעג בָאה ךיא

 ."ןרָאיטקַא-סירבח

 קירוצ .ס ךיז טרעק ,עניטנעגרַא ןיא ןליּפשטסַאג ענייז ךָאנ ץרוק

 .דנַאלגנע ןיא טרילָארטסַאג ןוא .,עּפָארײא ןיא

 :רעיימ סירָאמ טביירש ,ןָאדנָאל ןיא ןליּפש ס'.ס ןגעוו
 ָאד טָאה רע ןלױּפ ןיא רעלטסניק עטסעב יד ןופ רענייא;

 טַאהעג טָאה ןוא ,1934 ןיא רעטַאעט ןָאיליוװַאּפ ןיא טרילָארטסַאג
 עֶלָאֹו יד טָאה רע .ירעגרַאקי סרעילָאמ ןיא גלָאפרע ןסיורג ַא
 .טפַארק רעלענָאיצַאמע טימ ןוא שיטסירעטקַארַאכ רעייז טליּפשעג
 ןופ טָאּפש רעדנסייב רעד .טסנרע וצ לסיב ַא גנוניימ ןיימ ךָאנ
 ."טרעהעגסױורַא קיכליה גונעג טינ ךיז טָאה ןרעילָאמ
 ;טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 רעד ןסיורג רָאג ַא טַאהעג גרעבמַאס טָאה ירענליווי יד ייבי
 .י ,יסשה שודקי סשַא ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז ןוא גלָאפ
 ,ןַאמרעה דוד ןופ ישזער) יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייבי סצרּפ .ל
 ירעבױט רעדי סנַאסלעגרעב דוד ,יזיירק-דיירקי סדנובואלק
 ,יקאליישי סריפסקעש טליּפשעג ךיוא טָאה גרעבמַאס .א .איא
 לָאר רעקיזָאד רעד ןגעוו .טריפעגפיוא ןבָאה ירענליווי יד סָאװ
 -ילַארטנעצ' ןיא לָאמַא יו טקנוּפ ,טליּפועעג טָאה רע סָאו ,רענייז
 .טלייטעג ןעוועג ןעגנוניימ יד ןיוש ןעניז ױגרַאקי םעד רעטַאעט

 רע .דנַאלסיוא ןיא טרילָארטסַאג טּפָא טָאה גרעבמַאס קיזייא
 .עקירעמַא ןיא ןעוועג ךיוא זיא

 טזעינ לזמ סיורג ןייק ןבָאה קרָאי-רינ ןיא ןטירטפיוא עניז

 -ףפיוא טרָאד זיא רע סָאװ ,ןופרעד רשפא ךיז טמענ סָאד .טַאהעג'

 עקטָאמי -- עשרַאוו ןופ לָאר-ץנַאלג רעקילָאמַא ןייז ןיא ןטָארטעג

 טרָאד רע טלָאװ .טלַא וצ ןעוועג ןיוש זיא רע רענלעוו רַאפ ,יבנג
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 ןופ ןָאקיסצעל

 ,ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טרילָארטסַאג לָאר .רעקיזָאד .רעד ןיא
 גלָאּפּרעד ןרענעלק ןייק:טשינ טַאהעג טרָאד ךיוא רעכיז רע טלָאוװ

 : ,עערַאוו .ןיא .יוז

 טימ עקירעמַא םורד ןיא ןטָארטעגפױא ךיוא זיא גרעבמַאס
 -ָארייא ךס 8 .ןיא -- עקיבלעז ז סָאד .גלָאפרעד ןסיורג ַא רעייז
  ,רעדנעל עשיעּפ

 םנֹופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג .גרעבמַאס ןיא לָאמ עקינייא |

 -נעטש שטנעמסקלָאפ סלַא ןוא ,ןליוּפ ןיא ןיײרַאֿפ-ןרָאיטקַא ןשידיי
 יד ופ טײהרעמ רעד טימ ןושל ןעמַאזניימעג ַא ןענופעג קיד
 ַא ןעוועג ךיוא זיא גרעבמַאס .ץעטנעמטקלָאפ ןרָאיטקַא עשידיי

 טבילַאב רעייז ןעוועג ר זיא ןזא רענדער-ןסַאמ רעקיניזפרַאש ,רעטוג !
 | ' .ןרָאיטקַא-סירבח ענייז ייב

 טָאה רע זַא ןבעגוצ ךיוא ןעמ זומ ןגרעבמַאס ןופ חבש םוצ -

 ,רוד ןרעטלע ןופ ןרָאיטקַא עשידיי עטלייצעג יד וצ טרעהעג)
 סלַא ,טרעקרַאפ .ןרָאיטקַא יעגנויי יד טפמעקַאב טשינ ןבָאה סָאװ
 וצ ידכ ןָאטעג ץלַא רע טָאה ןיירַאפ-ןטסיטרַא סנופ רעציזרָאפ
 "עג טשינ טָאה רע .תוחכ עגנוי טימ ןעייר ערעזדנוא ןרעכײרַאב

 סלַא

 "רעטסוש ,

 ןיא

 ןשידיי ַא

 'םליפ

 ענייז וצ ,ןרָאיטקַא -סקלָאפ בור סָאד יװ ,ןליורעדיוו ןייק טַאה

 טריטקעּפסער עכלעזַא טָאה רע .ןרָאיטקַא-םירבח עטנעגילעטניא

 .טגָאמרַאפ טשינ ןילַא טָאה רע סָאװ ,סָאד יז ןוֿפ טשאועג ןוא
 -רעשיילפ רעוועשרַאוו ַא ןופ טמַאטשעג טָאה גרעבמַאס קיזייא/

 ןָא יטלעו רעד ןיא סױרַאי זיא רע ןוא ,ןד" עטושּפ ,החפשמ |

 ןליו םענרעזייא ןַא טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןסיוו םענײמעגלַא

 ַא רעייז ,ערעדנַא ייב טנרעלעג ,ךיז רעביא טעברַאעג רדסכ ןוא/
 -טשינ ַא טגָאמרַאּפ -- ךַאזטּפױה יד סָאװ -- ןוא טנעיילעג ךס

 -ליש וצ טבילרעד םיא טָאה סָאװ ,עיצי וטני יא עכעלטינשכרוד

 .דמערּפ ןעוועג םיא ןענייז עכלעוו ,תוביבס/ א ןטלַאטשעג ןרעד
 .ןפלָאהעג ךס ַא םעד ןיא םיא טָאה המכח עסיורג ןייז

 רעטשרע ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ טָאהעג גרעבמַאס טָאה ליפ רעייז

 ןופ טמַאטשעג טָאה סָאו ,בילטָאג ענעלעה עסירטקַא יד ,יורפ

 ןילַא ןוא ,(עשרַאו ןופ ןַאמגַאלש) םייה רעטנעגילעטניא ןַאה

 רעטלַא רעד ןופ סנירעליפשיוש עטסנעגילעטני א יד וצ טרעהעג

 ."עידרַאװג רעשידיי

 ךיוא ןוא דילגטימ- סגנוטלַאוװרַאפ .ןעוועג לָאמ ערערעמ זיא .ס.
 .ןלױּפ ןיא ןײרַאפ-ןטסיטרַא ןשידִיי ןופ .רעציזרָאפ

 רעסישזער ןעוועג זיא .ס זַא ,רעביא ךיוא טיג ווָאקרוט טנומגיז

 : . .לוָאװַאלסינַאטס ןיא ןיירַאפ-ןדַאפדלָאג ןופ
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 ,טעסירטקַא ןץא-

 רעטַאע ט ןשי
 א -+

 ןיא טקילײטַאב רָאיטקַא רעשידיי רעקיצנייא סלַא ,ךיז טָאה .ס -

 לָאר רעד ןיא) שטיוועקצימ ןופ "שואעדַאט ןַאּפ  םליפ ןשילױוּפ

 ןעמליפ עשידיי ךס ַא ןיא טליּפשעג טָאה ,("טסילַאבמיצ לקנַאי,

 ."קובד" סיקסנַא ןיא "חלושמ , סלַא רעטנורעד ןיא

 :טביירש רענעק בקעי

 רעשיטַאמַארד רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא גרעבמַאס קיזייא;
 ךָאנ ,ויצ-ילעופ ןופ רבח רעטלַא ןַא ןעוועג זיא רע .רעליפשיוש
 ןייז טימ טריצלָאטש קידנעטש טָאה רע ןוא ,1905 רָאי ןופ
 טגעלפ טעטעיפ רערעדנוזַאב טימ .ןויצ-ילעוּפ וצ טייקירעהעגנָא
 -ער ,ןעגנורעײפדווָאכָארָאב יד ףיוא ןטערטסױרַא קידנעטש רע

 סכאלמ .ל סָאטַאּפ ןשירעלטסניק ןסיורג טימ ייברעד קידנריטיצ -

 ".יסעצווָאכָארָאבי' עמעָאּפ עטנַאקַאב
 טנומגיז רעביא טיג ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ן'.ס ןגעוו

 :וָאקרוט
 םישדח עקינייא טָאה 5 עקישזד ףױא עלאה-ייט רעד ןיא;

 טּפָא םיא געלפ ךיא .גרעבמַאס קיזייא רענלעק סלַא טעברַאעג
 ףיא טעברַא רעבלעז רעד וצ ןיײג געלפ ךיא ןעוו ,ןטײלגַאב
 -עג ןילַא ךעלטנגייא רימ ןבָאה טעברַא עקיזָאד יד .ענלעששזד
 -עג טמיטשַאב ,עזָאלסטעברַא סלַא ,זדנוא זיאיס .ךיז ףיוא ןעמונ
 רָאפ דנָאפ םעד ןופ טלַאהעג רעקידשדוח רעסיוועג ַא ןרָאװ
 -ובכב ַא ןגָארט לָאז גנוציטשרעטנוא יד ידכ .יעלופטסנידרַאֿפי
 ןיא רעעזפיוא סלַא טמיטשַאב זדנוא ןעמ טָאה ,רעטקַארַאכ ןקיד
 .סעלַאה-ייט ייווצ יד

 -נעײג ,לָאמ ַא ןרָאוװעג ןלעפעג ןַאלּפ רעד זיא ןגרעבמַאס .

 ּפַאלק ַא ,רעגייטש ןייז ףיוא ,רימ רע טָאה ,טעברַא רעד וצ קיד .

 | :עציילּפ ןיא ןָאטעג

 שטָאכ רימ ןטעברַא !לַאפנייא רענעדלָאג ַא ןעוועג זיאיס --
 רעוו ןסיוו ןדיי יד שטָאכ ןלָאז ןוא ,סעטָאלז רָאּפ יד םיוא ךעלרע

 -ַאעט ןייק ןליפש טשינ ןעמ ןָאק !ייט לזעלגיס יז טגנַאלרעדיס .

 .האנה ןפַאערַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא שטָאכ ייז רימָאל ,ייז רַאפ רעט

 ,רענלעק סלַא האנה טּפַאשרַאפ טָאה גרעבמַאס ואוו ,טרָא סָאד

 טימ ךיילגוצ עּפַאמ רעוועשרַאוו רעד ןופ ןרָאװעג טקעמעגּפָא זיא

 "קאליע; ,"רעביוט, סלַא ןָאטעג סָאד טָאה רע ואוו ,רעטרע יד

 ײ..ןייַלַא םיא טימ ןעמַאװצ ,ײבנג עקטָאמ, ןוא
 ןייז ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא 'ןבעל' ס'.ס ןגעוו ןוא

 ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי טביירש ,ףוס ןשיגַארט
 :סנרעטש

 עטצעל יד ןסעגרַאפ ןענַאק ןבעל ןיימ ןיא ןעד ךיא לע יצא

 -עפוע יד) ךייא טימ ןעמַאװצ טכַארברַאפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןהעש -

 טָאה סָאװ ,2 אנשעל ףיוא (ןרָאיטקַא עשידיי ענעמוקעגמוא-רעט
 -סיזקע רעמ טרָאטעג טשינ ןיירַאפ רעלענַאיסעּפָארּפ ַא יו ןיוש
 רעייז ךָאנ ףכית ,ןעניירַאפ עשידיי עלַא ןבָאה ןזעטייד יד) ןריט
 ,לַאקָאל םעד ןבָאה רימ ןוא ,(יטזיילעגפיואי ,עשרַאוװ ןעמענרַאפ
 -רַאפ ,שטייד יד ךרוד ןרעוו טריזיוקער טשינ לָאז רע ידכ
 ןרָאיטקַא עשידיי רַאפ ךיק ַא ןיא -- ,ךיק-סקלָאפ ַא ןיא טלדנַאװ
 -געט-גָאט טלמַאזרַאפ טרָאד ךיז ןבָאה רימ .תוחּפשמ ערעייז ןוא

 ןבָאה ןדייר ךיוה) טייהרעליטש ןוא ךעלשיט יד ייב ןסעזעג ,ךעל !

 רעד ףיוא רענעלפ טכַאמעג (טרָאטעג טשינ ןזיי טלָאמעד ןיוש

 ןרָאיטקַא עשידיי 187 ןעוועג ךָאנ טלָאמעד ןענייז רימ ....טפנוקוצ

 .תוחפ:שמ ערעזדנוא ץוח ַא

 ןעוועג ןענייז סע ןרעגַאל יױוצ ףיא טליײטעג ךיז ןבָאה רימ

 טָאה ןטסימיטּפָא יד ןטסימיסעפ ןוא ןטסימיטּפָא זדנוא ןשיווצ

 ,(ןעטנעמ -- 'יוזַא ןליוו ןדייי היד ,ןןשטנעמ-ײאווייג ןפורעג ןעמ

 ף
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 יד .ןברַאפ עזָאר ןיא ןעז טלָאװעג רעדָא ןעזעג ץלַא ןבָאה סָאװ
 -- יעָארק עצרַאווש' ןפורעג זדנא ייב ןעמ טָאה ןטסימיסעּפ
 זיא קילג םוצ ןטכעלש םוצ טשטייטעגסיוא ץלַא ןבָאה יז לייו
 -- ,ןטסימיטּפָא ןופ ןענַאטשַאב ןרָאיטקַא עשידיי טייהרעמ יד
 דָאװליא וליּפַא ןייז טגעמעג יז טָאה -- גנונעפָאה ןופ לָארטש ַא
 -רעד ,טקיטומרעד געט ערעטסניפ ענעי ןיא זדנוא טָאה -- שיר
 .טקרַאטשעג ןוא ןביוה

 ןופ רעטרעוװ עלופסגנונּפָאה יד ןסעגרַאפ ךיא ןָאק יװ ןוא
 רעד ןופ שאר רעד ןעוועג זיא סָאװ ,גרעבמַאס קיזייא רעזדנוא
 ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ,עשרַאוו ןיא (ןטסימיטּפָא עּפורג-יאווייי
 -עב ץלַא ,זיא סע רעגרע סָאװ זַא ןןייגוצוצרעביא ןעמעלַא טימַאב
 יָאק רָאנ ףרַאד ןעמ ,דלודעג ןבָאה רָאנ ףרַאָד ןעמ זַא :זיא רעס
 עקיטכיל זדנוא רַאפ ןעמוקנָא ןלעװ סע לייו ,ןרעיודסיױוא ןענ
 -ָאק רעטכייל ןלעוו רימ ןוא ,טָא-טָא ןָא ןיווע ןעמוק יז -- .געט

 ןקידנערַאפ סייב ןיוש ךיז טלַאה המחלמ יד ;עמעטָאּפָא ןענ
 יד ..שפנ דע םימ ואב לייו ןרעױד טשינ רעגנעל ךָאד ןָאק יז
 ןבָאה סָאװ ,רימ .טלַאהנָא טשינ רעטײװ ןױש ןענָאק תורצ
 -סיוא ןענָאק דעלדנע ןלעוו ,ייּפ ןוא ןדייל ליפיוזַא טכַאמעגכרוד
 -1יוושרַאפ ןלעוו ןגרָאז ערעזדנוא עלַא .רענייב ערעזדנוא ןכיילג
 ןטײרגנָא טעוו ןעמ .ןגָארט טנעה יד ףױא זדתא טעוװ ןעמ .
 ןגרַאז ןיוש טעװ ןעמ ואוו ,סעירָאטַאנַאס עטסעב יד זדנוא רַאפ
 זדנוא ןענייז סָאװ ,רָאי ךעלטשער יד ןלָאז רימ זַא ,זדנוא רַאפ
 ןוא זָאלגרָאז ,קױר ןבעלסיא ,ןבעל םוצ ןבילבעגרעביא ךָאנ
 .קידיירפ

 עזעירבח יד ןיא ןעמונעגליײטנָא טָאה סָאװ ,זדנוא ןופ רענייק.
 -רָאפ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה ,2 אנשעל ףױא ןפערטנעמַאזצ
 טעוו ,1942 ילוי ןט23 םעד היד ,םורַא געט רָאפ ַא ןיא זַא ,ןלעטש
 סָאװ ,ץלַא ןגײטשרעביא טעוװ סָאװ ,לטיּפַאק ַא ןבײהנַא ךיז
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד .ןעשעג זדנוא ייב טציא זיב זיא
 -סערג רעד וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה סָאװ ,עשרַאוו-שוריג רעד
 ,טייצ רענעי וצ ,עריא טימ ,עּפָאריא ןיא הליהק רעשידיי רעט
 .ןדיי טנזיױט 600 עּפַאנק

 ,עזערַאוו ןיא גרעבמַאס ךיז טניפעג גירק םנופ ךָארבסיוא ןטימ
 סױא טשינ טדיימ 1939 רָאי ןיא גנורידרַאבמָאב עשישטייד יד
 -טָאג ענעלעה ,יורפ ןייז ןוא ,22 עקסנַאּפ ףיוא הריד סגרעבמַאס
 .טעדנואוורַאפ טרעוו ,ביל

 ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס ןט6 סעד יחרזמ ףױאי ףיולעג ןתעב
 ,גרעבמַאס זיא ,עשרַאוו ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עלַא ןוא ץלַא טעמכ
 -רעזייאי ןַא טימ טָאה רע .עשרַאװ ןיא ןבילבעג ,קילגמוא םוצ
 -רַאפ ןסור יד ןחמ טָא טָא זַא ,ןזײװַאב טלָאװעג יקיגָאל רענ
 ןלעוו ייז זַא ,ןיהַא ןייג רע ףרַאד ,ָאזלַא ,סָאװ וצ .עשרַאוװ ןעמענ
 ,טסימיטּפָא רעסיורג ַאזַא ןעוועג זיא רע ..םיא וצ ןעמוק יווייס
 םוצ טשטייטעגסיא ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעג עלַא טָאה רע זַא
 רעייז ןעזעג רָאנ רע טָאה ןשטייד יד ןופ ןוחצנ ןדעי ןיא .ןטוג
 'עג זיא סָאװ ,רָאמוה ןטוג םעד ןרָאלרַאּפ טשינ טָאה רע ...הלּפמ
 רע טָאה עלַא רַאפ ןגרעבמַאס רַאפ ששיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוו
 -רעד םענייא טשינ טָאה רע ןוא ,טסיירט ַא ,טרָאװ טוג ַא טַאהעג
 .סזימיטּפָא ןייז טימ טמערַאו

 "מַאס טָאה ,עשרַאוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו סעדכָאנ
 .ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ גנוטלַאוורַאפ-ךיק רעד וצ טרעהעג גרעב
 -ןייֵלַא' ןוא יטניָאשזדי יד ייב טרינעוורעטניא דימת טָאה רע
 .ןרָאיטקַא םירבח עקיטפרעדַאבטיונ ענייז רַאפ ןצנַאטסניא-יףליה
 -עג ,ץנעוורעטניא ַאזַא ףיוא קידנעײג ,רע זיא לָאמנייא טשינ
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 דנַאב -םישוד)כק
 ,תייה= ןשיז טד- דת טטמוקוט סה ד אה 8 2 יראה יד ירפ יטשטהרשז דטדידה חרטה

 טוג יברעד ןוא טעברַא ףױא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טּפָאכ

 רע .ןכַארבעגנייא טשיג רעבָא םיא טָאה סָאד .ןָאװעג ןָאלשעצ

 ןציוו טימ ןטָאשעג ןוא רָאמוה ןטוג ןיא ןעוועג ,רעירפ יוװ ,יא

 ,יייז' ןַא ןבױלג וצ טרעהעגפיוא טשינ טונימ ןייא ןייק טָאה רע

 .הלּפמ םנמה ןבָאה ץזומ ןשטייר יד

 -לעזעג ַא ןיא רענלעק סלַא טעברַאעג ךיוא טָאה גרעבמַאס

 סלַא ןטָארטעגסױרַא רע זיא קיטייצכיילג רעבָא ,ךיק רעכעלטּפַאש

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןעגנוטלַאטשנַארַאפ ףיוא רָאטַאטיצער

 .עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק

 רעשירעלטסניק ןרָאװעג גרעבמַאס זיא עשרַאוו-ָאטעג ןיא

 ןפַאשעג זיא סָאװ ,ילעזַאזַא ייני רעטַאעט ןשידיי םנופ רעטייל -
 -קעריד רעד רעטנוא .ַאנזַאלעשז קע עיּפילָאװָאנ ףיוא ןרָאװעג
 טָאה רעטַאעט ןקיזָאד טניא .רעלדנַאס םייח רָאיטקַא םנופ עיצ
 ךיוא טָאה רע ואוו ,בילטָאג ענעלעה יורפ ןייז טימ טליּפשעג רע
 זיא רעסיששזער רעטשרע רעד .עסעיפ עטייוצ עדעי טריסיעזער
 יו ןוא ,ןײלַא ,רעלדנַאס םייח רָאטקעריד רעד ןעוועג טרָאד
 רעטַאעט סעד ןיא זיא גרעבמַאס ,ןעגנילק טשינ לָאז סע ענדָאמ
 ןרעלדנַאס ךָאנ -- טרָא ןטייווצ ןפיוא ןרָאוװעג טריסנָאנַא

 זַא ןעשעג זיא סע סָאװ ,טגערפעג לָאמַא םיא בָאה ךיא ןעוו
 רימ טָאה ,ַאלּפ ןטיױוצ ןפיוא טריסנָאנַא זיא ירעסייקי רעד
 :טרעפטנעעג טסנרע גרעבמַאס

 .טקידנעעג ךיז ןבָאה יסרעסייקי יד ןופ ןטייצ יד ,לסַאנָאי --
 -דנַאה עקילָאמַא ןיימ זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 ;טקידניזעג בָאה ךיא .עקיטכיר ןייק ןעועג טשינ זיא גנול
 ךימ טָאה טייצ יד .טולב זייב ךס ַא ערעדנַא ןוא ךיז טּפַאשרַאפ
 -עדנַא ןַא ןרָאװעג ןיב ךיא .טלייהעגסיוא ןוא טנרעלעג רעבָא
 ןעז טסעוו ,ןקידנע המחלמ יד רָאנ ךיז לָאז .גרעבמַאס רער
 ךיז לע ךיא ןטעברַאנעמַאזוצ רימ טימ ךיז טעוו סע יו ,לסאנאי
 ,עלַא ןוא ,ןטסיטרַא עשידיי עטסעב יד טימ ןליפשש וצ ןעימאב
 ."תיב-ףלא, ןטיױל טריסנָאנַא ןייז ןלעוו ,סַאנסיוא ןָא

 ןיא טינ זיא סע זַא ,ןבעגעגוצ ןדײשַאב רע טָאה ייברעד
 רעבָא ,םיא רַאפ טריסנַאנַא זיא רעלדנַאס םייח סָאװ ,גנונעדרָא
 ןוא ,רעטַאעט םנופ רָאטקעריד רעז ךָאד זיא רעלדנַאס ,ןלָאפרַאפ
 .רעטַאעט שידיי ןליפש וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ךָאד םיא טָאה

 טריטטיזקע טייצ רענעי וצ ןיױש טָאה ָאטעג רעוועשרַאו ןיא
 ןקילָאמַא םניא ,1 ענלעשזד ףיוא יַאדַארָאדלעי רעטַאעט שידיי ַא
 ,טסָאקעג טנוזעג ךס ַא סע טָאה ןגרעבמַאס .יַאלַאקסי רעטַאעט
 .טרישזַאגנַא טשינ טרָאד םיא טָאה ןעמ סָאװ

 ןעמ טָאה ,ָאדַארָאדלעי ןיא יװ טקנופ ,ילעזַאזַא-ייני ןיא
 -עג זיא רעקידלוש-טּפיוה רעד ..סעיפ-דנוש טליּפשעג בוריס
 ןענייז עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב יד ןוא טייצ עלופרַאמשָאק יד ןעוו
 -מַאס . .. .ןרָאװעג ןפרָאוועגנָא םינילת-רעלטיה יד ךרוד זדנוא
 יד ןיא ןטירטפיוא עשיטסיטרַא ענייז טימ ןטכיולעג טָאה גרעב
 יזָאטי ,יסָאטנעצי ןופ רעזייה-םימותי יד ןיא ,ןטַאנרעטניא-רעדניק
 טָאה רע ואוו ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עששידרערעטנוא יד ףיוא ןוא
 .ןקור ןייז ןכיילגסיוא טנָאקעג

 רעוועשרַאוו ןיא 'גנולדיזסיואי יד ןבױהעגנָא ךיז טָאהיס ןעוו
 טָאה ןעמ ;ּפַאלק ןטשרע םעד ןגָארקעג גרעבמַאס טָאה ,ָאטעג
 עיירטעג ןייז עקנילבערט ןייק טקישעגקעװַא ןוא ןעמונעגוצ
 -עגרעביא ןֹוא ןירערעל ןייז ,עטרבח ןוא ןירעטיילגַאב-סנבעל
 טָאה ּפַאלק רעסיױרג רעד .בילטָאג ענעלעה ,טניירפ ןטסנעב
 ,טייקרעכיז ןייז ןרָאלרָאפ טָאה רע .טקירדרעד קרַאטש םיא
 .גנונעפָאה יד טשינ רעבָא
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 4 ןופ ןַאסיססעל

 זומ ןעמ ןוא -- טגָאזעג רע טָאה -- ןטלַאהכרוד רָאנ --
 -ָאק וצ רעטעּפש ידכ ,בוח סמענייא ןדעי זיא סָאד .ןטלַאהכרוד
 טימ ןוא זדנוא טימ טָאה ןעמ סָאװ ,טלעוו רעד ןבעגרעביא ןענ
 .ןָאטעג עטסטנעָאנ ערעזדנוא

 רעוועשרַאוו ןופ עיצַאדיווקיל דעקיטליגדנע רעד רַאפ ץרוק

 -נָא רעד ןופ בָאטש ןיא ןּפָארטעג ןגרעבמַאס ךיא בָאה ,ָאטעג
 ןעמ .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעעידיי רעד ןופ טפַאשרעריפ

 ץיוװע רעד ןיא ןקישוצסױרַא תומישר טיירגעגוצ טלָאמעד טָאה

 טמיטשַאב ןעוועג ןענייז תומישר יד .חילש ןלעיצעּפס ַא ךרוד
 סעזיו עשידנעלסיוא ןקישניירַא ןענָאק לָאז ןעמ ,דנַאלסיוא רַאפ

 וזיטקַא-רוטלוק ,סענעבילבעגרעביא ןבעל סייב ,םעניילק סעד רַאפ

 יד ןשיווצ ןעוועג זיא ןעמָאנ סגרעבמַאס .ָאטעג רעוועשרַאוו סנוּפ

 .המיזער רעד ףיוא עטשרע

 טסעוו -- רימ וצ טגָאזעג דיירפ טימ רע טָאה -- לסַאנָאי --

 ,רעטַאעט שידיי ןליפש ךיוא ץיוװש רעד ןיא ךָאנ ןלעוו רימ ,ןעז

 יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ עיצקעל רעסיורג רעד ךָאנ ןוא
 . ..ןָאט ליפש ַא לָאמנייא ןױש רימ ןלעו ,ןשטייד

 עקַאט ,ּפַאש ַא ןיא רעטעברַא ןַא ןעוועג רע זיא טייצ רענעי וצ

 ביױוהנָא םעד ךָאנ זיא סָאוו ,ילעזַאזַא-ייני רעטַאעט ןקיבלעז םניא

 טלדנַאוורַאפ ןרעלדנַאס ךרוד ,1942 רָאי ןיא יסעיצקַאי יד ןופ

 רעד רַאפ ןעגנוטעברַאסיא-רעדעל ןופ קירבַאפ ַא ןיא ןרָאועג

 טעברַאעג טשינ ןבָאה סָאװ .יד .עירטסוזניא-סגירק רעשישטייד

 -עּפע .ןבעל םוצ טכער ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ,ױּפָאשי יד ןיא

 -רַא עלַא ןוא ןרָאװעג טרידיוקיל ךיוא ףןּפָאשי יד ןענייז רעט

 ןרעגַאל טיוט יד ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווַא ןענייז רעטעב

 ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא יעיצקַאי רעסיורג רעטשרע רעד ךָאנ

 ץַאלּפןטױט ןפיוא טריפעגקעווַא יִּפָאשי רעייז ןופ טָאה ןעמ ןעו

 -נילבערט ןייק ןקישוצסױרַא טרָאד ןופ ידכ ,(ץַאלּפ-סגאלששמואנ

 רָאיטקַא ןגנוי םעד ,ןַאטַאנ ַאדיא ןוא ימענ ,בילטָאג ַאנעלעה :עק

 יד זיא ,(רעלדנַאס ַאזָאר ןופ ןַאמ םעד) עוולַאס רעגניז ןוא

 המלש ,גרעבמַאס קיזייא :יוו ,ןרָאיטקַא עּפורג ענעבילבעגרעביא

 ירַא לעקַאפ ַארָאד ןוא לעטסָאפ החמש ,םנַאמרעדייז יד ,רענטוק

 ןסנעבעט וצ ּפָאש ףןרעכיזי רעמ ַא ןיא רעב

 "יזרַאפ ךעלרעייפ טָאה ,ףרואווסיוא-.ס.ס ַא ,סנעבעט רעטלָאוװו
 םיא ייב רָאנ ןוא ייז רָאנ זַא (רעטעברַא יד) ןשטנעמ ענייז טרעכ

 רעטנזיוט טרַאנרַאפ רע טָאה ױזַא .המחלמ יד ןבעלרעביא ייז ןלעוו

 /װָאטַאינָאּפ ןייק ןריפסיורַא טזָאלעג קיליוויירפ ךיז ןבָאה ייז .ןדיי

 טרָאד ןוא ,ץוש ןייז רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןילבול רעטניד

 רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא ןדיי 15,000 ךרע ןַא ןענייז

 עסיורג רעדָא ,טלעג ךס ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,ןדיי עּפורג א ,3

 הטיחש רעקיזָאד רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא ןענייז ,"ןעגנויצַאב ,

 .רעגריב עשידנעלסיוא עטשרמולכ סלַא ןרָאװעג טריפעגסױרַא

 ןעמ טָאה ןדיי יד ."םיהילש , ענעמוקעג ייז ךָאנ לעיצעּפס ךרוד

 ןַא ןיא ןקישקעװַא טרָאד ןופ ןוא עשרַאװ ןייק ןעגנערב טפרַאדעג

 -סגירק עשטייד ףיוא (ךיירקנַארּפ) לעטיוו ןיא רעגַאל-שיוטסיוא

 {רעדנעל עטריאילַא יד ןופ ענעגנאפעג

 ןייק טָאטשנָא זיא שארב ןגרעבמַאס טימ ןדיי עפורג עניילק ַא

 ןוא ,ןילבול ןייק ווָאטַאינָאּפ ןופ ןרָאװעג טקישעגקעוװוַא עשרַאוװ

 .קענַאדיַאמ --- ןייק טרָאד ןופ

 -סערג רעד ,גרעבמַאס קיזייא זיא 1943 רעבמעווָאנ ןט3 סעד

 סָאװ ,טסימיטּפָא רעקיבייא רעד ,רָאיטקַא-סקלָאֿפ רעשידיי רעט

 -עּפָאה יד ןרָאלרַאפ טינ טונימ רעטצעל רעד זיב אמתסמ טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 18 טימ ןעמַאזװצ ,ןעמוקעגמוא ,סנ ַא ןעשעג טעוו סע זַא ,גנונ

 .עודק סלַא ,ןדיי טנזיוט
 יד סָאװ ,'ץלָאװ רעניוו' סוָארטש ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא

 ןענָאפַאגעמ יד ךרוד ןליּפש טזָאלעג ןבָאה םיחצוו עשישטייד
 -וצ ,גרעבמַאס קיזייא טָאה ,דלעפ רעקענַאדיַאמ ןסױרג ןפיוא
 ןוא ,רעקוצ עניגער עסירטקַא יד .יורפ רעטייווצ ןייז טימ ןעמַאז
 -קרָאבקנַאדמוא עטצעל יד טליפשעעגּפָא ,ןרָאיטקַא-סירבח ערעדנַא
 .ײלָאר עטס

 זעוב רעביא טיג ףוס ןשיגַארט ס'.ס ןגעוו עיסרעוו רעדנַא ןַא
 | :גנָאי

 ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג רע זיא ָאטעג רעוועשרַאוו רעד ןיא;
 רע עכלעוו ןשטייד עבלעז יד ךרוד ןרָאוועג ןסָאשרעד זיא סָאװ
 ,ןסיזע םוצ טריפעג םיא ןבָאה יי ןעוו . . (טרערַאפ רעייז טָאה
 רע טָאה טנעה ענייז ןיא .גינעק ַא יו ץלָאטש ןעגנַאגעג רע זיא
 עלַא יד ןגעלעג ןענייז סע עכלעוו ןיא ךעלצנער ייוצ ןטלַאהעג
 יגיניקי ןשיטסיטרַא םעד רַאּפ טכַאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןסעיפ
 ףױא שודק רעד טָאה ,טשימעצ ןיוש ןקנַאדעג יד ...ןליופ ןופ
 םעד רָאמ ץַאלּפ טכַאמי :שיטַאמַארד ןפורעגסיוא גנַאג ןטצעל ןייז
 י.יןליופ ןיא ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ גינעק

 :טביירש גרעבדורג ווָאקרוט .י

 טָאה עשרַאוו ןשידיי ןקידנעייגרעטנא ןופ עידעגָארט ידי
 רָאי ןיא םינפ סגרעבמַאס ףיוא ןעז ךעלרעּפמײשַאב טנָאקעג ןעמ
 ךיז טָאה רע ןעוו ,עשרַאו ןופ גנורידרַאבמָאב רעד ךָאנ ,9
 רעטרידרַאבמָאבעצ ןייז ןופ תוברוח יד רעטנוא ןופ ןבָארגעגסױרַא
 ,בילטָאג ענעלעה ןרָאוװעג טעדנואוורַאפ רעווש זיא סע ואוו ,הריד
 -רַאפ טלמַאזעגנָא ןייז ןופ ןרָאװעג לת ַא ךיא זיא סע ואוו ןוא
 רעד .ןלייטטלעוו ענעדיישרַאפ ןופ ןרינעוואוס ןוא ויכרַא ,ןגעמ
 םיוק טלָאמעד זיא רע ןוא -- רעייפ קידנעייג ַא ,ןערב רעקיבייא
 ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא לָאמַא טימ זיא -- רָאי קיצפופ ןרָאועג

 ןקז רענעשָאלרָאפ ַא סױרַא זיא תוברוח יד רעטנוא ןופ
 -עגרעביא יד ךָאנ ןעמוקעג ךיז וצ רע זיא ךיג רָאג רעבָא

 -קַא ךעלטפַאשלעזעג ןרָאװעג רעדיוו .ןעגנולסיירטפיוא עטבעל
 רע .גנורעטייהפיוא ןוא םזימיטּפָא ןגָארטעג ,ךיז טלציוועג ,וויט
 וצ .ץענערג יד ןענעבנג ,ךיז טכוד ,טוואורפעג טינ וליפַא טָאה
 ןופ ןרעוװו טּפַאכרַאפ בורקב ןשטייד יד ןלעװ יו ייסי ?סָאװ
 קורדנייא םעד טכַאמעג וליפַא ןיוש רע טָאה זיױטטייצ .ױענַאד
 -סימ ַא סעּפע .עינד ַאנ סיקרָאג ןיא ַאקול רעטסיירט םעד ןופ
 .םזילקַאטַאק ןסיורג ןופ ןָאפ ןפיוא םזימיטּפַא רעשיט

 יגנַאל ןייז .ָאטעג ןיא רעטַאעט טליּפשעג רע טָאה לייוורעד
 ןייק ןרָאװעג ןסירעגקעווַא זיא ענעלעה עטרבח-סנבעל עקירָאי
 רעבָא ,טביוטרַאפ עגר ַא ףיוא םיא טָאה ּפַאלק רעד .עקינלבערט
 רע .טלַאהוצכרוד ןליוו סעד ,םזימיטּפָא ןייז טרעטעמשעצ טינ
 עסירטקַא-ןטערעּפָא רערעלוּפָאּפ רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה
 -- טרַאנעג קידנליױו טינ ןוא טרַאנעג רעדיו .רעקוצ עניגער
 ַא . . . .יןייז טוג ךָאנ טעוויסי ןייז טימ -- ערעדנַא ןוא ךיז
 יד ןופ קנואוו ַא ןוא לױמ טיירב ןייז טמירקעגסיוא טָאה לכיימש
 ךיוא סָאד טעוװ ןעמי :טגָאזעגנָא טָאה ןגױא עקידנעײטשסיױרַא
 .ןבעלרעביא

 -סקלָאפ ַא רַאפ ןכַאמ טוואורּפעג ךיוא םיא טָאה ןעמ . ..

 ןענייז סעיסרעוו ענעדיישרַאּפ לייו .טױט ןכָאנ ןױש -- דלעה
 רעוװעג טימ ךיז טָאה רע זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג :טיוט ןגעוו ןַארַאפ
 טסייג ןיא טינ ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא) טקילײטַאב טנַאה ןיא
 -פיוא ןיא (רעוועג טַאהעג טנייפ טָאה רעכלעוו ,ןגרעבמַאס ןופ
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 רנַאב םישודדצ

 ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיוא זיא ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ דנַאטש

 גרעבמַאס זַא ,טלייצרעד טָאה ,רעדיוו ,רענייא ;סַאג רעד ףיוא

 -מַאס ;רעגַאלרַאכַאד ןיא ןעגנַאגעגסיױא טנעה ענייז ףיא זיא

 -טסניק רענעבילברַאפ-קיצנייא רעד ,רבח רעקירָאיגנַאל סגרעב

 טלייצרעד ,ווָאקרוט סַאנָאי ,ָאטעג רעועשרַאװ ןופ רעל

 טריפעגסיורַא זיא גרעבמַאס זַא .ןרעטש ענעשַָאלרַאפ ךוב ןייז ןיא

 טרָאד ןופ ןוא (ןילבול רעטניה) ווָאטַאינָאּפ רעגַאל ןיא ןרָאװעג

 1943 רעבמעווָאנ ןט3 םעד ןבָאה לָאז רע ואוו ,קענַאדיימ ןייק --

 ותעסששב ;י'ץלַאוו רעניווי ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא -- ןעמוקעגמוא-

 -רעגַאל ןטעוועטַארעג ַא ןופ תודע-תיבג ַא ןעמונעגּפָא ךיא בָאה

 סגרעבמַאס ןגעוו טלייצרעד טָאה רעכלעוו ,קענַאדיײמ ןופ קינ

 ןכב .ירעדנעלסיוא רַאפ קַאלבי רעקענַאדיײמ ןיא טירטפיוא ןַא

 ,טנעמעלע ןייא ןעגנולייצרעד עלַא ןיא רעביא ךיז טרזחיס --

 -ַאעט סָאד ףןגרעבמַאס ןופ ןלייטוצּפָא טינ ןעוועג זיא סָאװ

 ."עשילַארט

 וע גנוצ ַאשּפ א

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ "ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא שטיװַאר ךלמ
 רעכיז .קערָאבמַאס קיזייא ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייזי

 ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טרענייפרַאפ רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה
 ןקָארשעג ?לסיבַא ךיז ללכב טָאה רע .יגרעבמַאסי ךיז ןפור ךרוד
 זיא סָאד דָארג רעבָא ,םיא ןיא ןלַאטורב ןוא ןעיור וצ םעד רַאפ
 טעטילַאיצעּפס ןייז ןוא רעלטסניק סלַא חוכ רעסיורג ןייז ןזעוועג
 עטסערג יד טימ ןליּפש רע טגערפ ןלָאר עטסָארּפ .רָאיטקַא סלַא
 וצ ױזַא ,ליפעג ןטסטרַאצ םעד טימ ,ןטייקנייפ עשירעלטסניק
 -רַאפ עניב רעד ףױא ךיז רע טגעלפ ןיע ףרהכ ןייא ןיא .ןגָאז
 ַא ןופ לירבעג סָאד יו עמיטש ןייז ,שממ זיר ַא ןיא ןעלדנַאװ
 ןטַאוירּפ ןיא .בייל ַא ןופ לירבעג סָאד יװ עקַאט רעבָא ,בייל
 -- גנופורַאב ןייז ,טמַא רעכיוה ןייז ןעוועג זיא עניב -- ןבעל
 ןטינש עפיט טַאהעג ,ךעלרעגָאמ ,ךיוה טשינ ןזעוועג רע זיא
 ,ליטש טדערעג ןוא זדלַאה ןפיוא סעיצַארעּפָא ענעמוקעגברוד ןופ
 רעקרַאטש ַאזַא טימ ליטש ןדייר וצ ןזעוועג רערעווש זיא סע שטָאכ
 יז זיא ױר ױזַא .טגעזעג לסיבַא וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,עמיטש
 רע טגעלפ ,עניב רעֶד ףיוא יו ,ךיוה .רוטַאנ רעד ןופ ץזעוועג
 טזעינ ץלַא ,םינּפ רעלוגעד-טשינ ַא ןרָאיטקַא-םירבח טימ ןזייר
  ןרַאפ טיירגעגוצ ,טריטנעצקַא ,טרימירג לסיבַא יו ץלַא ,רעלוגער

 ןוא דנָאלב-לקנוט ןשיווצ -- רָאה יד ןופ ברַאפ יד ךיוא .ליּפש

 יד וצ ןייגרעד ליו ץלַא ןגיא עקידנצרַאטשסױרַא .ץרַאווש

 -ַאג רעטסכעה רעד ףױא רעױשוצ ןטצעל םוצ ,קנעב עטצעל

 רעבָא ,עקרָאילַאג רעד רַאפ ןליפסע עקַאט טגעלפ רע .עקרָאיל

 ןצנַאג ןטימ ןליפש טגעלפ רע .טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןטסעב ןיא

 ןליפנָא סעקרָאילַאג יד טגעלפ סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ ץרַאה

 | .עשרַאו ןיא סרעטַאעט עשידיי יד ןיא טכַאנ עדעי

 ,החפששמ יקסנימַאק רעד ןופ בורק ַא ןזעוועג זיא גרעבמַאס

 רע .רעטַאעט םוצ טכַארבעג טששינ םיא טָאה סָאד דָארג רעבָא

 עטנָאמרעד יד יװ םעד וצ ןפורַאב ױזַא טקנפ ןזעוועג זיא

 לָאמנייק ןוא דנוש טימ אקווד רע טָאה ןבױהעגנָא .הח=עמ

 ןטימ רע טָאה ךיג ױזַא .טרירעגוצ טשינ רעמ דנוש םוצ ךיז
 ןזיא ןוא לָאטש .טסנוק ןופ גנוטײטַאב יד ןעמונַאב ןזעוו ןצנַאג

 ןביוה ערעדנַא .רעטַאעט ןועידיי ןרעסעב ןרַאּפ ןפמעק רע טגעלפ

 .טרעקרַאפ -- גרעבמַאס .דנוש טימ ןקידנע ןוא טסנוק טימ ןָא
 טלָאװ רעטַאעט-דנוש ַא ןיא ןליּפש וצ ןגרעבמַאס ןגײלרָאּפ..
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 טלשטנעמעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעביוד ַא ןגיילרָאּפ יו ןזעוועג
 ...ביור ַא רעדיוו -- ןַאמ רענייפ ַא ןרָאוװעג ןוא ףָארטש רעד ךָאנ

 ןיא רעכיז ןעוועג זיא סָאד ןטנעמָאמ עכעלטע קנעדעג ךיא
 טייטש -- ןזעוועג טלָאמעד םיא זיא 33 -- גרעבמַאס .1922 רָאי
 זיא סע .אנשעל ףױא ,רעטַאעט-לַארטנעצ ןופ עניב רעד ףיױוא
 ןופ ןעמָאנ ןיא .עבָארּפ ַא וצ ךיז טיירג רע ןוא ,ירפ רעד ןיא
 -עד ןיב ךיא ואוו ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעזעידיי רעלַארטנעצ רעד
 לײטנָא ןדַאלניא םיא ךיא ףרַאד ,טקיטפעשַאב ןזעוועג טלָאמ
 -עג טלָאמעד ךָאנ בָאה ךיא .גנורעייפ-לוש ַא ףױא ןעמענ וצ
 -סיוא ןגױא סגרעבמַאס ןיא ךיא ןבָאה רשפא .דרָאב ַא ןגָארט
 רעייז ךָאנ ךיא בָאה טדערעג .רָאסעּפָארּפ רעגנוי ַא יו ןעועג
 ןיב ךיא ליױו ,ךעלפעה קידארומ ןזעוועג ןיב ןוא שירעמששטייד
 קילדנעצ רָאי ַא בָאה ךיא ואוו ,ןיו ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ

 תעשב טנַאה רעד ןיא טוה םעד ךיא טלַאה ךעלריטַאנ .טניווועג .

 ,גרעבמַאס רעבָא .גרעבמַאס יו טסיטרַא ַאזא טימ דער ךיא

 ךָאנ וצרעד ,ּפָאק ןפיוא טוה סעד טָאה ,עבָארּפ רעד טימ ןָאטרַאפ

 ןרעטש רעטציוושרַאפ רעד .ּפָאק ץיפש ןפיוא טקוררַאפ שירעליווו

 טועינ ,םיוא טזיױו ,רע טָאה רימ ןגעװ ךס ַא .טנרעטשעגסיוא |

 טָאה ןטיקכעלפעה-רעּפוס עניימ ןופ ןטימ ןיא רָאנ ,טסואוועג
 -ַאב ארומ טָאה רע .ּפָאק ןפיוא ןעירב ןעמונעג טוה רעד םיא
 רדסכ טָאה רע .גונעג לערוטלוק טשינ טלדנַאה רע זַא ,עמוק
 -טעטירָאירעפניא ןַא ןופ שממ ןטילעג ,טַאהעג ארומ םעד רַאפ
 רעד טימ ןקור טמענ רע יװ קרעמַאב ךיא ןוא .סקעלּפמָאק
 ,קירוצ ףיא שולעּפַאק םעד ּפָאק ןייז ףיױא טוה רעכעלגעווַאב
 רעד ןוא ןקור ןפיוא טנַאה יד טלעטשעגרעטנוא טָאה רע זיב
 -עג ךױא ןיוש זיא רע ןוא ,קַאפעגּפָארַא טרַאד זיא שולעּפַאק
 ןוא ,טליפ פעעגּפָא קיצתק סָאד טָאה רע .ּפָאק ןזיולב ןיא ץזעוו
 ןייז טימ ןכַאל רע טגעלפ ,טנָאמרעד םיא סע בָאה ךיא טפָא יװ
 ,רעטכעלעג ךעלקירעזייה

 ךיז ןגעלפ ןורכז .טאי ךיז ןגעזנייא שעממ רָאנ ,ןצצירקנייא טשינ

 רעמששטערק ןייז ,רעגרַאק ןייז ,בנג עקטָאמ ןייז .ןלָאר-ןיורק ענייז
 ,רָאזיווער סלָאגָאג ןופ ישטינדָארָאג ןייז ,םשה שודיק סשַא ןופ
 סרעדנוזַאב ץנַאג םיא זיא בנג עקטָאמ .ןטלַאטשעג-ןידרָאג ענייז
 רעד) ,ןָאטעג יו שזַא םיא טָאה סע... ,צרַאה םוצ ןזעוועג
 ,ןגרעבמַאס ,ןָאטעג יױו ףיט (עסעיפ רעד ןופ גלָאפרעד רעסיורג
 ןיא ןענַארַאפ זיא סעשידנוש סעּפע זַא ,ןעֹמוקַאב ארומ טָאה רע
 טימ טליּפשעג עלָאר יד טָאה רע שטָאכ ,גלָאפרעד ןקיזָאד םעד
 טנַאקעג טָאה ,רע רָאנ ןוא ,רע עכלעוו טימ ןטײקטרַאצ עלַא
 .ןלָאר עיור-בָארג עכלעזַא ןליפע

 קנעדעג טייהנגעלעג יד ,לַאוויטסעפ-רעטַאעט ןסיורג ַא יב
 טנזױט ףניפ וצ טנעָאנ רַאפ ,קריצ רעװעשרַאװ ןיא ,טשינ ךיא
 ןגרַאק סרעילָאמ ןופ ענעצס ַא טליּפטעג גרעבמַאס טָאה ,ןששטנעמ
 זַא ,עדַארטסע רעד ןבענ טנעָאנ ױזַא ןסעזעג ךיא ןיב קילעפוצ
 סָאװ ,םענייא טעז ןעמ יװ ךעלטייד ױזַא ןעזעג םיא בָאה ךיא
 ןיא ןעזעג ַאד ךיא בָאה ץלַא .םיא טימ שיט ןייא ייב טציז ןעמ
 ץלַא ןוא ,קימימ יד ,השבלה יד ,סירג םעד ,דנַאטשוצ ןעיוד ַא
 קוק ךיא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא רימ .טנעֶָאנ רעד ןופ טרעהעג
 סע ןוא .. רעגייז םערוט ַא ןופ גרַאוװרעדער םעד ןיא ןיירַא
 שממ טָאה םוקילבוּפ עקיזיר סָאד .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה
 -מָאס ןוא טירטפיוא םעד ךָאנ .גנורעטסײגַאב טימ טמערוטשעג
 ,ןליּפש טונימ ןעצ יד ךָאנ טּפעשעגסיוא ױזַא ןזעוועג זיא גרעב
 ףױא ןזעוועג סַאנ ױזַא זיא ץלַא .ךיז טקידנע רע ןוא טָא זַא

 ,רעסַאוװ ןופ ןרָאוװעג ןגיוצעגסורַא טשרע טלָאװ רע יו ױזַא םיא
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 ןופ ןַאקיסלעלכ

 טָא .זעוועג רע זיא רעקידנקנערט ַא יו טשלחרַאפ ױזַא ןוא-

 .רעטַאעט סָאד ןעמונעג רע טָאה טסנרע-טיױוט ױזַא ,טסנרע ױזַא !
 לגילפ עמַאס יד רעטנוא ךָאנ שממ עקַאט רע טָאה טליּפשעג ןוא -

 רעסירג רעד טָא ןיא ןוא ,ָאטעג רעועשרַאװ ןיא טױט ןופ

 ."תמא ןַא ףיוא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה עמַארד

 :יוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק

 -ַארד רעטסערג רעד גָאט ןקיטנייה םייב זיא גרעבמַאס .א; -

 ןפור טסיזמוא טשינ ליפ ןיא ןדיי יב רעליּפשיושע רעשיטַאמ

 ַאנ רעשירעדניק ןופ שימעג ַא .ילורק רעדי ןרָאיטקַא יד םיא

 רעטמערופעג-גנערטש ַא .טעטילַאטורב רעשיכיטס ןוא טעטיוו-

 .טייקכיױו רעשיריל ןופ טייו זיא רע .ּפָאק-רַאזעצ רעשימיור

 -- םיטש יד .טנעמעלע ןייז זיא עשיטַאמַארד קרַאטש סָאד

 -עיצַאלודָאמ רעקידלַאוג ןופ רעבמעט רעלַאנַאטירַאב ףיט ַא

 סױרַא טמוק ,טרעפרעקרַאפ רע סָאװ ,רוגיפ עדעי .טייקיעפ

 טדישרעטנתא רע ןרוטפלוקס עשימיױר-טלַא יד ןופ יו טלוב-

 ןיא טעמכ טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןרָאיטקַא ערעדנַא ןופ ךיז

 גרעבמַאס .טשינ עלָאר עטכעלש ןייק רַאוטרעּפער ןצנַאג ןייז

 .םיא רַאפ טשינ זיא סָאװ ,עלָאר ַא ןליפש טשינ לָאמנייק טעוו

 יד ןיא בור סָאד ןעמ טנעקרעד רעליּפשיוש ןסירג םעד !

 .םוקינוא ןַא גרעבמַאס זיא טרפ סעד ןיא .סעיציטעפער-רעטַאעט

 ריא טעוו ,טימ טליפש רע ןכלעוו ןיא ,קיטש ַא ןעמ טריבורפ

 טפיול רע יו ,עבָארּפ רעד רַאפ העש יױוצ ַא ןפערט ןױש םיא

 סָאוי :גנוטייצ ַא טּפַאכ .ףױה-רעטַאעט ןרעביא םורַא זעוװרענ

 -עפ .ָארּפ טימ ןעמ טרעה סָאוי ,י?רעטַאעט ןיא ןעמ טליּפש

 עלַא טיצ ,י?יירעילפ-טפול רענרעדָאמ רעד טימ ללכב ןוא דרָאק

 זיא רענייק סָאװ ךיז טרעדנואוו ןוא רעגייז םעד סױרַא טונימ

 ,עקרַאנירַאמ רעד ןופ סעּפַאלק יד זעוורענ טיצ .ָאטשינ ךָאנ

 ...ףיוה ןרעביא רעדיוו טנַאּפש ןוא ןשַאט-טסורב יד ייב ךיז טּפָאט .-

 ןוא ,ןעמַאװצ ןרָאיטקַא הרבח ךיז ןעמוק ,ןטרַאװ העש ייווצ ךָאנ

 טדער רע .ףױא טבעל גרעבמַאס .עבָארּפ יד ןָא ךיז טביוה סע

 -ןײא םעד ןעמ טָאה טּפָא .טלמרומ רע רָאנ ,עזָארּפ יד טשינ

 טטשירעלטסניק ןייז גנוגעווַאב ןיא טמוק סע .טנווַאד רע זַא ,קורד +
 :רעסישזער םוצ גנילצולפ וצ טפיול רע .עיצױטניא

 .ימ טרעטש יז ...עזַארפ יד ָאטָא סױרַא רימ טפרַאװ --

 סָאװ סױרַא טפרַאװ רע .עבָארּפ רעדעי ייב זיא יוזַא ןוא

 ןוא ,לָאר רעד ןופ טפלעה ַא טביילב סע זיב ,ןזַארּפ רעמ לָאמַא

 ןוא ,ךַארּפש עטריזילַאטסירקסױא ,ךעלרעה ַא טניישרעד סע

 ַא .םרָאפ רַאפ ןיז ןקיטלַאװג ַא טָאה שטנעמ-סקלָאּפ רעד אקוד

 שממ ַא זיא סע ןוא ,ןזַאפ ענעדיישרַאפ ךרודַא םיא ייב טכַאמ לָאר

 טרעוו עבָארּפ רעקידרעטייױו רעדעי ףיא יו ןעז וצ ןגינגרַאפ ַא

 ביל טשינ ךיז טָאה רע .רעפייר ןוא רעפייר טלַאטשעג יד ץלַא

 טשינ ןעמ ןָאק םלוע םעד זַא ,טוג ץנַאג טסייו רע ,ןרַאנעגוצּפָא -

 ,'קיטרַאפ זיא לָאר ידי גרעבמַאס רעבָא ךייא טגָאז ...ןרַאנ

 | .תמא זיא סָאד זַא ,ןייז רעכיז ריא טנָאק

 ןיא טשינ טולָאסבַא רע טנָאמרעד ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא

 רעבָא ךיז טיצ .ךעלמיטסקלָאפ ,טועּפ ןיא רע .,רָאיטקַא ןייק

 "רעד ,טכיל-עּפמַאר סָאד טריּפשרעד רע ןוא גנַאהרָאפ רעד ףיוא |

 -נע סע .רעליפשיוש רעסיורג רעד לָאמַא טימ ךייא רַאפ טנייש

 מע ןא ףיױא טכָאק טולב ןייז .גנוטלַאה ןוא םיטש ךיז טרעד
 ...ןבעל ךעלרעניא קידתמא ןייז ןָא ךיז טביוה

 -געמ יד וצ םיא טיג עיצױטניא עשירעלטסניק עסיורג ןייז |

 סָאוו ,ןפיט עלַא ןוא ,ןכָאּפע עלַא ןיא ךיז ןטכַארטוצנַיירַא .טייקכעל -

 טיג .םענרַאפ ןשיעּפָאריײא ןַא ןופ סעצַאערק ןענייז ,טפַאש רע
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 רעט ַאעט ןשידיי

 "ָאר' רעדָא ירעגרַאק רעד' --  טלַאטשעג עשירעילָאמ ַא רע
 ןיא יץלי ,יקָאליױשי ,יסשה שודיקי ןיא ילדנעמי ,ירעיּפסעב
 לָאגָאג ןופ ירָאזיוער' רָאג רעדָא יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייבי
 ןָאק רע עכלעוו טימ ,ןטלַאטשעג עקיסַאלקטשרע סָאד ןענייז --
 .ירעליפשיוש עשיעּפָארײא עטסעב יד טימ ןטסעמרַאפ ךיז

 -קַארַאכ גרעבדורגווָאקרוט .י רעביירש ןוא רעליּפשיוש רעד

 .+ױזַא םיא טריזירעט

 ןטימ טנױרקַאב טינ םיא טָאה ץנַאטסניא-הכולמ סוש ןייק;
 וצ טסַאפעג לטיט רעד טָאה ךָאד -- יטסיטרַא סקלָאפי לטיט
 זיא ?טיט רעד .גנונױרקַאב עלעיציפָא ןַא יװ רעמ ךס ַא םיא

 יס -- טריזינָאמרַאה טָאהיס ןגרעבמַאס קיזייא וצ ןסקַאוװעגוצ
 ןופ רעטקַארַאכ רעד ייס ,ךיפסיוא ןייז ייס ,טייקכעלרעסיוא ןייז
 .לטיט םעד טָא טימ -- טסנוק רעלַארטַאעט ןייז

 ןוא רעקיטעמוא רעד -- דלָאנרַא ןעוו ,ןטייצ וליּפַא ןעוועג
 טָאה -- סרעטַאעט עשידיי ןופ ףעש-עמַאלקער רעקידנסייו-ץלַא
 -ייקי לטיט ןשיטַארקָאטסירַא רעמ ןטימ טניורקעג ןגרעבמַאס
 "יורק רעד טימ ןעמונעגרעביא ױזַא ךיז טָאה גרעבמַאס .ירעס
 לָאמַא וליּפַא ןוא ןסעגרַאפ לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה רע זַא ,גנונ
 לאכימ ,רבח ןטלַא ןייז וצ ןיירַאפ-טסיטרַא ןיא ןפורעגסיוא
 .ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ רעסייק ןיב ךיא ,ץרא ךרדי :ןיילק
 טָאה ,ןצרַאה ןיא שטָאכ ,'טריקידבַאי ףוס לכ ףוס טָאה רע.
 טרעהעגפיוא טינ ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב םתסהדךמ רע
 ,ןָארט-סקלָאפי ַא עקַאט .ןָארט ַא ןופ םולח םעד ןטסעּפ וצ
 טָאה סעּפע .רעסייק ַא טרָאּפ רעבָא ,רעסייק רעכעלמיטסקלָאפ ַא
 א עכייר רעבָא ,עויטימירפ ןיז טציירעג טייקידתוכלמ יד

 שילַארטַאעט קיטש ַא ןעוועג ךָאד זיאיס .עיזַאטנַאפ עטליּפשעצ

 ןיא ,ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג רע זיא רעטַאעט ןוא ,םעד ןיא טייק

 .המשנ ןייז ןופ לרעמעק ןדעי

 יז ןופ טרענימעג טינ רָאה ַא ףױא טָאה סָאד רעבָא..!

 ופ טייקכעלמיטסקלָאּפ עטשרמולכ יד טינ ,טייקכעלמיטסקלָאפ

 טינ ןבָאה סע עכלעוו ,ןעײרשעגסױא-ןסנָאנַא עזָאלקַאמשעג יד

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןפעש-עמַאלקער עשיצרַאה-םע יד טגרַאקעג

 "ער ,ןָאי רעקיסיירד יד ןיא ,ןגרעבמַאס עקַאט ןעמ טָאה ...

 ,יטסיטרַא-סקלָאפ רעדי :רעטַאעט רעוועשרַאוװ ַא ןיא טרימַאלק

 וצ י'שטנעמ-סקלָאּפי סעד ןליּפש טעוװ ,ירעטַאעט-סקלָאפי ןיא

 טלדנַאה טייקכעלמיטסקלָאפ רעד ןגעוו טינ ,ןיינ .יןזיײרּפסקלָאפי

 ידמערַאוונָא ,רעקידלדורּפש רעתמא רעד ןגעװו טרעיינ ,ךיז

 ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד טימ ןדייר וצ חכב זיא סָאװ ,רעד .רעק

 -גנוטלַאטשעג רעד טימ ןקריוו ,קלָאפ ןופ ןונינ םעד ןעניפש -

 -סקלָאּפ ןופ עיצַאמע רעד ףיוא גנודָאלנָא-ליפעג ןוא גנומערופ

 טּפָאזעגנָא ןעוועג זיא טייקכעלמיטסקלָאפ רעד טימ טָא .שטנעמ
 .גרעבמַאס קיזייא

 -רַא ןשידיי ןופ רעציזרָאּפ ןעוועג גרעבמַאס זיא גנַאל-ךןרָאי
 זיא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא .ןליוּפ ןיא ןיידַאפ-ןטסיט
 ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג ללכב .טבילרַאפ ןעוועג רע

 ךיז רע טָאה טייקיטעט-סניירַאּפ רעד ןיא .טפַאשלעזעג טַאהעג

 -נָאמָאקי ןתמא םעד טימ ,רשיה-לכש ןייז טימ טנכייצעגסיוא
 רעבָא .ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורילומרָאפ עכעלכַאז טימ ,יסנעס

 -רַאפ ךיז רע טָאה ,ןדייר ןכעלטנפע םוצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו

 .יךַאפ ןיימ טינ זיאיסי ,ןרָאל

 ךיא בָאה ,עינעמור ןופ ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ ,1925 ןיא
 עשירַארעטיל יד רַאפ ויורעטניא ןַא ןגרעבמַאס טימ טַאהעג
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 ?שיט ַא ייב םיא טימ ןסעזעג ךיא ןיב העש עקינייא .רעטעלב

 -- טפעלשעג .תובושת טּפעלשעג -- ןא 13 עקצַאמָאלט ףיוא

 רעייז טָאה גרעבמַאס שטָאכ .טפעלשעגסױרַא קינייו רעייז ןוא

 ,סָאד טינ רעבָא--- טליצרעד טנַאסערעטניא ,טלייצרעד ךס ַא

 ןזָאזיּפע עטנַאקיּפ .רימ ןופ טגנַאלרַאפ טָאה עיצקַאדער יד סָאװ

 לסיב רָאּפש ַא ,ןעינעעשעג עשיטסירעטקַארַאכ ,עינעמור ןופ

 ששעידיי :םצע ןגעוװו רעבָא ,ןלָאפרעד עשירָאיטקַא ענייז ןגעוו

 -ליוי יד ןופ ןצַאשּפָא לקיטש ַא ;עינעמור ןיא ןבעל-רוטלוק

 ענעגייא ענייז ןגעוו וליפַא ףעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק יסרענ

 םיא ןופ ןגירקוצסיורַא ןעוועג רעווש -- רענעלּפ עשירעלטסניק

 רימ רע טָאה ,ענַאטשעגוצ רָאג ןױש ןיביכ ןעוו ,ףוסל .סעפע

 רעגנוי וצ סעפע טכַארטי :עציילּפ ןיא ּפַאלק ןטסעפ ַא ןבעגעג |

 רעקיטלָאמעד רעד ןופ טייהרעמ יד ןפורעג רע טָאה יוזַא פאק

 ןיב ךיא .רימ ןופ ןכַאמ רעסעב סע טסעוװ .(טנגוי רעשימייו

 ,ןליּפשּפָא ןעק ךיא .רָאיטקַא ןַא ןץיביכ .רעביײרש ןייק טינ ךאו
 ".יסע בײרשַאב -- וד ןוא

 :רעליּפשיוש סלַא יױװַא םיא טרעדליש גרעבדורג-ווָאקרוט .י

 ןפערטוצפיונוצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא רָאי קיצנַאװצ ַא ייב;

 -ַאוצ ,עניב רעד ןופ םיא ןרעדנואווַאב וצ ,ןגרעבמַאס טימ ךיו

 .ךעלטפַאשטלעזעג ,לענָאיסעּפָארּפ ןטעברַאוצנעמ

 ןכעלמיטסקלָאפ ןופ דניק ַא ,קערָאבמַאס קיזיא-קחצי לײיװ

 -יינזע ,ךעטעברַא-רעדעל ,רעטעברַא-שיילפ ואוו ,עשרַאװ ןשידיי

 ןוא טנעמוסנָאק ןטסרַאבקנַאד םעד ןפַאשעג ןבָאה ןלעזעג-רעד

 א ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןופ טנעצודָארּפ ןטסקיטכירפיוא םעד ךיוא

 -ןײרַאי םיא ךרוד ,יקסנימַאק קחצי-םהרבַא רָאטקעריד ןופ בורק

 גרעבמַאס ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב ,רעטַאעט ןיא ןרָאוועג יטזָאלעג

 עשירָאיטקַא ןפַאש וצ טײקכַאוװש ַא טַאהעג טָאה יקסנימַאק)
 -ַאק רעד ןופ דילגטימ ַא טליפעג ךיז רע טָאה ,(ןעמינַאדוװעסּפ

 .החּפעמ-יקסנימ

 ךיז רע טָאה ןלוש עשיטַאמַארד ןוא ןטעטיזרעווינוא ןיא זַא

 זיא לוש ןייז ןענָאמרעד טינ ךָאד ןעמ ףרַאד .טנרעלעג טינ

 טימ הנותתח רעד ךָאנ -- סרעדנוזַאב .אפוג רעטַאעט רעד ןעוועג

 ,בילטָאג ענעלעה ןירעליּפשיש רערעלוּפָאּפ טלָאמעד ןיוע רעד

 סנירעליפשיוע עשידיי ענעטלעז יד וצ טרעהעג טָאה עכלעוו

 בײהנָא ,לושלטימ (רעטקידנעעג טעמכ רעדָא) רעטקידנעעג ַא טימ

 -רַאפ רעביא טרעדנַאוװעגמוא רע טָאה ריא טימ .טרעדנוהרָאי

 ןוא גנָאי ַארַאלק ,יקסוואקאוויּפס :דנַאלסור ןיא סעפורט ענעדייש

 סָאד .סנרעטש עטניורקעג ןילַא רעדָא עטנעקרענָא ערעדנַא דס ַא

 ריא ןעוועג זיא גרעבמַאס .בילטָאג ענעלעה ןעוועג זיא לדנייש

 | .ןַאמ

 ,ןעוועג דניק ַא טעמכ ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןעזעג םיא בָאהיכ
 -רעגריב ןופ ןרָאי יד ןיא ,דנַאלסור ןופ ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ

 רעטַאעט-ילַארטנעצי רעוועשרַאו ןיא טלָאמעד ןזיא רע .גירק

 רעד טינ ןוא) סרעקימָאק יד ןפ רענייא יו ןטָארטעגסױרַא

 ןכָאנ -- ךָאנרעד ... .עטערעּפָא רעד ןיא (הלילח .רעטשרע

 -םירבח רעד ןיא -- 'ילַארטנעצי ןיא עטערעּפָא רעד ןופ ןלַאפעצ

 --- וַאדנַאל .ש ןוא סיא ןופ ןרָאוװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,עּפורט

 רענייא סלַא ןָא ןביוא ןקורוצסױרַא ןביוהעגנָא גרעבמַאס ךיז טָאה
 -- רעטייו ;ןרָאיטקַא-רעטקַארַאכ עשידיי עטסקיטפערק יד ןופ

 -ַאק ַאדיא טימ לחר-רתסא ןעמוקעגוצ זיא ילַארטנעצי םוצ ןעוו
 .ילַארטנעצי ןיא הפוקת-ילב יד -- ווָאקרוט טנומגיז ןוא ַאקסנימ

 -ןוא רַאפ ןיא רעזייל -- עיצַאערק עסיורג עטשרע סגרעבמַאס
 ַאזַא -- רָאי.יױוצ עטליצעג ןופ ךשמ ןיא ןוא ,ןביולג רעזד

= 
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 רנ אב םישודצ
 יו ךיח יח עי

 ןוא בנג עקטָאמ יו ,ןטלַאטשעג ןופ עירעלַאג עקיברַאפנדײשרַאפ
 יָאק רעד ןיא שָאטָאּפ ,רָאזיװער סלָאגָאג ןיא ישטינדָארָאג רעֶד

 סרעילָאמ ןיא ןָאגַאּפרַאה ןוא רעטומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ עידעמ

 -סיימ ַא) ץילגיטש ר"ד ןיא םייהנעסילפ ןָאפ ןָארַאב ,רעגרַאק
 -ןָאלָאס ַא אקוד ,עידעמָאק רעניוו רעקיליב ַא ןיא טלַאטשעגרעט

 ןקיזָאד ןופ טליפשעגּפָא ןטלַאהעגנייא יו ,ןיד יװ ןוא -- לָאר

 עטסערג סגרעבמָאס ןופ ענייא ןוא (!רָאיטקַאטולב ןקידנזיורב
 עסיורג סָאד סמכילע-םולש ןיא רעקָארָאס עלעמיש -- סעיצַאערק

 -ייז סָאװ ,ןטלַאטשעג רעקילדנעצ -- ךָאנ ןוא ךָאנ ןא ,סניוועג

 -טנעצי ןופ ןרָאי עטלייצעג יד ןיא ןרָאוװעג ןפַאשעג םיא ןופ ןענ

 ,גרעבמעל ןיא יעּפורט רענליווי -- 1923 ןופ ןוא ,רעטַאעט-ילַאר

 טימ ,הביבס רעיינ ַא ןיא גרעבמַאס .עינעמור ןייק געוו ןפיוא

 :טנעצי ןיא) קוביד ןיא חלושמ ירענליווי ַא ,טקעלָאיד םעיינ ַא

 -ָארפ-טרעדנוה רעד ,רע .(קידצ םעד טליפשעג רע טָאה ילַאר

 ןיא -- קַאװטיל ַא טכַאנרעביא טרעוו ,רעוועשרַאו רעקיטנעצ
 רע טמוק סָאד ךיוא ןוא ,ןלָאר עיינ ןוא עטלַא ענייז ןופ לָאצ ַא

 יב

 גייטשפיוא סגרעבמַאס וצ ןפלָאהעגוצ קינירו טינ טַאה שא ...

 ןבעגעג רעלטסניק-סקלָאּפ סעד ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשעג ענייז טימ

 -ביוו יד ליױו .קלָאפ סייב ןרעוו וצ טבילַאב טייקכעלגעמ יד

 ןבָאה גיטשפיױא ןשירעלטסניק סגרעבמַאס ןיא לָאר עטסקיט

 רַאפ) רחוס-דרעפ רעד רעזייל :ןטלַאטשעג-שַא םולש יד טליּפשעג

 / ןופ טָאג) שטיוָאשּפַאש לקנַאי ,בנג עקטָאמ .,ןביולג רעזדנוא
 יד טָא ופ עדעי טעמכ .(םשה שודיק) רַאדנערַא לדנעמ ,(המקנ

 ןשירעלטסניק סגרעבמַאס ןיא ּפַאטע ןַא ןעוועג זיא ןטלַאטשעג

 לָאז גרעבמַאס גונעג ןעוועג זיא ןיײילַא סָאד ןיוש .ףױרַא-גרַאב

 ןייק טגרַאקעג טינ טָאה ׁשַא ןעװ -- רעמ ךָאנ ןשַא ןרירַאדַא

 סע זיא ןעוועג ןוא .גרעבמַאס רַאפ גנונעקרענָא ןופ רעטרעוו

 ןַא רַאפ רוטַאנ רעלטסניק ַא ןופ גנונעקרענָא עקיטכירפיוא ןַא

 יב טייקכעלנע ךס ַא ךיוא ןעוועג .רוטַאנ-רעלטסניק רערעדנַא

 ןכבו ,טייקכעלרעייפ וצ ,עיצַארבעלעצ וצ עביל רעד ןיא ןדייב

 -ָאמ ַא ןעועג זיא גרעבמַאס ... .טייקידתוכולמ וצ ךיוא --

 (יטיױט סנָאטנַאדי סרענכיב .ג ןיא) רעיפסעבָאר רעלַאטנעמונ

 .ירעסייק-סקלָאפי ַא .טרעמַאהעגסיוא ןייטש ןופ יוו רָאטַאטקיד ַא

 -ינפ ןוא םיא ףיוא ןסָאגעגסױא ךעלרעסיוא ןעוועג זיא לָאר יד
 -עופ רעד ךָאנ ךיילג -- רעבָא .םיא ןיא ןסקַאוװעגנײרַא קידתומ
 .עזָארּפ ַא טימ העוט ךיז זיא רע יװ טקרעמַאב ךיא בָאה ערעימ
 קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא) סיטשנבייל ןייז טימ טרענודעג טָאה רע
 ןייג רימ ןלעוו ןטַארקָאמעד יד ןופ פעק יד רעביאי :(רעטרעוו יד

 ,טרעקרַאפ טָאטשנָא .ױטַארקָאטסירַא יד ןופ טּפַאשרעה רעד וצ
 ,םעד ףיוא טכַאמעג סַאזקרעמפיוא םיא בָאה ךיא .ךיז טייטשרַאּפ
 -עג קיצרַאה -- ךָאנרעד .ןביילג טלָאוװעג טינ הליחתכל רע טָאה
 רעמ ןיוש ךיז טעװ סע ,ּפָאק רעגנויי :טרעכיזרַאפ ןוא טקנַאד
 -רעביא ָאי ךיז סע טָאה םורָא געט יױוצ ןיא .ירזחרעביא טינ
 רָאפ .תוביס יד ןעניפעג רעכיז ָאד ןלעוװ ןטסידיורפ .טרזחעג
 רימ :גנוצַאשּפָא ןיימ ןופ גנוקיטעטשַאב ַא ןעוועג סע זיא רימ
 רערעייהעגמוא ןופ עיכיטס עשינעצס ַא ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה

 ןטערעטנוא ןטקורעגסױרַא ןיא ,רעדנעבמיטש יד ןיא -- טפַארק

 -- רעדָא ןַאקלואוו ַא ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ןיא ,סיבעג

 -יטלוק טינ ..טייקיעפ רעשירעלטסניק ןופ דרעיור עטסקיטפַאז
 ךיז ןופ תוריפ עטשטנעבעג טימ טרעפכורפעג טרעיינ ,טריוו
 ןוא -- ןליפעג ענעגייא יד ןופ ,ןצנעטָאפ ענעגייא יד ןופ ,ןיילַא

 .תורצוא-עיזַאטנַאפ
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 פאה יד א

 ,רע .יעפורט רענלױוי רעד ןיא גנַאל-ןרָאי ןליפש סָאד ...

 ןייז ןופ טרינגיזער טכייל רעייז טָאה ,ירָאטסי רעטניורקעג רעד

 -פיוא ןשירעפעש ַא ןופ טייקכעלגעמ יד רָאנ קידנליפרעד ,ןיורק

 טָאה ירענליווי יד ייב .ןלָאר עטנַאסערעטניא ,עיינ ןופ ,גייטש

 רַאדנערַא לדנעמ :ןענָאמרעד וצ זיולב ,טַאהעג טייקכעלגעמ יד רע

 ןטלַא ןפיוא טכַאניב סצרפ ןיא ץל רעד :םשה שודק סשַא ןיא

 יד ןענעכערוצ .גנוריפפיוא-ריפסקעש רעד ןיא קָאלייש ;קרַאמ

 ךָאנ וצ ןוא ענייז סעלָאר עטנָאמרעד-רעירפ יד וצ ןטלַאטשעג

 .ןא דיסח רעד .סנָאסלעגרעב רעביוט רעד יװ ,עטנָאמרעד-טינ

 -בוד ךיא טָאה רע ואוו גנולעטשרָאפ ַא) בלַאק עשָאי סרעגניז
 בָאה גנולעטשרָאפ רעד ייב עקַאט .(קידצ רעוואשעינ םעד טריל
 ןרָאּפעגמורַא .גרעבמַאס טימ טעברַאעג טייצ עגנַאל ַא ךיא
 טָאהיס .ןעמַאזצ ןיוו ןיא ןעוועג ,(1936-1937) ןליוּפ ץנַאג רעביא
 -לעופ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טיײקטריניפַאר ןייז טניוטשרעד ךיז
 -ימירפ-קיטייצכיילג .עיציוטניא רעכעלרעדנואוו ןייז ןופ אצוי
 טמולחרַאפ ַא רַאפ טכַאמעג לָאמ טפָא םיא טָאה סָאװ ,טייקוויט
 ןליפשרַאפ ןוא ןליפש וצ ביל ןײילַא ךיז טָאה סָאװ ,דניק סױרג
 -ַאט ןופ ןעמָארטש עקידנלַאווק יד -- ץלַא רעביא ןוא .ערעדנַא
 ןעוועג זיא רע ןעגתבייהרעד עשירעלטסניק ,עיזָאטנַאפ ,טנעל

 -ַאגרָא רעקידנצנעלג ַא :תוריתס ענדָאמ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ

 -ַאבמוא זיױונטייצ ןעוועג רע זיא ,טעברַא-ןיירַאפ ןיא רָאטַאזינ
 רע זַא ,ופרעד ןעזעגּפָא ,לקַאטקעּפס ַא ןריזינַאגרָא םייב ןפלָאה

 ַאזַא ייב) עיזַאטנַאפ עשירעסישזער ןייק טגָאמרַאפ טינ טָאה
 רזעפא .(עיזַאטנַאפ רעשירעליּפשיוש רעטלקיווטנַא קיגיױוצטיירב
 -ער רַאפ טײקרַאבקנַאד עסיורג ַא טליפעג רע טָאה רַאפרעד
 ןטלַאטשעג ןעיובוצסיוא ןפלָאהעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאסישז

 / ןרָאסישזער יד רַאפ ,םרעדנוזַאב רעבָא ,ווָאקרוט טנומגיז רַאפ

 -ץילב טגעלפ רע .טרעכייוו ,ןַאמרעה ךוד -- סרעליּפשיױשש-טינ

 -ןיא ןוא ןעגנוקרעמַאב ערעייז ןעיידרַאפ ןוא ןּפַאכפיא לענש

 זיאיס .לעוטקעלעטניא ייז קידנעייקעצ טינ לָאמ טפָא .סעיצַאריּפס

 טָאה רָאסישזער רעד ןעוו ,רעפטנע ןייז ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ךָאד

 םעד ,זרעפ םעד ןטיהּפָא לָאז רע טכַאמעג םַאזקרעמפיוא םיא

 לעוו ךיא .סובמַאי ןטימ ּפָא ךימ טזָאלי :קָאלײש ןיא במאי

 טָאה רע ןוא .ױעגנַאלרעד ךיא לעוװ ,עניב רעד ףױא ףױרַא

 ,המוענ ןייז ןופ רעייפ ןצנַאג ןטימ ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ .יטגנַאלרעדי

 ןעלטימ עשירעליּפשעיוע .ענייז ופ תורישע רעצנַאג רעד טימ

 -עניב עסיורג עירָאגעטַאק רעד וצ טרעהעג טָאה גרעבמַאס
 טנָאקעג טּפָא ןבָאה סָאװ ,סרעלטסניק יד וצ רעבָא .סרעלטסניק
 טינ טָאה רע ןעוו ,םרעדנוזַאב .עלָאר ַא טימ ױפערטניירַאי טינ
 רעד וצ געוו םעד ןזייו םיא לָאז סָאװ ,רעסישזער ןייק טַאהעג
 םעד ןיא קנופ ןשירעלטסניק ַא ןפרַאװנײרַא ,ןגערנָא ,טלַאטשעג
 וצ טרעהעג רע טָאה קיטייצכיילג .טנעלַאט ןייז ןופ ףָאטשנערב
 ךיז ןחמ ,טקרעמַאבמוא ךרודַא טינ ןענָאק סָאװ ,סרעלטסניק יד
 .טלעוו רעלענָאיצָאמע רעד ןיא ןעגנירדניירַא ,ןורכז ןיא ןצירקנייא
 :ןעמליפ לָאצ ַא ןיא טלישסעעג) םליפ ןיא ױזַא ,עניב רעד ףיוא ױזַא
 חלוועמ ,ןןעטיוועקצימ טיול ,שואעדַאט ןַאּפ ןיא טסילַאבמיצ לקנַאי
 -רַאפ רעד רשפא ןעוועג זיא רע .(ַאיא ,ןיקסנַא טיול ,קוביד ןיא

 עטרַאװרעדמוא ןופ טרפ ןיא טסיטרַא רעשידיי רעטסקידנפילב
 -טינ ַא ןעוועג ןוא ,ןצילבפיוא עשינואג יװ ,ןעגנולסיירטפיוא
 ױזַא ,ןזירּפרוס טימ לופ ,רעברַאה ,רעטַאוװעכערַאש ַא ,רעכיילג

 רע רעכלעוו ןופ ,טייקמערָא סקלָאפ עשידיי רעװעשרַאו יד יװ
 -רַאּפ ױזַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ןוא ,ןסקַאוועגסױרַא זיא
 ."ןבעל ןייז ןופ ףוס ןשיגַארט ןזיב ןדנוב
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 רע ט טע ט }ן

 שטיווָאראטנאק .נ ןופ .צ .ש

 ,14387441 .זז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל;
 ,67 .ז ,1921 ,ײװצ דנַאב ,קָאטסילַאיב ,"רעטַאעט שידיי , --- יקצולירּפ חנ

 ,עשרַאװ ,"'גנואײרפַאב , ,טסנוק ןוא רעטַאעט -- {שטיװָארַאטנַאק} .ק .ג
 | .1922 .צעד 6

 'ג ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,גרעבמַאס .א טסיטרַא ןטימ ךערּפשעג ַא - {-}
5 1925. | 

 .1925 ,63 'ג ,טרָאד ,ךיז ןגעװ ןרָאיטקַא עשידיי -- {-)
 ,"טייצ יד , ,רעטַאעהט ןָאיליװַאּפ ןיא ,רעגרַאק , ס'רעילָאמ --- סוקיטירק

 .1926 .טקָא 4 ,ןָאדנָאל

 ,עשרַאװ ,,גנוטייצ רעטעברַא, ,רענליװ יד יב .םשה שודק, -- לבבורז

 | .1928 יַאמ 1
 ,,עּפורט רענליװ, רעד ייב /קידענעװ ןופ רחוס רעד, -- ליזײמ ןמהנ

 .1929 ,10 'ג ,עשרַאװ ,ט'לבטיל ,
 א ב , ,עסערּפ יד , , בנג עקטָאמ , סלַא גרעבמַאס ,י -- יקצינטישז .ל .רד

 .1929 יַאמ 1
 ,טראד ,ןָאנַאּפרַאה ,שטנעמ, רעד -- גרעבמַאס .י -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1929 יַאמ 7
 .1929 יַאמ 24 ,טראד ,"רעגרַאק , סגרעבמַאס -- שטיװָאניבַאר ףסוי
 ,1929 יַאמ 24 ,טראד ,טנוװייל ןוא גנַאהרָאפ ןשיװצ --- יקסנַאשָאטָאב בקעי
 ,"טכַאנ ןוא גָאט, סיקסנַא .ש ןיא ןד יבר -- גרעבמַאס .א -- ןילייב .ט

 .1929 יַאמ 28 ,טראד
 -מילָא, רעטַאעט ןיא םכילע-םולש ןופ סניװעג עסיורג סָאד, -- ןילייב .ט

 .1929 ינוי 4 ,א'ב ,עסערפ יד , ,/ ַאיּפ
 .1929 ינוי 11 ,טראד ,/ קָאלײש ,, סריפסקעש ןגעװ --- יקצינטישז .ל .רד
 ,"ץסערּפ יד , ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק -- גרעבמַאס .א -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1929 ינוי 19 ,א'ב
 ,טניטנעגרַא רעטַאעט , ןיא טירטפיוא סגרעבמַאס -- יקסנַאשזָאר לאומש

 | ,1929 .טקָא 7 ,א'ב ,"צ"אד
 ,גרעבמַאס .א ןופ טריפעגפיוא .טלעװרעטנוא, -- יקסנַאשזַאר לאומש
 .1929 רעבָאטקָא 13 ,,א'ב ".צ .א .ד,
 ,"ט'לבטיל, ,"טינװ, םניא ,רעביוט רעד , סנַאסלעגרעב דוד -- ליזיימ ןמחנ

 .1920 ,18 /1 ,עשרַאװ
 ,1932 ,11 'ג ,טראד ,גרעבמַאס .א -- ןָאק ךענעה
 אי .1ג ,'ש'אפ , ןליוּפ ןופ טסַאג ַא ,גרעבמַאס קחצי -- ןײטשדלָאג .י .ב

 ,1932 .צעד 9
 ,1933 .נַאי 10 ,י .נ , ש'זאמ , ,אּפָארײא ןופ טסַאג ַא -- ינודקומ .א .רד

 יַאמ 11 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ, ,רעטַאעט שידוי -- {עלרעּפ עשוהי) עיּפ טאי
4,, 

 ,עשרַאװ ,ט'לבטיל, ,ןיװ ןיא רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש .מ טימ -- {-}
 ,1936 ,34 'נ

 ,310 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,/ ןָאדנָאל ןיא ,/רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ
 ,350 ,392 .וז ,1946 ,סערייא סָאנעוב ," תוגורכז, --- עדַאּפעלאּפ ןויצנב
 .2397241 .זז ,1947 ,לַאערטנָאמ ," ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ,ךלמ
 ,276 .וז ,1950 ,קרָאי וינ ,,רעטַאעט ןיא ןבעל ןיײמ, -- גנאי זעוב

9, 214, | 
 ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,,ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ , -- וװָאקרוט טנומגיז

 ,18-19 .זז

 .1946 לירּפַא ,ןרובלעמ ,יובפיוא , ,קנעדנָא ןקיבײא םוצ -- ץילסייװ בקעי

 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
 ,12728 .וז ,סנייא

 ,דנַאב רעטייװצ ,1961 ,ביבא לת ,עשרַאװ) תונורכז , -- טרעכייװ לאכימ
 ,184 .ן83 ,173 ,153 ,145 ,136 ,134 ,130 ,127 ,123 ,111 ,90'84 .זז

0, 192, 200, 222, | 

 ,1961 ,סערייא סָאנעוב , הפוקת ענעסירעגרעביא יד , -- װָאקרוט טנומגיז
 ,163 ,161 ,156 ,155 ,139 ,52 ,51 ,48 ,47 ,42 ,40 ,30 2328 ,13 .זז
322, / 323, | 

 ץנעדלָאג יד , ,ןרָא-ןברוח יד ןיא תונברק-ןרָאיטקַא --- גרעבדורג-ווַאקרוט .י
 ,62768 .וז ,1962 ,46 'ג ,ביבא לת ,"טייק

 ז ,1964 ,סערייא סָאנעוב ,,געװ ןיימ ףיוא , -- גרעבדורגיװָאקרוט קחצי
1087. 
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 דנַאב -םישודד

 בקעי .קענַאשזָאבַא
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 .בעג)

 עג ירפ .רדח ןיא טנרעלעג .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1891 ןריובעג

 טעברַאעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד זיב .הכאלמ-לעב ַא ןרָאװ

 ןוא ןציו ןביירש טימ ןביוהעגנָא .טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןיא

 -נעגרָאמ רעזדָאל רעיינ ןיא 1912 ןיא ןעגנוקרעמַאב עשיריטַאפ

 .רעד ןיא ךעלדיל עשיטסירָאמוה ןקורד ןעמונעג -- 1918 ."טַאלב

 ךיוא ךָאנרעד ,"טַאלבעגַאט רעזדָאל' ןופ גנולײטּפָא רעשיטסירָאמוה

 (1931) ןכַאמרַאפ ןכָאנ .סעמעט עלַאקָאל ףיוא ךעלדליב ןוא ןגָאלָאנָאמ

 -טלעו רעטייוצ רעד זיב ,.א טָאה ,"טַאלבעגָאט רעזדָאל , ןופ

 ."טַאלבסקלָאפ עיינ סָאד , ןיא טעברַאעגטימ ,המחלמ

 עשידיי יד רַאפ ןגָאלָאנָאמ עשיטסירָאמוה ןבירשעג טָאה .א
 עשיריטַאס-שיטסירָאמוה טימ ןבױהעגנָא .סרעטַאעט-טסנוקניילק
 -עּפש רע זיא ,בַאװדעי לשרעה רָאיטקַא ןרַאפ לעיצעּפס ,ןגָאלָאנָאמ
 רַאפ סעקנעצס עצרוק ןוא ןגָאלָאנָאמ ןביירש וצ ןעגנַאגעגרעביא רעט
 ."עדנַאב עשידיי , ןוא ?טַארַארַא, ,"לעזַאזַא;

 לַאז "עינָאמרַאהליפ , רעשזדָאל ןיא זיא 1928 רַאונַאי 25 םעד

 לבֹוי רעשירעלעטשטפירש רעקירָאי-20 ןייז ןרָאװעג טרעייפעג
 -סקלָאפ רעיינ , רעמונ רעלעיצעּפס ַא ןענישרעד זיא ס ןכלעוו דובכל

 ,ןָאזרעדָארב השמ ,רעגוא .י ןופ םיא ןגעוו ןעלקיטרַא טימ "טַאלב

 -יוא זיא סע .גרעבנעזָאר לארשי ןוא ןַאמרעב .ל .ינטורקָא ףסוי

 ."טשינ ןייוו ןוא רידַאנ , ךוב ַא סנייז סױרַא

 ןטימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 1929 רעבמעטּפעס געט עטשרע יד ןיא
 -סערַא ,רעביירש עשידיי רעשזדָאל ערעדנַא ןוא רעגוא .י רָאטקַאדער
 ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא ןוא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןרָאװעג טריט
 ,שזדָאל רעטניה ,שטשָאגָאדַאר ןּופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םעד

 ןפױלטנַא וצ ןבעגעגנייא 1940 בײהנָא ןיא םיא ךיז טָאה סע ואוו ןופ
 -רַאװ רעד ןיא ןעמוקעגמוא רע זיא 1942 בייהנָא ןיא .עשרַאװ ןייק
 .ָאטעג רעוועש

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ינסורקַא .י

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ ןטנעמוסנָאק םלוע ןטיירב ןרַאפ;
 רעד .קענַאשזעבָא בקעי ןופ ןעמָאנ רעד דמערפ טגנילק רוטַאר
 ןוא שזדָאל ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש רעבָא זיא ןעמָאנ רעקיזָאד
 -עייל-סגנוטייצ ןשידיי ןופ ןטכיש עטיירב יד ןשיווצ הביבס רעד
 לָאמוצ קענַאשזעבָא זיא ָאד .רעטסעשטנַאמ ןשיליופ ןיא רענ
 .טבילַאב

 וה סקענַאשזעבָא .י ןענעכייצַאב וצ שלַאפ ןעֹוועג טלָאװ סע

 ןטנעצקַא לָאמלייט טגָאמרַאפ ןביירש ןייז םגה ,עריטַאס סלַא רָאמ

 םעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד ןיא ךעלרע ןייז וצ ידכ .טָאּפש ןופ

 זַא ןרָאװעג טגָאזעג ףרַאד ,"ךירטש ןרעטנוא; ופ רעבײרשדָא

 סױרַא סָאד טײלגַאב רע .רָאמוה םשל רָאמוה ַא זיא רָאמוה ןייז

 יד ,ךעלקירדנעמש עקידנּפעלשכָאנ ךיז יד ןעמורקכָאנ ןטימ

 -ַָארעגמוא יד ,ןטסירעירַאק עכעלטפַאשלעזעג ענערָאפרעד-טשינ

 זיא טייקרעטייה ןייז .יוכו םינימה לכמ ןשינעפעשַאב ענעט

 זיא ןבעל רעזדנוא סָאװ ,דנַאטשמוא ןפיוא טקיטסעפטנורגַאב

 -עג ןקיטכעמנָא זיב שיגַארט ןוא שינעקירט עמַאס ,ךשוח ולוכ

 רעזדנוא ףיױא לכיימש ַא ןפורוצסיורַא ןטייקיעפ ענייז .רעטכעל

 טעמכ - ןקענַאשזעבַא ןבָאה רעטכעלעג ןקיכליה ַא וליפַא ,םינפ
 | .ןטַאררַאפ טשינ לָאמנייק
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 -מיטסקלָאּפ -- ,ץנעטָאּפ ןשירעביירש ןטיול זיא קענַאשזעבָא
 ,"שטנעמ רעשזדָאל , חסונ יפ לע ךעלמיטסקלָאּפ רעבָא -- ,ךעל
 ,ןגָאלָאנָאמ ,סעקסערָאמוה עקילָאצמוא יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד םגה
 ןרעוו עכלעוו ,ןגָאלַאיד ןוא ןשטעקס ,ןענַאטעילעפ עלעוטקַא
 -ילדנעצ ךרוד טרעהעג ןוא טנעײלעג ןרָאי עגנַאל ןופ ךעמב
 -עטַאּפ ןוא עניב רעד ןופ ,עסערפ רעד ןיא ןדיי רעטנזױט רעק
 ,םרָאפ ןוא ליטס ןשיפיצעפס ןייז בילוצ ,רע טָאה ,ןטילפךָאפ
 -עגלַא רעד ןופ ךַאילש ןפיוא ןסײרוצסױרַא ןזיוַאב טשינ ךיז
 ."טפַאשרענעײל רעשידיי רעניימ

 "ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא , ךוב ריא ןיא רעביא טיג הנשוש .ר

 רעד זדנוא וצ ןיירַא טמוק ָאד (1939 רעבמעטפעס 23 םעד)
 "וה זיא רע .שזדָאל ןופ טילפ ַא ,קענַאשזעבָא רעביירש ןופ ןוז

 .ץעז רעקרַאטש ַא רעדיו סע וצ סעפע םיא ביג ךיא .קירעג

 ךיױא ןײלַא טלַאפ רע .לױמ ןופ סױרַא םיא טלַאפ לּפעט סָאד

 ךיז ןקוק רימ רעדייא ןוא ,ןפיול וצ דליוו ןָא טבייה רע .םוא

 .ײןפָאלטנַא זיא רע .ָאטשינ רע זיא -- םורָא

 ,טנַאקַאבמוא זיא ןרָאװעג זיא לרוג ןייז סָאװ

 .1956 ,קרָאי וינ ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ - ןָאקיסקעל,

 ,48 .} ,1949 ,סערייא סָאנעוב ,ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא , -- ןַאהַאק הנשוש .ר

 דוד ,רעטסיימלעצ

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1915 .בעג)

 ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1915 ןריובעג

 טַאהעג רעדורב ַא טימ .צ טָאה ,רעביא טיג ןײשטָאר עשירג יו

 עקיטרַאפ ןופ טפעשעג ַא סַאג ַאנלַארָארטקעלע ףיוא עשרַאװ ןיא

 -ַאמילטײש עטסעב יד ןעוװעג זיא יורפ ןייז .םישובלמ-רענעמ

 טַאהעג ןוא ןעיורפ עשידי עמורפ יד ןופ ינּפ יד רַאפ ןירעכ

  ןיא יז ואוו ,סַאג ַאקסנַאלעיב ףיוא לקירבַאפ ןיילק ַא ןופרעד

 -לַאװג ַא טליפעג טָאה .צ .זיוה ַא ןופ ןירעציזַאב יד ןעוועג ךיוא

 וצ טרישזנַארַא 1917 ןיא ךָאנ ןוא רעטַאעט וצ גנוגיינ עקיד

 :ךלָאג ַאניז טימ שידיי ףיוא רעטַאעט-"יקסנימָאק , ןיא ןלעטש

 יד  טטערעּפָא עשיעּפָארײא יד יקצָארעיס ןַאמרעה ןוא ןייטש

 ןרָאיטקַא עשטייד טכַארבעג ךיוא טָאה רע ."ןיסעצנירּפ-רַאלָאד

 ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,עשרַאװ ןופ עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב

 ,ןירעצנעט רעד טימ רעטַאעט-עטעירַאװ שילוּפ ַא ןופ רָאטקעריד

 "יש ןשידיי םעד ןוא ירגענ ַאלָאּפ עטמירַאב-טלעוו רעטעּפש יד

 ןיא רעבירַא .צ זיא ךָאנרעד .(יקסלַאטס נ"א) וַאדנַאל .ש רעליּפש

 טימ ןעמַאזוצ טריפעגנָא טָאה רע סעכלעוו ,רעטַאעט-"לַארטנעצ,

 עשיעּפָאריײא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז טרָאד .ַאביר ןוא ןערב'
 קידנבערטש ןוא ,"ןיגינעק-סוקריצ יד , ערעדנַא ןשיווצ ,ןטערעּפָא

 ןייז וצ ,לָאמַא רע טָאה ,עניב רעד ףיוא ןליּפש וצ ןיילַא קרַאטש

 -קריצ , םעד ןופ לָאר יד עטערעּפָא רעד ןיא טליּפשעג ,טנווָא-ןרע

 -םיוא טזָאלעג לעיצעּפס ךיז רע טָאה קעווצ םעד רַאפ ,"רָאטקעריד

 ,לויטש ןָאטעגנָא ,רילָאק ןטיור ןיא קַארפ ַא ;םויטסָאק ַא ןעיינ

 עטײרדעגפױרַא טימ טרימירג ךיז ,שטייב ַא טנַאה ןיא ןטלַאהעג

 -עגכרוד ךעלרעדיוש רע זיא לָאר יד ןליּפש ןטימ רעבָא ,סעסנָאװ
 טרעטכינעגסיוא לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא םיא טָאה סָאד ןוא ,ןלַאפ

 ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .טליּפשעג טינ לָאמנייק רע טָאה רעמ --
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 ןופ ןָאסיסלעל

 קרַאטש ןבילבעג זיא רע .טלעג דס ַא ןרָאלרַאפ טָאה .צ .עטכעלש

 רערעדנַא ןייק סָאװ ,ךַאז ַא ןָאטעג רע טָאה ָאד רעבָא ,טקידלושרַאֿפ
 טפיוקרַאפ טָאה רע :ןָאטעג טינ טָאה רָאטקעריד-רעטַאעט רעשידיי

 .תובוח עלַא טלָאצעגּפָא ןוא זיוה ןייז

 טריטנעזערּפ ןוא ,שזדָאל ןייק רעביא ךָאנרעד ךיז טגָארט .צ
 ןוא ,עשרַאװ ןיא ןוא שזדָאל ןיא ךילאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילַאמ

 ןיא .שזדָאל ןוא עשרַאװ :סעיצקעריד ייוצ טימ ןָא ללכב טריפ

 טליּפש עכלעוו ,עּפורט רעד ןופ שזדָאל ןיא רָאטקעריד רע זיא 5
 -ָארטסַאג שזדָאל ןיא תעב ,רעטַאעט-"לַארטנעצ , רעװעשרַאװ ןיא

 .דלָאגנהעש ידייס ןוא ךַאברעיױא םעס םיא ייב ןריל

 -"עינָאמרַאהליפ , רעשזדָאל ןופ רָאטקעריד .צ זיא 1922 ןיא|

 .עקירעמַא ןופ טייצטכער בקעי טרילָארטסַאג סע ואוו ,רעטַאעט

 ןיא "רעטַאעט סעשיליוּפ , ןופ רָאטקעריד רע זיא 1922 ןיא

 לאכימ ךָאנרעד ןוא ךַאנַארג .לֵא ןרילָארטסַאג סע יאוו ,שזדָאל

 יד תעב שזדָאל ןיא רָאטקעריד רעד ךיוא זיא .צ .ַאקסעלַאכימ

 (רעטרימרָאפ-ןלױּפ ןיא) רעד טימ ץרַאװש סירָאמ ןופ ןליּפשטסַאג
 ,עּפורט

 יד ןיא ןוא רעטַאעט םוצ רעטכָאט ןייז ןגיוצעגוצ ךיוא טָאה .צ

 וצ "ןַאטילָאּפָאמסָאק װער ַא ריא טימ טנפעעג ןרָאי רעקיסיירד

 ,טלעג ךס ַא טגיילרעד טָאה רע ןכלעוו

 .צ טָאה ,רעביא טיג וװָאקינשעלָאק ןמלז רעליּפשיש רעד יוװ
 -סינימדַא רעד ןיא טעברַאעג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 טָאה רע רעבָא ,"רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןכעלגעווַאב , ןופ עיצַארט

 בילוצ רעטַאעט ןופ ןעײרפַאב םיא לָאז ןעמ זַא ,םיא ייב ןטעבעג ךיז

 רדסכ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא יד ןופ םיא וצ גנויצַאב רֶצד

 רָאטקעריד ןעוועג זיא רע תעב ייז וצ גנוטלַאה ןייז ןפרָאװעגרָאפ

 הנוכ ןייז ."רָאטַאטַאָאלּפסקע , סלַא ןגירשרַאפ טפָא םיא ןבָאה ןוא

 רעד רעבָא ,גרעבמעל ןיא עילימַאפ ןייז וצ ןרָאפ וצ ןעוועג זיא

 ןייק .ןרָאװעג טּפעלשרַאפ רָאג זיא רע זַא ,טלָאװעג טָאה לַאפוצ

 ,טיוט ןייז ןענופעג טָאה רע ואוו ,דנַאלסור

 . םיא רע טָאה 1939-40 ןיא זַא ,רעביא טיג ןיישטָצר עשירג

 הליחתכל םיא טָאה רע ."עזריב , רעד ףיוא גרעבמעל ןיא ןפָארטעג

 -עלע רעייז ןעוועג קידנעטש רעירפ זיא רעכלעוו ,.צ .טנעקרעד טינ

 רעד ןָא ,ערדיו ַא ןָא ,"ץלעּפ , ַא ןגָארטעג טָאה ,ןָאטעגנָא טנַאג

 ןעגנַאגעג זיא ןוא ,עקװעטשָאּפ יד זיולב ,הרוחס רעטשרעביוא

 ףיוא ןטלַאה ךיז לָאז סע זַא ,קעסַאּפ םענרעדעל ַא טימ ןדנובעגמורַא

 ַא ןיא טניוװעג טָאה רע ואוו ,דנַאלסור ןייק קעװַא זיא רע .םיא

 ןיא סױרַא זיא רע ןעוו לָאמנייא .ףרָאד ַא ןיא ץעגרע ,זָאכלָאק

 -רעביא םיא ןוא םיא ףיוא ףױרַא דרעפ ייווצ טימ ןגָאװ ַא זיא ,סַאג

 .טיוט ףיוא ןרָאפעג

 יז ואוו ,לארשי ןייק טעװעטַארעג טַאהעג ךיז טָאה יורפ ןייז

 רענעזעוועג ,קעלַא ,ןוז רעטסטלע ןייז .ןברָאטשעג רעטעּפש זיא

 -עג טכַארבעגמוא זיא ,ַאניבור ַאינַאפ ןירעליּפשיוש רעד ןופ ןַאמ

 -לת ןיא ןברָאטשעג זיא קירנעה ןוז רעד ןוא ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװ

 ,לארשי ,הפיח ןיא סקַאמ ןוז רעד זיא ןבעל ןבילבעג .ביבא

 :ֹוזַא םיא טריזירעטקַארַאכ גייווצרעבליז ןמלז

 -רעטַאעט עשידיי ערעדנַא יד ןופ סַאנסיױא ןַא ןעוועג זיא .צ,

 -ביילג ןענייז ערעדנַא עלַא טעמכ סָאװ ,טימרעד ןיוש ןרָאטקעריד

 טינ יײר רעטשרע רעד ןיא ןבָאה ןוא ,ןרָאיטקַא ןעועג קיטייצ

 -דנַאטש ןכעלטפעשעג ןופ ןעגנומענרעטנוא ערעייז טלדנַאהַאב

 סע לפיוו ףיא ,לקניווקוק ןשיטסיטרַא רעייז ןופ רָאנ ,טקנופ

 טָאה רעבָא .צ .סעיציבמַא עשיטסיטרַא ערעייז טקידירּפַאב טָאה
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 רעטַאעט ןשידיי

 סיוכרוד ןעוועג זיא רע .גנַאגוצ ןכעלטפעשעג ןייד ַא טַאהעג
 .ןקָארשעגּפָא טינ ךיז טָאה רע .םענרַאפ ןרעטיירב- ןופ ןוא רחוס
 םיא טָאה גנומענרעטנוא עסיוועג ַא ביֹוא .לַאפכרוד ַא רַאפ
 טא ןייק ןיא ןלַאפעגנירַא טשינ רע זיא ,טיציפעד ַא טכַארבעג

 וצ ןיק טינ םגה .עטיױוצ ַא טוטתרפעגסיוא דלַאב רָאנ ,שואי

 ףיוא ,עסַאק רעד ףיױא גױא ןַא טיט ןוא טנעגילעטניא רעסיורג

 ךָאד רע טָאה ,רעכוזַאב-רעטַאעט ןווָאסַאמ ןופ ןעגנַאלרַאפ יד

 טוצ ייס ,ןעגנוריפפיוא ערעסערג וצ יײס ןגױצעגרָאפ דימת

 רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טַאה סע יצ ,רַאוטרעּפער ןרעסעב

 ַא ןעוועג זיא טרָאװ ןייז .עמַארד רעד ןגעוו רעדָא עטערעּפָא

 ןילַא טָאה רע ןוא טייקכעלטקניפ ןוא טייקכעלרע רַאפ עיטנַארַאג

 .ײרָאטקעריד-רעטַאעט א זיא רע סָאוװ ,ךיז ןופ ןלָאוװקעגנָא

 ןמלז ןוא שטיװָאפלָאװ ןתג ,ןַאמטיל קעינעה ,ןײשטַָאר עשירג ןופ .ע .מ

 .וָאקינשעלָאק !

 ,גייװצרעבליז ןמלז ןופ .ע .ש

 {לאיחי-ןקחצי ,ןָאסלענעצַאק
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1885 יימ 11 .בעג)

 -וקָאד עשיצַאנ יד טיול -- ןריובעג -

 סנעזיר טול ,1885 יימ 11 -- ןטנעמ

 ס'.ק טיול ,1886 זומת -- 'ןָאקיסקעל,

 זמת שדוח שאר -- הרוּפצ רעטסעווש
 "נימ ,קָאדערָאװָאנ ייב ,ץילערַאק ןיא 7

 "שמ ַא ןיא ,דנַאלסורסיײװ ,טנגעג רעקס

 ןזיב םינבר תורוד ןופ טמַאטש סָאװ ,החּפ

 ןימינב-בקעי .רעטָאפ ,בוט םוי תופסות

 ,עילוּפאק ןיא 1895 .בעג) ןָאסלענעצַאק
 -בעה ַא (שזדָאל ןיא 1923 ןברָאטשעג

 רעטעּפש ,("ינימי-ןב ,)) רעביירש רעשידיי זייוולייט ןוא רעשיער

 .יירערעלי טימ ךיז ןבעגעגּפָא

 ןלַאפּפָארַא ןבילוצ ,רע זיא .,הרוּפצ רעטסעווש ס',ק טול

 ַא ןעװעג ,שיט ַא ןופ ,רָאי ןבלַאהרעדנַא ןופ רעטלע ןיא
 .טלייהעגסיוא ןײילַא רעטעּפש ךיז טָאה רע סָאװ ןופ .רעלמַאטש

 ןגיוצרעד .ק זיא ,דמערפ רעד ןיא טלַאהפיוא סרעטָאפ ןייז בילוצ

 סָאװ ,ןיבר ַא ייב טנרעלעג טָאה .ק .רעטומ רעד ךרוד ןרָאװעג

 טנעקַאב רעטנענ סרעדנוזַאב ,גנַאלרַאפ סרעטָאפ ןפיוא .םיא טָאה

 .ך"נת ןטימ

 רעצנַאג רעד טימ סיוא .ק טרעדנַאװ ,רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא

 ַא טנפע רעטָאפ רעד ואוו ,(שזדָאל ןבענ) שזרעגז ןייק עילימַאפ

 יד טכוזַאב טרָאד .ק טָאה ,עשרַאװ קידנרָאפכרוד .ןקותמ רדח

 -ַאב רעטסעווש ןייז יװ ןוא ,רעטַאעט עשילױוּפ סָאד ןוא ערעּפָא

 :טָאה טקרעמ

 -טערעּפָא רעסירג רעד טשַאררעביא ןעלקחצי לעיצעּפסי

 טימ רע טגעלפ דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע .עשרַאוו ןיא רעטַאעט

 יָאד רעד סָאו ,םשור ןסױרג םעד ןזייוו ןושל ןשירעדניק ןייז

 .המששנ רעכעלדניפמע ןייז ןיא טצירקעגסיוא טָאה ךוזַאב רעקי וי

 ןַא רַאפ סָאװ טימ ןלייצרעד דימת זדנוא טגעלפ עמַאמ יד .

 רעד ףיא טקוקעגוצ ךיז טָאה קחצי רעניילק רעד טייקטסנרע

 -עד ךָאנ טָאה רע עכלעוו ,ךַארּפש ַא ,שיליוּפ ףיוא ואוו ענעצס

 -עטָאי טריפעגפיוא ןעמ טָאה ,ענַאטשרַאפ טשינ ןיטולחל טלָאמ

 ,רעטַאעט ןשיִליוּפ ןשיטַאמַארד םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד .יִאל

 טסעינ ןבָאה ןיקנעבַאט רעטעפ ןוא עמומ יד ײס ,עמַאמ יד ייס
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 .רפא- טעקע ה .רהוסאטעאטעטצמטטוגשטאאא

 יצ ,עניב רעד ףיוא יצ ,ןדנעוו וצ ןגיא יד ןיהואוו טסואושעג

 -שילב ןוא סערעטניא רעקידנעילג סנכלעוו ,ןעלקחצי ףיוא

 רע סָאװ ,עמַארד עצנַאג יד טליּפשעגּפָא ןבָאה ןגױא עקידנשט

 ,ענעצס רעפצעל רעד ייב רעבָא .ויטיוטניא טעמכ טּפַאכעגפיוא

 -רעד רעסעמ ַא טימ טײג ָאלעטָא ןעוװו ,סקַאמילק עמַאס םייב

 . ןא ןטלַאהעגסױא טשינ ןױש קחצי טָאה ,ןענָאמעדזעד ןענעגרה

 וצ ךימ סענ !עמ...ַאמי :לוק ןצנַאג ןפיוא ןעיירש ןבױהעגנָא

 ." ןענעגרה יז ךָאד טייג רע !ןקוקוצ טשינ ןָאקיכ !ןענַאד ןופ

 ןטשרע ןייז ןבירשעגנָא .ק טָאה ,רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא ,ןיוש

 זיא סָאװ ,"ןולחה לע , ריש ןקיטפַאז רעבָא ,ןשירעדניק ןשיערבעה

 ַא ןרָאװעג ןוא סעיטַאמָאטסערכ עשיערבעה יד ןיא ןײרַא רעטעּפש

 -לעז רעד ןיא .רענטרעג-רעדניק עשיערבעה יד ןיא דיל שיסַאלק
 שיערבעה לוש סרעטָאפ ןייז ןיא טנרעלעג ךיז רע טָאה טייצ רעב
 | ,םידומל ענײמעגלַא ןוא

 רעביא ךיז טגָארט ןוא שזרעגז עילימַאפ יד טזָאלרַאפ 1896 ןיא
 ס'יק טרעוװ סָאװ ,שזדָאל טָאטש רעסיורג רעקידתונכש רעד ןיא

 ןקותמ-רדח ןייז טנפע רעטָאפ רעד ואוו ,ץַאלּפ -ןיוװ רעקידנעטש

 .םידומל ענייז טצעזטרָאפ .ק ואוו ןוא

 -לענעצַאק קחצי, ךוב ריא ןיא טרעדליש הרוּפצ רעטסעווש ןייז

 ןכַאמוצכָאנ טייקיעפ ןייז ןוא רעטַאעט וצ סערעטניא ס'.ק "ןָאס
 :רעליּפש

 ותעשב סע טָאה שטילערַאק לטעטש סעניילק סעד ןיא בוא;

 תומוערת ןוא טייקנדירפוצמוא עתמא ןַא ןפורעגסױרַא טַאהעג

 מָאו ,םיצל יד וצ טייג (רעטומ סיקקנ סבר םעד עדנעה יאמלה

 ,םיײה רעיײנ רעזדנוא ןיא רעבָא יז טגעלפ ,ירעטַאירטי ןכַאמ

 טסעינ ,שזדָאל ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי טימ ןקידנריסלופ םניא

 לקװבי .גנולעטערָאפ עטנַאסערעטניא עקיצנייא ןייק ןזָאלכרודַא

 ןייז טגעמעג טָאה סע .ןעמַאמ רעד טימ ןייגטימ דימת טגעלפ

 עטערעּפָא רעדָא ליועדָאו רעטכייל ַא יצ עידעמָאק ,עמַארד ַא

 םיא טימ לָאזימ זַא ןעגנוטייצ יד ןיא ןטיהּפָא ןיוש טגעלפ רע

 טגעלפ עמַאמ יד ןוא ,רעטָאעט ןיא ןייג וצ הווצמ יד ןייז סייקמ

 ןכלטוו ,ןטָאט םוצ ךפיהל ,קשח טימ ןָאטּפָא הווצמ עקיזָאד יד

 ןןדייס} עביכ ,רעטַאעט ןיא ןעיצסױרַא ןענָאק טשינ טגעלפימ

 .עּפַיװ עשיעּפָאריײא ןַא רעדָא טסיטרַא ןטמירַאב ַא ןעז וצ

 םיא ןענסנק סָאד ןעוועג ןקחצי רַאפ זיא ףָארטש עטסגרע יד
 קורדנײא רערעווש רעטשרע רעד .רעטַאעט ןיא ןײג טשינ טימ
 יוזֲא ךיז טָאה רע ואוו ,ײקסלָאּפ רעטַאעטי רעוועשרַאו ןופ
 ןזעידיי ןיא םיא ייב זיא ,ַאנַאמעדזעד ןופ לרוג ןרַָאפ ןקָארשרעד
 ףעד ןענַאטשרַאפ טוג רע טָאה ָאד לייוו ,ןדנואוזערַאפ רעטַאעט
 -רעפעד-ןעדָאּפדלָאג סעד ןופ רָאמוה סעד ,ןועל-ךמע ןקיצרַאה
 ךיא ןוא רעדיל עלַא ןעגניזסיוא בוטש ןיא טגעלּפ רע .רַאט
 ,םיטרּפ ליטיוזא טימ ,לקַאטקעּפס ןצנַאג םעד ןלייצרעדרעביא
 ןגָאזסיױרָאפ םיא טגעלפימ ןוא ןרעדנואוו ןעמעלַא טגעלפ סע זַא
 ןכַאמכָאנ קיצנוק ענדָאמ פגעלפ רע .טפתקוצ עשיטסיטרַא ןַא
 .ןליױו רעייז ןעמעלַא רע טגעלפ ייברעד ,סרעליפשיש עלַא
 ,ועטַאעט ןיא ןעגנַאגעג זיאימ זַא ,וצרעד ןעמוקעג ןיוש זיאיס
 ,ןקידרעטעּפשש םעד בילוצ יו אפוג רעטַאעט ןבילוצ ױזַא טשינ
 ןייא רָאנ ןליּפשּפָא ןייש ױזַא טגעלפ לקחצי ןכלעוו ,ןקיבוטש
 טסעינ ןוא ןליױו טשינ ךיז טגעלפ רע רעכלעוו ייב לָאר עקיצנייא
 ,ןופרעד ןגָאזּפָא ךיז קערש טימ ,ןכַאמכָאנ ןפוא םושב יז ןלעו
 -סיוא רע טגעלפ לָאר עקיזָאד יד .רעלמַאטש ַא ןופ יד ןעוועג זיא
 ןרָאװעג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןרָאי ערעפייר ענייז ןיא וליּפַא ןדיימ
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 דנַאב םישודחקי

 רעטַאעט ןשירעלטסניק ןטשרע סעד ןופ רעסישזער רעתמא ןַא
 ןוא ן"טסנוק עשיטַאמַארד,} יזיירק ןשיטַאמַארדי רעשזדָאל ןיא
 זיא ןופרעד הביס יד .יהמיבהי רעשיערבעה רעד ןופ רעטעפש
 ַא ןשוועג ,טנָאמרעד ןיוש יוװ ,זיודניק ןיא רע סָאװ ,ןעוועג
 | ,ײרעלמַאטש

 סלַא טָאה רעדורב ריא יו ךעלריפסיוא יז טלייצרעד רעטייוו

 ןוא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןעמונעגפיונוצ לגנוי קירָאי ן12| 0
 :?רעטַאעט טכַאמעג , ייז טימ

 ,האצמה ןַא טימ ןעמוקעג רע זיא גָאט םעניײש ַא ןיא ...,
 ןוא ףיוה ןיא רעטַאעט ןתמא ןַא ,רעטַאעט ַא ןכַאמ טעװ רע זַא
 ַא טלעופעגסיוא קינעמילּפ סטריויוה ןכרוד ןיוש טָאהימ זַא
 ןבָאה עטנַאקַאב עלַא ןוא עמַאמ יד ... .צרעד שינעביולרעד
 קחצי רעקירָאיןעצ רעד .עציטש עטסלופ רעייז טגָאזעגוצ ןקחצי

 -עוועג רעד ןוא.. .גנַאגוצ ןטסנרע ןַא ןזיװעגסיורַא ייברעד טָאה

 -יעפ ןוא רעגנוי ַא ןרָאװעג זיא יסעסובָאל יד ןופ רעסייקי רענעז

 ןייז ןזיועג טפיוהרעד ןוא גרוטַאמַארד ןוא רעסישזער רעק

 יעקליווי ןופ ןסַאג עטסטייו יד ןופ .טייקיעפ עשירָאטַאזינַאגרָא

 יב ןטעב ןוא ןדלעמ ךיז ןיײילַא רעדניק ןגעלפ טָאטשטלַא ןוא

 .סיוא טסנרע טגעלפ קחצי .ןוואורפסיוא ייז לָאז רע זַא ,םיא

 םוצ יד ,ןליפשע םוצ יד -- ןרינָאיצקעלעס ייז ןוא עקיעפ ןוואורּפ

 טזעינ ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד ... .ןצנַאט םוצ יד ןוא ןעגניז

 ןוא טמעשרַאפ טשינ ךױא רע טָאה ,רעטַאעט ןרָאפ טגױטעג

 -סױרַא סיא ייב טלָאמעד ןיוש ךיז טָאהיס .טקידײלַאב טשינ

 ןופ טייקיעפ ןוא רעטקַארַאכ רעלעדייא ,רעלופטקַאט ןייז ןזיוועג

 -עגכרוד ַאזַא וצ ןגָאז טסנרע רָאג טגעלפ רע ןעוו ,רעיצרעד ַא

 -בוּפ ןופ עלָאר יד ןליּפש ןזומ טסעוו ודי :טַאדידנַאק סענעלַאפ

 טייצ רעד טימ וטסעו ,ןקוקוצ קיור ךיז טסעוו וד זַא ןוא ,סוקיל
 .'טסיטרַא ןַא ןרעוו ךיוא

 םייב סעסובָאל ענעזעוועג ןופ הנחמ ןיז טימ טָאה קחצי

 -עגסיוא ,ףיוה ןופ לייט ןטיוברַאפ טשינ ,ןעגנַאל םנופ ףוס עמַאס

 יז ןגעלפ טכַאנרַאפ ןדעי .טנווייל ןוא ץלָאה ןופ עניב ַא טױב

 ןעוועג זיא רַאטרעּפער רעטשרע רעד .סעיציטעּפער ןכַאמ טרַאד

 ַא ןוא קחצי ןכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעטרזחעגרעביא רעד
 רע טָאה רעטעּפש .רעירפ ןופ טנעקעג ןבָאה רעדניק ערעדנַא ךס
 ןעוועג זיא סָאד .רַאוטרעּפער םענעגייא ןַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב

 ןופרעד ךס ַא טָאהימ ןעוו ,סעצָארּפ-סופיירד ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןבירשעגנָא רָאי ףלעווצ וצ טָאה קחצי ןוא ,ןבירשעג ןוא טדערעג

 עקיזָאד יד טָאה רע .יסופיירד ןַאטיּפַאקי עמַארד עטשרע ןייז
 ַא טכַאמעג ןוא טרידוטשעגנייא עפורט ןייז טימ ךיילג עמַארד
 רעד ןופ ערעימערפ יד .רעטעלב-גולפ ךרוד עדנַאגַאֿפָארּפ עסיורג

 -ןָאג רעד ןופ עיצַאסנעס עסיורג יד ןעוועג זיא עמַארד רעקיזָאד

 -עג ,לטעלבגולפ סניא תויה .סַאגדַאננעימַאק רעד םורַא טנגעג רעצ

 רעדעי זַא ,ןענַאטשעג זיא ,יירעקורד-טנַאה רעדניק ַא טימ טקורד

 -רַאפ םענעי ןעמ טָאה ,ץַאלּפציז ןייז רַאפ ןגרָאז זומ רעקיצנייא

 רעד .רעטַאעטפיוה ןיא ךעלקנעב ןגָארט םינכש עלַא ןעזעג טכַאנ

 רעד ןיא ןעוועג ךיא זיא ,קחצי ,רעסישזער רעד ןוא רָאטױא

 ַאזַא טימ טכַארבעגסױרַא יז טָאה ןוא ןסופיירד ןופ לָארטּפױה

 ךיז טָאהיס ןוא טנייױועג רעטיב ןבָאה רעבייוו עלַא זַא ,טנעלָאט
 ...ףױה ןצנַאג ןרעביא רעמָאיעג ַא ןגָארטעג

 -ָאּפ רעזדנוא ןיא טרפ םעד ןיא ןטָארעג קידּנעיז ,קחצי..

 -נעלק ענייז ןופ טָאה ,רענעק-עטכישעג ןרַאברעדנואוו םעד ,רעט

 -עג טָאה רע :עטכישעג עשידיי טַאהעג ביל רעייז ןָא ןרָאי עטס

 טּפַאהרעטסיײמ ייז טגעלפ ןוא םיאיבנ ןופ ןלײט עצנַאג טקנעד
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 ןייז ןטלַאהַאב רע טָאה ך"נת םוצ עביל עקיזָאד יז .ריטיצער

 "נוב יד ןיא ןגעלעג םיא טימ ןענייז עכלעוו ,יד .ןבעל ץנַאג

 רעוועג ןטימ וליפֲא זַא ,ןלייצרעד ,ָאטעג רעוװועשרַאוו ןופ סרעק

 םנופ טייק א דניק טנרעלעג ץלַא ךָאנ רע טָאה ,טנַאה ןיא

 ױסופיירדי ךָאנ דלַאב ...קלָאֿפ ןקיביא ןופ ךוב ןקיבייא

 עשירָאטסיה ַא ןבירשעגנָא רעטַאעטפיוה ןייז רַאפ קחצי טָאה

 -עגנָא ןקחצי ךרוד זיא עמַארד עקיזָאד יד .יסודרוהי עמַארד

 ןופ גָאט םעד ןיא יז ןריפוצפיוא קנַאדעג ןטימ ןוָאועג ןבירש

 רעקידנעטשלופ ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע ליױו ,הוצמ-רב ןיז

 -כיד ןקיטפנוקוצ ַא ןופ ןעמָאנ ַא טַאהעג ןױש טָאה רע .שטנעמ

 -בעה יד ןיא טקורדעג ןרעוו ןלעווָאנ ןוא רעדיל סנעמעוו רעט

 ."רעטעלב רעוששרַאוװ יד ןיא ןוא ןלַאנרושז עשיער

 ןייז רַאפ עביל -טנגוי ַא בילוצ יוװ טלייצרעד רעטסעווש ס',ק

 "ורב ריא טָאה ,רנַאשז ריא וצ ךיז ןסַאּפוצוצ ןוא עסירטקַא:טּפיױה

 ףיױא רעטַאעט ןופ רעטקַארַאכ ןטסנרע םעד טרעדנעעג רעד

 -טפַאשלעזעג ןוא רעשיטילָאּפ ןופ רַאוטרעּפער ןשימָאק ,ןטכייל ַא

 -ןָאפעלעט ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא גָאלַאיד ַא יװ :עריטַאס רעכעל
 טייטשרַאפ סָאװ ,עסקיש רעשיליוּפ רעשיעוורענ ַא ןשיוװצ ךערּפשעג

 ַא ,שידיי ןדייר סָאװ ,ןדיי ןשילױּפ ייווצ ןוא שידיי ןייק טשינ

 ףוסל ןוא ,"ןענייז ןלירב סָאװ, ,"ןשטנעמ רעשזדָאל  עריטַאס
 ןדנוברַאפ זיא ס רעכלעוו טימ ,"שורושחא , עסעיּפ עטסעיינ ןייז

 :עידעגַארט ַא

 -לעוו ןיא ,רתסא ,לדיימ סָאד | ןיכדרמ טליפשעעג טָאה קחציג

 יז רעבָא ,רתסא טליפשעג טָאה ,טבילרַאפ ןעוועג זיא רע רעכ)
 -רַאפ טנָאקעג טשינ טָאהימ ןוא ,טשלחרַאפ ןליּפש ןטימניש טָאה

 |ןברָאטשעג יז זיא ףױרעד ץרוק ןוא ,גנולעטשרָאפ יד ןקידנע

 ןייז ןפורעגנעמַאװצ רע טָאה ,טױט סעקרתסא ךָאנ ,העבש דָאנ

 ןטגײלעגעמַאװצ ַא ןזיווַאב ייז ,רעטַאעטּפיוה םנופ עּפורט עצנַאג

 ,ןדנצעגרעטנוא ץלַא סָאד ,ןזדי-בתכ ענייז ,ריּפַאּפ טימ לגרעב

 יד רע טָאה ,קרעװ ענייז ןסעגעג טָאה רעייפ סָאד תעב ןוא

 טנערברַאפ רע זַא ,ןדלָאמעג ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ענעקַארשעצ

 םיא רַאפ זיא ןעקרתסא ןופ טיוט ןטימ זַא ,רעטַאעט ןופ רכז םעד

 ."טייהנעגנַאגרַאפ עטיט ַא טציא רעטַאעט

 -נײרַא ידכ םידומל עכעלטלעוו טימ ּפָא קרַאטש טציא ךיז טיג .ק

 טָאה החּפשמ יד סָאװ ,םעד בילוצ רעבָא ,עיזַאנמיג ןיא ןטערטוצ

 סרעטומ רעד ןופ ןוא סעיצקעל סרעטָאפ ןופ הסנרּפ ןייק טשינ

 רעטלע ןיא ,ןָא .ק ךיוא טבייה ,ןשטנעמ ענעגייא רַאפ ךיק רעשימייה

 -ַאב רע .שיערבעה ןיא סעיצקעל עטַאווירּפ ןבעג וצ ,רָאי 14 ןופ

 ןוא רעלעטשטפירש ןשיערבעה-שידיי ןטמירַאב ןטימ ךיז טנעק

 רעכלעוו ,םייה רעייז ןיא רעכוזַאב ַא ,ןַאמשירפ דוד רעקיטירק

 -כיילג ןוא ,"הפוצה , ןיא רעדיל עשיערבעה עטשרע ענייז טקורד

 עשידָאירעּפ ערעדנַא ןיא ןענָאטעילעּפ ךיוא .ק טכעלטנפערַאפ קיטייצ

 ַא רָאי 2 ףיוא טרעוװ ןוא ןרידוטש סָאד רעביא טסייר ,ןבַאגסיוא

 ,תילכת ןייק םעד ןיא קידנעעז טשינ רעבָא ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 סלַא ןרידוטשוצסיוא רעטעפ ַא םענייז וצ שזרעגז ןייק רע טרָאפ

 ןעמיטשנייא שיגָאלָאעדיא קידנענָאק טינ רָאנ ,רעטסיימ-רעבעוו

 רעלעיציפָא ןַא טרעוו ןוא שזדָאל ןיא קירוצ רע טמוק ,רעטעפ ןטימ

 .ך"נת ןוא שיערבעה ןופ רערעל

 :טביירש ןעזייר ןמלז

 ענייז ןבירשעגנָא טַאהעג ןױש רע טָאה טייצ רענעי וצי

 טימ ןבעגעגּפָא ךיז קיטיײײצכיײלג .שיערבעה ןיא םיריש עטוערע |

 סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא .טנעיילעג ליפ ןוא גנודליב-טסבלעז

 ,עטעג ,ריּפסקעש ןופ ןסעיפ יד ןוא ,רעטַאעט םוצ ןזיוועגסיורַא
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 יביט

 ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ַאיא טסיילק ,לעבעה ,רעצרַאּפליוג ,רעליש

 רעשזדָאל ןיא סעמַאמ רעד ןשָארג ןטרָאפשעגּפָא ןטצעל םעד רַאּפ

 ערעסערג ךס ַא ךָאנ טַאהעג םיא ףױא ןבָאה ,רעטַאעט ןשטייד

 קעטָאילביב ייל סָאלרעּפ יבצ ןופ שַאמ-שימ רעד יװ ,העפשה

 ןטסקעט עשטייד יד טוג קידנעיטשוַאפ טינ ךָאנ .שזדָאל ןיא

 רעקיטש עצנַאג קיניױטסױא טרימַאלקעד רע טָאה ,ןסעיּפ יד ןופ

 קימימ רעצנַאג רעד טימ ווא סָאטַאּפ ןשירעליּפשיוש ןצנַאג ןטימ

 ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,רעטומ רעד רַאפ --- רָאיטקַא ןַא ןפ

 ןופ רצוא-סקלָאפ ןכייר םעד ךיוא .ןוז ריא ףיוא העפועה עסיורג

 םיײהַא ןעגנערבטימ טפָא .ק טגעלפ רעטַאעטךןעדַאפדלָאג ןשידיי

 -עגנָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ ןעמַאװצ ,רעטומ רעד וצ

 ."ןעלעדנעמ טימ טקידנעעג ןוא רימש ןופ ןביוה

 גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןגױצעגנײרַא טרעוו .ק
 "טנַא ,יײצילָאּפ-םייהעג רעד ךרוד טסערַא ןַא ןדיימוצסיוא ידכ ןוא

 "רעביירש רעד ןשיװצ טגנערברַאפ רע ואוו ,עשרַאװ ןייק רע טפיול

 ןעמוקַאב ביל רעייז טָאה ץרּפ .ןצרּפ ייב סרעדנוזַאב ,החּפשמ

 ,טנעלַאט ןייז רַאפ -- רעטסעוװש ןייז טביירש -- ןקחצי רעזדנוא

 רַאפ רעמ ךָאנ ןוא ,ןזיװעגסױרַא ןיוש טַאהעג ךדיז טָאה רעכלעוו

 ןוא ןצנַאט ןייז רַאפ ,טייקיציו ,טייקכעליירפ רעקידלדורּפש ןייז

 ,ןפור טייקכעלטרעצ טימ םיא טגעלפ ץרּפ יו ,"לקחצי , .ןעגניז

 -סיוא ןטימ ,לרוחב רענייש רעקירָאי 20719 ַא ןעוועג טלָאמעד זיא

 -עג זיא רע .טרערַאפ ױזַא טָאה ץרּפ ןכלעוו ,ןעניקשוּפ ןופ ןעז

 ."החּפשמ רעשירַארעטיל רעצנַאג רעד ןופ גנילביל רעד ןרָאװ

 -גנערטש ןטימ טפַאשטניירפ סקחצי ךיוא טמַאטש עשרַאװ ןופ . ..

 .ןַאמשירפ דוד רעקיטירק םעד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןטס

 -מיטניא יד ןטלַאהעגנָא ןוא ןרָאװעג ןדנובעגוצ קרַאטש רע זיא טרָאד

 .ערעדנַא ןוא ןגרעבמָאנ טימ ,רואינש ןמלז טימ טפַאשטניירפ עטס
 -ּפָא טינ רעמ ךיז .ק טָאה ,שזדָאל ןיא עשרַאװ ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .טעברַא ערענָאיצולַאװער טימ ןבעגעג

 :זַא סע טריזירעטקַארַאכ רעטסעווש ןייז

 טַאהעג טָאה עמַאמ יד לעיצעּפס ןוא ןרעטלע ערעזדנוא;

 ,רעקיטילָאּפ רעוװטקַא ןַא ןרעוװ לָאז קחצי זַא ,טקריוועגנגעק

 "עג ןטלַאהעגּפָא ןרָאי עכעלטנגוי ענייז ןיא זיא רע יװ ױזַא ןוא

 .ןבעל ץנַאג ןייז ןבילבעג ױזַא אלימב ןיוש רע זיא ,ןופרעד ןרָאװ

 ,ץנַאלּפ ַא יװ ,ןסקַאװ ןעמ זומ ייטרַאפ ַא ןיאי :ןגָאז טגעלפ רע

 ,ןסקַאוװרעביא יז רעטעּפש ןוא ,ןסקַאווטימ ,סיוא זייוניילק ןופ

 סלַא ,קחצי זַא ,ךיז טייטשרַאּפ .ירעריפ-ייטרַאּפ ַא ןרעוו וצ ידכ

 -טימ טקערידמוא שטָאכ טָאה רעכלעוו ,רענייא סלַא ,היאר דע

 -כרוד ןעװעג שפנו בלב זיא ,עיצולָאװער עצנַאג יד טכַאמעג

 רלָאװער רעשידיי ןופ לעיצעּפס ,ןלַאעדיא יד טימ ןעגנורדעג

 ןקיטסייג ןייז ןיא ,ךָאד ,םזילַאיצַאס ןשיטסינויצ ןופ ןיז ןיא ,עיצ

 טגיזעג םיא ייב טָאה ,טסנוק ןוא עיצולָאװער ןשיווצ לגנַארעג

 ,טייקשיאיײטרַאּפ עקיניזטסואוַאבליצ וליפַא ןוא עגנע יד טשינ

 ... "ןבעל-סקלָאפ עשידיי עלַארגעטניא עצנַאג סָאד טרעיינ

 ןוא ,"וויזירּפ , ןופ טייצ יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה לייוורעד

 קנַאד ַא רעבָא ,לעװַאש ןיא רעטילימ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא .ק
 ךרוד ןוא עילימַאפ רעד ןשיווצ ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא סָאװ ,רַאבַאכ

 ןוא ץרּפ ךרוד סרעדנוזַאב) עשרַאװ ןיא החּפשמ-רעביירש רעד

 ןוא ןרָאװעג טײרפַאב ןעניד רָאי בלַאה ַא ךָאנ רע זיא ,(ןַאמשירפ

 םייב זַא ,ךרוד טריפ רע ואוו ,שזדָאל ןיא םיהַא ןעמוקעגקירוצ

 רעשיטָאמַארד ַא ןדנירג ךיז לָאז "רימזה , ןיײרַאפ-גנַאזעג ןקיטרָא

 עטקערָאקמוא טימ םעד ןגעו טביירש הרוּפצ רעטסעווש ןייז .,זיירק

 : יי : :םיטרּפ
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 קי 5 5 6 עד .חדשה יה ר

 ןגױצעגנירָא קחצי טָאה 'טסנוק רעשיטַאמַארדי רעד ןיאג
 -טע עכלעוו ןופ ,תוחוכ-ןרָאטַאמַא עכעלטנגוי עטבַאגַאב רעייז
 ,ןרעסישזער עטנַאקַאב ןוא ןטסיטרַא עטוג ןרָאװעג ןענייז עכעל
 יד ךרוד רעטכַארבעגמוא רעד ,שטיװָאקשָאמ ,|?} טרַאבטָאר יו
 א ןברָאטשעג זיא רע .קיטכיר טינ} בַאוװדעי טסיטרַא םיצַאנ
 רָאי עכעלטע ןופ ךשמב טָאה קחצי .ערעדנַא ליפ וא 1
 -יטַאמַארדי רעז ןופ גנוריפנָא רעד טימ ןבעגעגּפָא קרַאטש ךיז
 -טלעוו ןופ רַאוטרעּפער ַא טלעטשעגפיוא טָאה ןוא יטסנוק רעש

 ןייבשריה ,ץרפ ,םכילע-םולש יוו ,רעטקָארַאכ ןשידי ןוא טעל
 זיא םכילע-סולש .סעידעמָאק ןוא סעמַארד ענעגייא ענייז ןוא
 ןוא טיזעצי ןייז ןופ גנוריפפיוא רעד וצ שזדָאל ןייק ןעמוקעג
 -נואוו טָאה קחצי עכלעוו ,()יסימי ןביז עלַא רעביא טיירפשעצ
 םיק ןיא) שיט םייב טָאה םכילע םולש . . .טריפעגפיוא רַאברעד
 -יטסיטרַא סקחצי רַאפ גנורעדנואווַאב ןייז טקירדעגסיוא (םייה
 -םולש ןוא ,עלָאר ַא טליפשעג טקנופ טָאה קחצי .טייקיעפ רעש
 -ַאב ןפיט ןייז טקירדעגסױא טָאה ,יבמ רעסיורג רעד ,םכילע
 ןיק טשינ טרעוװ יטסנוק עשיטַאמַארדי יד סָאװרַאפ ןרעיוד
 יד רעביא ןליפש וצ עסעיּפ ןייז ידכ ,רעטָאעט רעלענָאיסעּפָארּפ
 .עירעפמיא רעשיסור רעקיזיר רעד ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 גנוריפפיוא רעד וצ לָאמ עכעלטע ןעמוקעגּפָארַא זיא ץרּפ ךיוא

 עדייב) יטייק ענעדלָאג ידי ,יתונתמ יירדי ןסעיּפ ענייז ןופ

 טליּפשעג טינ יטסנוק עשיטַאמַארדי ךרוד לָאמנייק ןענייז ןסעיפ

 טָאה 'טסנוק עשיטַאמַארד ידי... .ירעטסעווש ידי ,(ןרָאוװעג

 יטנעדַאקעדי ןייז ןיא ןקחצי ןופ קרעװ ךס ַא טריפעגפיוא ךיוא

 טליּפשעג לָארטּפיוה יד טָאה {1908 ןיא עשרַאוו ןייא ןענישרעד}

 טא רָאטַאטיצער ,טסיטרַא רעשזדָאל רעטמירַאב רעטעּפש רעד

 -עג טָאה (רעטקַאנייא ןָא) עסעיפ יד .שטיווָאקשָאמ רעסישזער

 ןוא ןקחצי טרינָאיצַאווָא גנַאל טָאה םלוע רעד .עיצַאסנעס ַא טכַאמ

 רעד ףיוא ןייגוצפיורַא ןעמַאמ-עטַאט רעזדנוא ןעגנואווצעג וְליִפַא

 ןיא טריפעגפיוא}| שזדָאל ןיא) ץוח זיא יטנעדַאקעדי.. .עניב

 -פיוא ךיירגלָאּפרעד | יוועל .ּפָארּפ ןופ ישזער רעד רעטנוא 9

 ךרוד טליּפשעג ,עקירעמַא ןוא דנַאלסור ןיא ןרָאוװעג טריפעג

 רעטקַאנײא עד ;טינ טמיטש סָאד ךיוא) ןפורט עלענָאיסעּפָארּפ

 ַא .ןפורג ירעבָאהבילי ןופ רָאנ רַאוטרעּפער ןיא ןעוועג זיא

 -עמָאק ַא ,יסירוחבי סקחצי טַאהעג ןבָאה גלָאפרעד ןלעיצעפס
 ךיז טָאה םלוע רעד ... .ןבעל רעששזדָאל ןקיטלָאמעד ןופ עיד

 ןיא ןענישרעד) יסירוחב ידי .לָאמנייק יו ױזַא ,טלייױורַאפ תמאב

 עשרַאו ןיא שיערבעה ןיא ןענישרעד ךיוא ,1908 ןיא עשרַאװ

 רעסעדָא ןכרוד ןרָאוװעג טריפעגפיוא רעטעּפש ןענייז (1911 ןיא

 -פיוא סע טָאה םוקילבופ עכעליירפ סָאד ואוו ,רעטַאעט ןשידיי
 .ײזעיּפַא-רעטַאעט ןפיוא (?(םישדח עכעלטע ןופ ךשמב ןטלַאהעג
 ןריובעג זיא רע ואוו ,דנַאלסורסייװ ןוא עטיל טציא טכוזַאב .ק

 רעד .החּפשמ ןייז ןופ רעדילגטימ ךס ַא טָאה רע ואוו ןוא ןרָאװעג

 רעסערג ןייז רַאפ לַאירעטַאמ יו רעטעּפש םיא טניד ךוזַאב רעקיזָאד

 ,םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,"אטיל תולובגב , קרעוו

 "רעטַאעט סעסיורג , ןיא ָאד טרעװ ,שזדָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ

 רעטסעװש ןייז יו טשינ} "עּפורט רעטקינייארַאפ , רעד ךרוד

 ןַאמלעטימ .ח .מ ןופ ר'א ן"עּפורט-ןייבשריה , רעד ךרוד ,טביירש

 ןוא 1909 ןענישרעד|} '"ןרוטַאקירַאק , עידעמָאק ןייז טריפעגפיוא

 טָאה "קעמיש , לָארטּפױה יד .(שיערבעה ןיא ןוא רָאי ןבלעז ןיא

 -עג טשינ טָאה "הקבר, לָאר יד| .ןַאמלעטיט .ח .מ טליּפשעג
 .ןןוָא טיג רעטסעװש ס'.ק יװ ,ימענ האל טליּפש

2001 

 דנַאבימישודד
 יא

 :רעטסעוװש ןייז טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןענייז שזדָאל ןיא ןרוטַאקירַאק ידי ןופ גנוריפפיוא רעד וצג

 ןוא ןענַאמשירפ טימ שארב רעביירש עכעלטע ןרָאפ וצ ןעמוקעג

 רָאטקַאדער) רעגוא היעשי טָאה עיזנעצער ןייז ןיא ... .ןרואינש

 ַא יא ױרוטַאקירַאקי זַא ,ןבירשעג ,(יטַאלבעגָאט רעזדָאלי ןופ

 עלַאסרעווינוא ןַא ןיא עמעט יד .עניב רעשידיי רעד ףיוא סעיינ !

 -רַאפ טוג ןעוועג זיאיס ןכלעוו רעטנוא ץרעמש-טלעוו רעד --

 רעד וצ גנַאגוצ רעלַאיצָאס רעד ,רוזנעצ רעד בילוצ ,טריקסַאמ

 ױרוטַאקירַאק ידי עקַאט ןבָאה רַאפרעד .ןעמעלבָארּפ ןופ גנוזייל

 -ייא רעסיורג רעד ,ןַאמשירפ .גלָאפרעד ןשימרוטש ַאזַא טַאהעג
 ךס ַא ןגעוו לוטיב טימ ןגָאזסױרַא ךיז טגעלפ רעכלעוו ,רעעּפָאר
 ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה . ...קרעוו עשידיי ןוא סרעביירש עשידיי

 טשרע טעוו ןוא ןרעוװ טצעזעגרעביא ףרַאד ףןרוטָאקירַאקי זַא

 ןקחצי טָאה ןעמ .. .סעניב עשיעּפָאריײא יד ףיוא ןרעוו טמירַאב

 םיפעי רעצעזרעביא ןשיסור ןטבַאגַאב ַא רעײז טלעטשעגרָאפ

 רעזטיסור רעצנַאג רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ַאלוזַאז .ַאלוזַאז

 ןיא טָאה ןוא ,םרעליפשיוע עטסעב עריא טימ ,טלעווטסנוק

 -קֶא רעשיסור רעטמירַאב רעד טימ טלדנַאהרַאפ ןעמָאנ סקחצי

 .* ןרוטַאקירַאק ידי ןריפפיוא ןגעוו ַאיַאקסוועשזרַאסימָאק עסירט
 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טינ לָאמנייק זיא טקעייָארּפ רעד
 עסעיּפ יד זיא ןַאמשיפ .י ןופ ר'א 1921 רעבמעטּפעס 21 םעד

 ןיא "עניב סקלָאפ עיירפ עשידיא יד , ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא

 -פיוא עידעמָאק יד זיא 1922 ןיא .רעטַאעט-ןיצּפיל רעקרָאי-וינ

 ןיא "עּפורט רענליוו רעד ייב ןייטש .א ןופ ר'א ןרָאװעג טריפעג
 .עשרַאװ

 רעשזדָאל ןופ עידנעּפיטס ַא ףיוא ץייווש ןייק ּפָא טרָאפ .ק

 ,רערעטעלק-גרעב ַא יו רעסיוא .ינלעקיּפ םהרבַא רעלעירטסודניא
 ,רעטרע עשירָאטסיה עלַא ןכוזַאב וצ טייצ יד טצונעגסיוא .ק טָאה

 עשירַאצײװש עטמירַאב יד ןוא סרעטַאעט ,ןקעטָאילביב ,ןעייזומ

 -.סעּפ רעטמירַאב רעד ןופ רעטסומ רעד ,ןטלַאטשנַא-סגנויצרעד

 -ָאעט-ַאסור קַאשז ןַאשז רעד ןופ ןירעגלָאפכָאנ יד ,לוש-יצָאלַאט

 רעכיירגלָאפרעד ןייז רַאפ טנידעג רעטעּפש םיא טָאה עכלעוו ,עיר
 .שזדָאל ןיא טייקיטעט-סגנויצרעד רעשידיי

 7 םעד טריפעגכרוד ָאד .ק טָאה ,שזדָאל ןיא ןעמוקעגקירוצ |

 ןייז ןופ גנוריפפיוא יד "רעטַאעט סעסיורג , ןיא 1911 רַאורבעפ

 נ"א ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש זיא סָאװ ,"606, עידעמָאק עיינ

 ;עשרַאװ ,"לגעמה , נ'א שיערבעה ןיא ןענישרעד) "ענרעדָאמ יד
1,. | 

 ןרָאװעג זיא רע ;יירערעל ןבילברַאפ זיא עיסעּפָארּפ ןייז רעבָא

 .ןיוועל ןופ עיזַאנמיגָארּפ רעד ןיא רערעל ַא

 -יעפ עשיגָאגַאדעּפ ענייז ןעגנערבוצסורַא ןַא טציא טבייה רע

 קחצי רערעל ןטימ ןעמַאזוצ) ןסַאפרַאפ ךרוד טלעוו רעד רַאפ ןטייק

 ןַא ,/םירירפצ  ,"ימע תפש , יו רעכיב-לוש ייר ַא (ןַאמקרעב

 רלַאב ןרעוו סָאװ ,(ַאקיטַאמַארג) קודקד ַא ,שמוח ןטרירטסוליא

 .טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ביול ןטסערג ןטימ ןעמונעגפיוא
 "עט סָאד לוש רעד ןיא ןירַא ךיוא רע טריפ קיטייצכיילג רעבָא

 :ןָא טזייו רעטסעווש ןייז יו ,ןזעװ-רעטַא

 -עיצרעד ןופ טרעוו םעד טנעקעג טוג טָאה רעכלעוו ,קחציג

 ןעמענוצניירַא רעטַאעט-לוש סעד ןסָאלשַאב טָאה ,רעטַאעט ןשיר

 -עבעל ןכרוד ןוא ,ןטעטױוװטקַא-רעל עלַאמרָאנ יד ןופ לייט סלַא |

 יד ... .ךַארּפש עשיערבעה עקידעבעל יד ןענרעל טרָאװ ןקיד -

 ןצנַאגניא טלָאמעד ךָאנ ,הטיש ַא ,רעטַאעט-לוש ןטימ קיטקַארֿפ

 זוכ רעד זיא סע סםַאזקריוו יוװ ןזיװַאב טָאה ,עטנַאקַאבמוא ןַא

= 
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 טא טא שוא
 שי יע 24 יצא יוטא -

 "ניק יד ףיוא גנוקריוו יד ,זומיל םייב סעיצַאזינעצסניא ןופ

 ןעמוק סע טכייל יו ,טפַארק-סמַאנפיוא רעייז ןוא תוזחמ עעירעד

 טגנילק סָאװ ,רצוא-ךָארּפש ןוא ןעגנוביא-ךַארּפש יד םורָא ױזַא ןָא
 ןכעלגעטיגָאט ןיא רעטעּפש ןוא עניב רעד ןופ רעירפ סױרַא יירפ

 לוש ןטימ טנעמירעּפסקע םענעגנולעג ןבילוצ טָאה קחצי .ןבעל

 סיורג רָאפ רעטַאעט ןשיערבעה ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב רעטַאעט

 תירבע ןופ גנוטיירפערַאפ יד ןכיירגרעד טימרעד ןוא ןיילק ןוא

 ןופ רענייא ןעוועג קפס-ילב זיא קחצי ,ךַארּפע עקידעבעל סלַא

 .ךַארּפשש רעשיערבעה רעד ןופ רעבעלפיוא יד

 -ןיא ןַא ,רעטַאעט םוצ גנַארד םענעריױבעגנייא סקחצי..

 -ןיק יד ןופ ןיווש ןזױרבסױרַא םיא ןופ טגעלפ רעכלעוו ,טקניטס

 -טָאג רעד גנודנעוו עקידנרידיצעד ַא ןבעגעג טָאה ,ןרָאי עששירעד

 ןייז ןוא גנוריפפיוא-רעטַאעט סנכלעוו ,טדרַאהנייר רעטשטנעבעג

 -טױא ןוא טרידוטש לעיצעפס טָאה רע טעברַא עכעלגעטיגָאט

 לעיצעּפס ,ןעגנולעטשרָאֿפ-ןסָאמ סדרַאהנייר .ןילרעב ןיא ןעמונעג

 -יברַאפ-עיצַאיצָאסַא ךרוד ,ןקחצי טָאה ,רַאוטרעּפער-ריּפסקעש ןיא

 דומיל םוצ ,רעטַאעט ןשירָאטסיה ןופ קנַאדעג םוצ טריפעג ,ןעגנוד

 סלַא טרָאװ ןשיערבעה ןקידעבעל ןוא עטכישעג רעשידיי ןופ

 המיבהי יד ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .תיצמת ןשירעלטסניק

 טיול ןוא שזדָאל ןיא רעטַאעט ןשיערבעה ןטשרע םעד ,יתירבעה

 םעד ץוח ,טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ עקַאט זוהמ םעד

 -ַאמַארד טריטסיזקע ןיוׂש ןבָאה סע ךעלריטַאנ ואוו ,בושי-איי

 -פיוא ןשיצולח ןופ גנולקיווטנַא רעד טימ לעלַארַאּפ ןזיירק עשיט

 וצ ןסָאלשַאב קחצי טָאה 1912 ןופ רעטניוו ןיא ... .קרעוו-יוב

 -בעה ַא ןופ קנַאדעג ןקידהנושמ ןטייצ ענעי וצ םעד ןריזילַאער

 אפוג לארשי ץרא ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,ךַאז ַא ,רעטַאעט ןשיער

 לָאצ רעּפַאנק רעד בילוצ ,ןריפכרוד טזָאלעג םױק טלָאמעד

 .ײדנַאל ןלַאנָאיצַאנ ןשיִדיי ןיא וליפַא רעערבעה

 "נָא ןייז ןיא דלַאב "ליּפש ,-רעטַאעט רַאפ ןעגנוגיינ ס'.ק ןגעוו

 ;"ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע , ענייז ןיא ןעזייר םהרבא טלייצרעד ,בייה

 ןיא} ןכוזַאב ךימ ןעמוקעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיאָ;

 םיא טָאה טכַארבעג .שטיווָאקרעב .ד .י עווָאדעמ ףיױא ןעשרַאוװ

 -עצַאק קחצי רעװַאוװעז רעקידעבעל ,רעקיטסול קידנעטש רעד

 ,ןכַארּפש עדייב ןיא ןבירשעג טלָאמעד ןיוש טָאה רעכלעוו ןָאסלענ

 -עג .טַאהעג ביל ךיילג עדייב טָאה ןוא ,שיערבעה ןוא שידיי ןיא

 טּפָא ךיז טגעלפ רע רָאנ ,שזדָאל ןיא ךעלטנגייא רע טָאה טניוװ

 זדנוא טימ ןוא ןצרפ טימ ךיז ןעעז וצ ,עשערָאוו ןייק ןפַאכּפָארַא

 טַאהעג ביל םיא ןבָאה רימ .םיא ןופ ערעטלע ןיוש סגה ,ײעגנויי

 -קעגנַא רָאג םיא ןופ טָאה ץרּפ ...לרעדורב ןטָארעג ןיילק א יװ

 ןלעטשרָאפ טגעלפ רע .ײקיטש; טַאמ טנעקעג טָאה רע .ןָאװ

 ןָאפעלעט ַא טָאה סָאװ ,דיסזז רעכייר ַא ױזַא יו זיוה ןיא ןצרּפ ייב

 ַא טימ טדער -- טייהנטלעז ַא ןעוועג ןַאז זיאיס -- זה ןיא

 ןריובעג טָאה בייוו ןייז זַא ןָא םיא טגָאז וע ןוא ,דיסח ןטייױוצ

 ...ענעצס עשימָאק ,עכעלרעדנואוו ַא ןעוועג זיא םע ..לגניי ַא

 טָאה סע סָאוװ ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןוא ,ןכַאל קיצרַאה טגעלפ ץרּפ

 ביל ױזַא -- ,לקיציא ןפור סיא לָאז ןעמ זַא ,טסַאּפעג ןַאד ךיז

 ַא ךָאנ טלעטשעגרָאּפ טָאה -- ןעוועג רע זיא קידונח-שידניק ןוא

 יו ,קידהזעה יא ,קידוועמעשש יא ןעוועג זיא רע .ענעצס עשימָאק

 ײ...יולע ןַא ופ רעגייטשש רעד

 עצנַאג יד םיא טימ ןעוועג זיא עכלעוו ,הרוּפצ רעטסעווש ס'.ק

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשיערבעה ענייז ןבעגעג טָאה רע ןעוו טייצ

 טגייוושרַאפ ,טקילײטַאב וליפַא ייז ןיא ךיז ןוא "רימזה , רעשזדָאל

 -ַאמרָאפניא עקיטכיר:טינ רעביא יז טיג ןגעקַאד .ןצנַאגניא ייז
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 ןופ גנוריפפיוא רעד וצ ןעמוקעג זיא .ק ױזַא יו םעד ןגעוו סעיצ

 :טביירש יז .שיערבעה ףיוא "ַאטסָאקַא לאירוא

 רַאֿפ ַא וו רעמ אצמנב ןעוועג טשינ זיא שזדָאל ןיא ךיוא;

 תפש יבבוח יד םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה עכלעוו דיי סינינמ

 וליפַא .עיערבעה ןקיסילפ ַא ןדיײר וצ ןענַאטשרַאפ ןוא רבע

 ַא בגַא ןטסיערבעה ענעטָארבעג ענלצנייא יד ,תירבע יבבוח יד

 ךָארּפש יד טשרעהַאב טַאהעג ןבָאה ,םידמולמ עסיורג ייז ןופ ךס

 יד רַאפ .שיטקַארּפ ןצונַאב יז טנעקעג טשינ רעבָא ,שיטערָאעט

 ,ףירגַאב -סקלָאפ םענײמעגלַא ןופ ןיז ןיא ,ןסַאמ-סקלָאּפ עטיירב

 -טלַא רעדָא ןײטַאל יו שדוק ושל רעטױט ַא ןעוועג סָאד זיא

 עכלעוו ,ןרענָאיזיו ןופ עיגרענע טימ טשטנעבעג ,קחצי .שיכירג

 ךרדכ ,ןגעוו ענעטָארטעגסױא יד טימ רתוס הליחתכל ךיז ןענייז

 ילַאער וצ ןסָאלשַאב טָאה ,ןייז טשינ ןלָאז יד םורק יו ללכה

 ַא יא ןייז טפרַאדעג רע טָאה ילכש יפ לע, סָאװ ,קנַאדעג ַא ןריז

 ,רעטַאעט ןשיערבעה ,רעטַאעט ןליפשש -- רעכעלצונ ַא יא ,רעטוג

 רעדָא ןליבַאטס ַא ןופ יידיא יד לייו ,ןואורפ-ןרָאטַאמַא סלַא

 -רעד ךָאנ ןעוועג זיא ,רעטַאעט ןשיערבעה ןלענָאיסעּפָארּפ רָאג

 ...עיזיוו רעטייו ַא ןופ חטש ןיא לייוו

 -סָאקַא לאירואי עמַארד עטנַאקַאב יד ןבילקעגסיוא טָאה רע

 ןיוש סע זיא שידיי ףיוא סָאוװו ,םעד תמחמ ,וואק(צנשטוג ןופ יַאט

 -כערסיוא יד ,םוקילבוּפ-רעטַאעט ןשידיי םעד טנַאקַאב ןעוועג

 ןײיג ךיוא ןעמ טעו ןגעווסעווַאקישט בילוצ זַא ,ןופרעד גנונ

 ןעניווועגוצ סלוע םעד םורַא ױזַא ןוא שיערבעה ףיוא ןרעה סָאד

 ןרעוו קיזעבעל זמ רעכלעוו ,ןושל ןטיט סםנופ גנַאלק םוצ

 -סיוא הטיש עשיגָאגַאדעּפ עטנַאקַאב ַא טקעטשעג ייברעד טָאהיס

 -"קודעד ןופ ,ןטנַאקַאבמוא זיב ןטנַאקַאב ןופ ןפירגַאב ןרעטיירבוצ

 .ןוויטקודניא זיב ןוויט

 ּפעק יד טימװ טלקָאשעג ןבָאה ןטסימיסעּפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 "מוא בילוצ ,תיסשאר .לַאּפכרוד ןרעטיב ַא טגָאזעגסיױרָאפ ןוא

 -הו ,רעליפשיוש עקידענעל-שיערבעה ןעניפעג וצ טייקכעלגעמ

 ,םינלטב סינינמ רָאּפ יד יו רעמ םוקילבוּפ ןעגנערב וצ ,תינש

 רעוװיטַאגענ רעד בילוצ םתס ,תישילש .שדוק ןושל ןענעק סָאװ

 טָאהימ סָאוװ טייצ רעד ןיא ךַארּפש עטיוט ַא ןבעלפיוא וצ גנויצַאב

 ןרעקַאמשעג ַא ךָאנ ַא ןופ ןיוש טדערעגּפָא ,שידיי ,ןושל-עמַאמ

 ױזַא זיא סָאו ,שטייד רעדָא שיסור -- ןושלדוניתובא-תובא

 ."ןדיי רעשזדָאל ךס ַא ןופ ןצרַאה ןיא ןרָאועג ןקַאבעגנייא

 סלַא .ק ןופ לָאר יד רעינעג רעביא טיג גייווצרעבליז ןמלז

 :לַארטַאעט ןוא גרוטַאמַארד ןשיערבעה

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 ליטנטסרעמ .פילעגניי עקינייא ((עזדָאל ןיא) ןעמונעגפיונוצ

 ןוא ,עילימַאֿפ ן'ייז ןופ עקינייא עקַאט ןוא ,רערעל עשיערבעה -

 "ףסוי תריכמ , ."ףסוי תריכמ. עסעיּפ ןייז טרידוטשנייא ייז טימ

 תודע טגָאז ןעמָאנ ריא .טנגוי רַאפ עסעיפ ַא ךעלטנגייא זיא

 -ַאב זיא יז רָאנ ,רָאפ ריא ןיא טמוק סָאװ ,גנולדנַאה רעד ףיוא

 ,טנעלַאט ןשירעטכיד ןכעלטנגייא סנָאסלענעצַאק טימ טכױה
 רעמ תמאב ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןלָאר ערעסערג עקינייא טָאה יז ןוא

 זיא ןפירגַאב עקיטלָאמעד יד טױל ןוא ,ןליפש יוװ ןרימַאלקעד

 עקיזָאד יד .צרעד קיסַאּפ רעייז ןעוועג ךַארּפש עשיערבעה יד

 ןופ לַאז ןיא :עזדָאל ןיא טריפעגפיוא ןָאסלענעצַאק טָאה עסעיּפ

 טַאהעג טלָאמעד טָאה לַאז רעד .1910 יײמ 7 םעד ,ירימזהי

 עכלעוו ,עּפורג יד .טצעזַאב ןעוועג ןענייז עלַא ןוא רעצעלפ 8

 המבה , ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה ,עסעיפ יד טריפעגפיוא טָאה
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 יאר האט יט טיט יי

 ,טרזחעגרעביא לָאמ עקיניא עסעיּפ יד טָאה יז ןוא ,"תירבעה

 יז טָאה רעטַאעט קידתמא ןַא ןיא ןליפש וצ טייקטסיירד ןייק רעבָא

 טימ ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ דלַאב זיא עפורג יד .טַאהעג טשינ

 ,קרעמַאב וצ יננַאסערעטניא זיאיס ,עכלעוו ןופ) ןטפערק ךָאנ
 (רעליפשיוש רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןרָאװעג טשינ זיא רענייק זַא

 ןיא יהבהאו המחלמ, עסעיפ סָאנרַא טריפעגפיוא טָאה יז ןוא

 -עג ןיוש ךיז טָאה עסעיפ רעד וצ .גנוצעזרעביא סיקצישַאבול
 ןעמ טָאה רעדיוו ןוא ,ךיוא (ןטסילָאר-ןעיורפ) ןעמַאד טרעדָאּפ
 ."ןזיירק-רערעל יד ןופ ןעמונעג ייז

 רענעי ןיא טעדנירג ,.ז ,רע יװ ,גייווצרעבליז טלייצרעד רעטייוו

 ידמול, ןיירַאפ ןכעלמיטסקלָאפ ןשיאיײטרַאּפמוא ןַא שזדָאל ןיא טייצ

 יָארויב-שיטַארקָאטסירַא ןַא ןיוש טריטסיזקע סע תעב ,"רבע תפש

 ןופ קעוצ רעד ."רבע תפש יבבוח , ןיירַאפ רעשיטסינויצ-שיטַארק

 יד רעדילגטימ ענייז ןענרעל וצ זיא ןיירַאפ ןטעדנירגעג-יינ םעד

 ידכ ןוא ,לַאגעלמוא זיא ןיירַאפ רעד .ך"נת ןוא דַארּפש עשיערבעה

 טריפ רע ןכלעוו ,גַאלשרָאפ ןטימ .ז טמוק ,ןטיציפעד ענייז ןקעד וצ

 -בעה עטשרע יד ןענעדרָאוצניײא ,ןטייקירעוש עסיורג טימ ךרוד

 ןבעגעג טרעוו ונולעטשרָאפ יד .רעטַאעט ַא ןיא גנולעטשרָאפ עשיער

 ןוא 1911 רַאונַאי ןט2 םעד 'רעטַאעט ןרעלוּפָאּפ ןשיליוּפ' ןיא

 ,"הינב תעבשו הנח, רעטקַאנײא סעשטיוװָאסָאנָאמ טרעוו טריפעגפיוא

 סדניקלַאז ר'ד ,'רימזה' ןיא רעדיוו ,ףיוא עּפורג יד טריפ ךָאנרעד

 סימ קיומ רענעבירשעגוצ לעיצעּפס טימ "רבדמב דוד , עסעיּפ

 :טַאטלוזער רעד .טעלַאב ןוא סניטסילָאט ,רָאכ ַא

 זיוקיצנייא ןעגנולעטשרָאּפ עקיזָאד יד ןבָאה ךעלריטַאנג

 ןליֿפשש סָאד רועבָא ,םוקילבופ-רעטַאעט שיערבעה ַא ןגױצרעד

 טָאה רעדיו .טרָא ןופ טקורעג טינ טרָאפ ךיז טָאה שיערבעה

 םענעבירשעגוצ ַא מימ "ףסוי תריכמ, טליּפשעג ןָאסלענעצַאק

 יד ןעװ .ןעטנעמ 300 רַאּפ לַאז-"רימזה, ןיא רעדיוו ןוא ,טקָא

 ןטַארַאב וצ ךיז גנוציז ַא ןטלַאהעגּפָא ןַאד טָאה "תירבעה המרה

 סָאװ ,גנוניימ ַא טגָאזעגסױרַא ךיא בָאה ,ָאט וצ רעטייוו סָאװ

 זַא ,טגָאזעג ךעלמענ בָאה ךיא .תוסרוקיּפַא יו ןעזעגסיוא טאה

 עטסעב יד טַאהעג טָאה סָאװ ,שזדָאל יו טָאטש-רעטַאעט ַאזַא ןיא

 ןיזמוא ןַא זיא .סעפורט עשידיי ןוא עשיליוּפ ,עשטייד ,עשיסור

 זדנא "יב .ןקיּפש רימ יוװ יױזַא רעטַאעט שיערבעה ןליפש וצ

 ןדעי רימ ןעמענ רעבירעד ןוא ,שיערבעה רקיע רעד ךָאד זיא

 -בופ סָאד תעב ,לָאר ןליּפש וצ ,שיערבעה ןעק סָאוװ ,ןַאמרעגנוי

 -עג רעבירעד זיא גנוניימ ןיימ .ןליּפש ןעז וצ ןסיוא זיא םוקיל

 ןענרעלסױא יו רעכיג ןעמ ןָאק ךַארּפש ַא ןענרעלסיוא זַא ,ןעוו

 ַא ןענרעל ןוא .טנעלַאט ןבָאה ןעמ זומ ,רָאיטקַא ןַא ןייז ,ןליּפש

 רימ זַא ,טגיילעגרָאּפ רעבירעד בָאה ךיא .טעברַא ןַא זיא ךַארּפש

 סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיי יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןעמוק ןלָאז

 ךיז ןקָאז יז זַא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג טלָאמעד ןבָאה

 ןלעװ טלָאמעד ןוא ,עגנולעטשרָאפ ערעזדנוא ןיא ןקילײטַאב

 זיא גַאלשרָאפ ןיימ .ןטייל ייב יװ רעטַאעט ןליּפש ןענָאק רימ

 ."ןרָאוװעג ןפרָאוועגּפָא

 רע .ןטָארטעגקירוצ טינ יידיא ןייז ןופ רעבָא זיא גייווצרעבליז

 "ַאב ןקיטלָאמעד םעד גַאלשרָאפ םעד טכַאמעג ןוא 'טגַאװעג' טָאה

 סעסיורג' רעשזדָאל ןופ רַאטס םעד ,רעליּפשיוש ןשידיי ןטמיר

 -לעוו ,עסעיּפ ַא ןיא ,שיערבעה ןליּפש וצ ,רעלדַא סוילוי ,'רעטַאעט

 רעכלעוו ןיא לָאר ַא ןיא ןוא רַאוטרעּפער ןייז ןיא ןעוועג זיא עכ
 -ליז .'ַאטסָאקַא לאירוא' סווָאקצוג ןיא :טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 רעד ןטייקירעװש עכלעוו טימ ךעלריפסיוא טלייצרעד גייווצרעב
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 דנַאב :םישודס

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןעמעלַא ןופ הליחתכל זיא סָאװ ,טקעיָארּפ

 :טביירש ןוא ,ןרָאװעג טריפעגכרול זיא .שיטּפעקס רעייז
 סוילוי ןעמונעגרעביא טָאה עסעיפ רעד ןופ ישזער ידי

 יז ןופ עכעלטע רָאנ ,טשינ ךיא קנעדעג ןטסילָאר עלַא .רעלדַא

 רעשיערבעה רעד יו ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא ןבילבעג רימ ןענייז

 ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,קנַארפ םהרבַא רעלעטשטפירש

 לָאר יד טליּפשעג טָאה רע וא לארשי ץרא ןופ ןעמוקעגקירוצ

 טנעדוטס רעד טליפשעג לָאר יד טָאה רעטעּפש) ַאווליס עד ןופ

 רעד ,ןיסענג םחנמ רערעל רעשיערבעה רעד ,(ָאסניוװעל םהרבַא

 ןוא יהמיבהי רעוװקסָאמ רעד ןופ רעדנירגטימ רעקידרעטעּפש

 ץרא ןיא (יייאת) רעטַאעט ןשיערבעה ןופ רעסישזער ךָאנרעד

 יטסנוק עשיטַאמַארד' רעשזדָאל רעד ןופ רעריפנָא רעד ןוא ,לארשי

 זיא יַאטסָאקַא לאירואי ןופ ערעימערּפ יד... .שטיווָאקשָאמ .מ .י

 רעטַאעט סָאד .{1911 .צעד 181 .ירעטַאעט סעסיורגי ןיא ןעגנַאגעג

 -יוא ןַא טשרעהעג טלָאמעז טָאװ סע .טקַאפעג לופ ןעוועג זיא

 -עג שממ זיא שזדָאל .גנומיטש עקידבוט-םוי עכעלנייוועגרעס

 ןיא טליפשעג רימ ןבָאה שודָאל ךָאנ ... .םָאדָארָאכ ןעגנַאג

 ןבָאה ,רעליּפשיױש עשידיי יד ,ןגעלָאק סרעלדַא זַא..- .עשרַאװ

 -טסבלעז זיא ,זולּפמ עסיורג ַא ןבָאה טעװ רעלדַא זַא ,טרַאוורעד

 רעסערג ךָאנ האנק יד יי ייב זיא רעבירעד ןוא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ירבע טימ זיא רע זַא ,ןעועג ןבָאה יז יװ םעדכָאנ ןרָאוװעג

 ַאזַא ןעוועג זיא גלָאפרעד רעד ןוא ןרָאועג טלכיורטשעג קינייװ

 ירעטַאעט סעסיורגי ןופ עפורט יד ךיז טָאה ליױורעד .רעסיורג

 ןוא ,דנַאלסור ןייק ןרילָארטסַאג קעווַא זיא רעלדַא ,טרעדנעעג -

 ,רוציקב ... .קסוואלסַאז ףלָאדור טטיטרַא רעגנוי רעד ןעמוק

 ןַאסלענעצַאק קחצי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרָאיטקַא הרבח

 טנַאסלענעצַאק ןיא טרידוטשעגניא ןוא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה

 קידנביײהנָאנ...ןוא עיערבעה ףיוא יַאטסָאקַא לאירואי גנוצעזרעביא

 ,ןליוּפ רעביא יינרוט ַא ףיױא ןרָאפעגסױרַא (1912 ינוי 17 םעד

 ףמוירט ַאזַא ןעוועג זיא יינרוט רעקיזָאד רעד .דנַאלסור ןוא עטיל

 טַאהעג רעליּפשיזע רעשידיי רעכלעוו ןטלעז טָאהיס ןכלעוו

 ,ןרָאיטקַא ערעטלע יד ןבָאה םעדכָאנ טייצ ַא ןוא ,ןבעל ןייז ןיא

 טנָאקעג טשינ ךיז ,יינרוט םעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 ןענַאטשעג ןענייז יז ןכלעוו רעטנוא ףושכ סעד ןופ ןעײרּפַאנ

 רעקיטלָאמעד רעד ןיא רעמינּפ-תלבק עזעידנַארג יד בילוצ

 ײ.יַאטרעשטי

 ןייז ןוא םיא טימ ןוא ,שזדָאל ןיא קירוצ טמוק רעלדַא סוילוי

 -בעה ןיא ,טריפעגכיוא טרעוװ ,ןלָאר-טּפיױה יד ןיא ,עילימע ,יורפ

 ךיז טגָארטרעד לייורעד .'ָאטעג עיינ סָאד' סלצרעה ר'ד ,שיער

 ךיז ןגָארט ןענָאסלענעצַאק קחצי טימ יקסװַאלסַאז זַא ,גנַאלק ַא

 סערגנָאק ןשיטסינויצ םוצ זיו ןייק ןרָאפ וצ ןַאלּפ ַא טימ םורַא

 ןגעוו טביירש גייווצרעבליז .רעטַאעט שיערבעה ןליּפש טרָאד ןוא
 :םעד

 ,רעניימ ןעוועג ךעלטנגייא זיא יינרוט ַאֹזַא ןופ ןַאלּפ רעד,

 בָאה ,שזדָאל ןיא ןעועג טשינ רעדיוו זיא רעלדַא יװ ױזַא רָאנ

 ךעלדנע רעבָא ,ןטַארַאב וצ ךיז ןעמעוו טימ טַאהעג טשינ ךיא
 קסנימ ןיא ןרעלדא טימ טלפידנעטשרַאפ ךעלטפירש ךיִז ךיא בָאה

 ןרעיהעגמוא ןַא טָאה רע זַא ,זױועגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא

 ןשיטסינויצ ןפיױא רעטַאעט שיערבעה ןליּפש ןרָאפ וצ גנַאלרַאפ
 ."סערגנָאק

 ןבָאה סע רעכלעוו ןיא עּפורט ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סע

 -עליּפשיוש עלענָאיסעּפָארּפ עקידרעטעּפש יד טקילײטַאב ךיוא ךיז
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסק על

 יד .בַאװדעי .ה רָאיטקַא רעד ןוא הנשוש ןירעביירש ןוא ןיר

 ןענייז ("ָאטעג עיינ סָאד ; ןוא "ַאטסָאקַא לאירוא ,,) ןעגנולעטשרָאפ

 "ויצ ןופ ןעגנוציז יד תעב ,ןיוו ןיא 1912 טסוגיוא ןיא ןרָאװעג ןבעגעג

 רעלעירעטַאמ רעכעלרעדיוש ַא ןעוועג ןענייז ייז .סערגנָאק ןשיטסינ

 רעטייוו קשח םעד ןרָאלרַאפ טלָאמעד טניז טָאה רעלדַא .,לַאפכרוד

 ןָאסלענעצַאק .ןלַאפעצ ךיז זיא עּפורט יד .שיערבעה ןליּפש וצ

 ,רעבָאהביל טימ עסעיּפ עיינ ַא ענייז טריפעגפיוא רעטעּפש טָאה

 ליײטנָא! ןטימ ןלַאזי רעטַאעט ןיא ךיוא ןיוש ןוא ,'רימזה' ןיא רעדיוו

 .םיובלּפע .ב רעלעטשטפירש ןופ

 ףיוא זיא "ַאטסָאקַא לאירוא , זַא ,טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעווו

 רעטנָאמרעד רעירפ רעד ךרוד ןרָאװעג טליּפשעג ןיוש שיערבעה

 ,ץיּפש רעד ןיא רעלדַא סוילוי טימ עּפורג-רעטַאעט רעשיערבעה

 טרעוו .טכַאמעג טָאה סע סָאװ םשור םעד ןוא ,רעירפ םישדח 7 טימ

 טימ טינ ןעמיטש רעטסעווש ס'ג ק ןופ "ןטקַאפ , טלַא יד זַא ,רָאלק

 | | | .ןטייקכעלקריוו רעד

 רעשיערבעה .סנָאסלענעצַאק ןיא זַא זיא ָאי טמיטש סע סָאװ

 עשידיי יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה "ַאטסָאקַא לאירוא , ןופ גנוריפפיוא

 גרעברעבליז ףלָאװ ,יורפ ןייז ןוא יקסװַאלסַאז ףלָאדור ןרָאיטקַא

 םחנמ רָאיטקַא רעשיערבעה רעקידרעטעּפש רעד ,סוקניּפ םולש ןוא

 ַאניקטַאלז ,ןןָאסלענעצַאק לרעב| תרפא רעבָאהביל יד .,ןיסענג

 רעלפוס סלַא ןַאמקרעב קחצי / גָאנַאדעּפ רעד ןוא ןןָאסלענעצַאק הרוּפצְ|
 : * ,רָאטַארטסינימדַא ןוא

 | װאמוכַאניזאסלענעצַאק הרוּפצ טביירש גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןרָאוװעג טכַאמעג ןענייז ײַאטסָאקַא לאירוא, ןופ ןבָארּפ יד;

 -ניא ןעוועג רימ רַאפ זיאיס .בוטש ןיא זדנוא ייב דימת טעמכ
 וצ ןקוקוצוצ ןבעל ןצנַאג ןיימ ףיוא דנרעלַאב ןוא טנַאסערעט

 טגעלפ ,ןעגנוזייונָא עשיטקַארּפ טימ ןדנוברַאּפ .ישזער סקחציו
 ןוא ללכב עטכישעג ןופ סעיצקעל ןטכעלפניירַא בגַא ךרד רע
 ,עניב רעד ףױא גנוטלַאה עיירפ יד :טרפב ?ועידי-רעטַאעט
 רעדעי ןיא טגעלפ רע .וויַאא קימימ ,עיצַאלוקיטסעשז ,עיצקיד
 -טעי .ליפעג ,ץרַאה ,המשנ ַא ,םייחה חור ַא ןעגנערבניירַא לָאר
 ןעמוקלופּרַאפ ןּוא ןליפעג ענייז ןיא ןביוהרעד ךיז טגעלפ רעדעוו
 -לײטנָא יד זַא ןעוועג זיא ןופרעד אצוי לעוּפ רעד .םישוח עלַא

 טָאה סָאוװ ,סָאד ךיז ןופ ןעגנערבוצסיוּרַא ןזיווַאב ןבָאה רעמענ
 -עג ןקידנליפנייפ םעד טקידירפַאב סָאמ רעקידנעטשלופ ַא ןיא |

 יקסווָאלסַאז ףלָאדור .רעיושוצ-דעטַאעט ןרעסעב ַא ןופ קַאמשי
 וצ טײצ ןופ טגעלפ ,ןטסיטּרַא עשידיי עטסעב יד ןופ רענייא
 ןטעהטרַאפ .םיִא ;ןעמונרַאּפ קרַאטש ןעוועג זיא קחצי ןעוו ,טייצ -

 עכעלגעט-גָאט טעמכ ןופ םישדח עּכעלטע ךָאנ .ןבָארּפ יד יב
 ,שזער רעד טימ טבעלעגנעמַאזװצ ױזַא ךיז רימ ןבָאה ,סעבָארּפ

 ,טלטרעצעג ןעװעג זיא לָאר עדעי .גנגעווַאב רעדעווטעי ףיוא -
 ,ליפַא קנואוו ןטסדנימ ןייז ףיוא ןייטשרַאּפ ןקחצי ןגעלפ רימ זַא
 טַאהעג טָאהימ זַא יױזַא ,שיגָאלָאליפ ךיוא ןליּפַא טרילָאּפ ןוא
 עטקעפרעּפ ןופ טייטשַאב ווטקעלָאק רעצנַאג רעד זַא ,םשור ַא
 טימ שיערבעה טלענקעגוצ עקַאט טָאה קחצי... .רעערבעה
 ."ךַארּפש רעד וצ רעטנענ ןכַאמ וצ ייז ידכ יײז ןופ עכעלטע

 יד ןביוהעגנָא .טָאה .ק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּפורט יד

 -טסערב ,וָאכָאטסנעשט ןיא ךָאנרעד ,שזדָאל ןיא ןעגנולעטשרָאפ
 סעדָא ,לעמָאה ,קסנימ ;קסניּפ ,קסיורבָאב ,שטיװָאנַארַאב ,קסווָאטיל

 ןיא ןטָארטרַאפ םיא טָאה .ק ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא סוקניּפ ואוו)

 -עגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא יינרוט רעד .("אביקע , ןופ לָאר רעד

 2 יד רעד .גלָאפרעד רעכעלנייוו
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 יכרד , ךוב ןייז ןיא ןיסענג .מ רעליּפשיוש רעשיערבעה רעדו

 רעד .יינרוט םעד ךעלריפסיוא טרעדליש "ירבעה ןורטאיתה םע

 רעוויטַאגענ רעד ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ רעביא רע טיג ייב

 ןוא שיערבעה ןליּפש רעייז וצ ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ גנויצַאב
 ,עקיטסול עקיטלָאמעד יד ךיוא ןוא .ךַארּפש רעשיערבעה רעד וצ
 .ן'ק ןופ גנוטלַאה עיירפ

 -נענעט םהרבַא .שזדָאל טָאטש רעד ןיפ רעקירָאטסיה רעד

 רעייז ךיז טלעטש "ןדיי עריא ןוא שזדָאל , ךוב ןייז ןיא ,יזרא-םיוב

 -אעט-רוטלוק רעמ ךָאנ ןוא רעשיגָאנַאדעּפ רעד ףיוא ּפָא ךס ַא
 ןופ ןטַאטיצ ףיוא טיובעג בור יּפ לע ,.ק ןופ טייקיטעט רעלַארט

 -ניוועל םהרבַא טול -- רע טנכייצרַאפ ױזַא .רעביירש ערעדנַא
 "עג טמירַאב ךיוא ךיז טָאה "רימזה , רעשזדָאל רעד , זַא --- ןָאס

 רעטנוא) שיערבעה ןיא טריפעגפיוא טָאה רע סָאװ ,טימרעד טכַאמ

 יד טלעוו רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ (יקסווָאנַאי .ח ןופ גנוטייל רעד

 -קעט יד .ערעדנַא ןוא ןָאסלעדנעמ ,ןדייה ,לדנעה ןופ סעירָאטַארָא

 -ַאק קחצי טעָאּפ רעד שיערבעה ןיא טצעזעגרעביא ןַאד טָאה ןטס

 גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןגעוו ןטכירַאב ענייז ןיא| ."ןָאסלעגעצ

 -רָאפניא ענייז קידנציטש ,שיערבעה ףיוא "ַאטסָאקַא לאירוא , ןופ

 "סימ רעדָא תועט ןבלעז םעד .ט טײגַאב ,ערעדנַא ףיוא סעיצַאמ
 .ןייז סָאװ עיצַאקיפיט

 דלַאב זַא -- רעטסעווש ס',ק טלייצרעד -- 1912 טסברַאה ןיא
 ןעמונעג קירעפייא .ק ךיז טָאה ,יינרוט םעד ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ
 .לושי-רעטסומ רעטַאירּפ רענעגייא ןַא ןופ קנַאדעג םעד ןריזילַאער

 טלָאװעג טשינ רעלשיט םוש ןייק ךיז טָאה שזדָאל ןיא יו ױזַא

 "ןג) ןטרָאג רעדניק ַא רַאפ לבעמ סָאד ןעיובוצפיוא ןעמענרעטנוא
 טנפעעג ןוא עשרַאװ ןיא טלעטשַאב לבעמ סָאד ייז ןבָאה ,(םידלי

 ךלַאב ןענייז טרָאד .4 רעמונ ַאנַאינלעגעצ ףיוא שודָאל ןיא לוש יד

 טרָאד זיא'ס ןוא ןסרוק עשיערבעה עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ךיוא

 ןיירַא דלַאב זיא .ק ."היחתה ,, טפַאשלעזעג יד ןרָאװעג טעדנירגעג

 -םיוא ןוא סערעטניא רעדניק יד ייב ןקעוורעד וצ לָאר ןייז ןיא
 ןטסַאּפעגוצ-טוג ַא טימ שיערבעה ףיוא ייז טָאה רע .טײקמַאזקרעמ

 רעטנומ יז טכַאמעג ןוא ןעיײרעליּפש ןזייוו ןביוהעגנָא רַאלובַאקָאװ
 ,קידנכַאל ןוא

 ןָא לַאװק ַא -- יז טביירש -- טַאהעג יז רַאפ טָאה קחצי
 -טלעוו םענײמעגלַא ןופ לַאירעטַאמ ןכעלּפעשרעדמוא ןַא ,ףוס ַא
 יו ,ןקידלארשי-ץרא ןופ ,ןשירָאטסיה-שידיי ןופ ,טלַאהניא ןכעל
 ןופ ָאווינ ןקיטסיײג םוצ ןסַאּפוצוצ ןזײװַאב סע טגעלפ רע יזזַא
 תפומ לעב השעמ עקַאט סע זיא ,ךעלהפוע ךעלעציפ עכלעזַא
 ןפור טכער טימ םיא טגעלפימ יװ ,ײרעכַאמ-ףושיכ, ַא --

 טימ ןדנוברַאפ ,ןטייקיעפ ןשיטסיטרַא ענייז קנַאד ַא זיולב
 ןקעוורעד וצ ןזייוַאב רע טגעלפ ,שוח ןשיגָאגַאדעּפ ןטנוזעג ַא
 -ןַאפ עגנוי עטליּפשעצ יד ,ריגיינ ןשירעדניק ןכעלריטַאנ סעד

 ,המששנ סדניק סנופ סענורטס עלעדייא יד ףיױא ןליּפש ,עיזַאט

 רע ןביוהעג ןוא ןיזע ,ייר זיא סָאװ ,ץלַא ףיוא טריגַאער סָאװ

 ןייז טימ ,ןגיצסטכיזעג ןוא ןגױא ענייז טימ ,קימימ טימ טגעלפ

 -ַאעד ַא ןיא ךעלרעדניק עקידנליפנייפ יד ןעיצנײרַא ,ףוג ןצנַאג

 טגעלפ רע עכלעוו ךרוד סעיצַאזינעצסניא ןופ ליפש ןשיטסיל

 .עטכישעג עשידיי עקילָאמַא ןוא לארשי-ץרא עיינ סָאד ןרעדליש
 -רענַא ,רעטַאעט-לוש ןופ הטיש עטײרּפשרַאּפ טנייה יד זיא סָאד

 -לוש טנייה ןעמ טיוב רַאפרעד .טָאגַאדעּפ ענרעדָאמ יד ןופ טנעק

 ןיא ןריפוצנייא םעטסיס ןקיזָאד םעד ידכ רעטַאעט טימ םינינב -
 / בעל
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 ןופ ןַאקיסטעל

 -כישעג עקידעבעל יד ,ןוואורּפ עקיזָאד יד ןופ לכה ךס רעד.
 ןסעיפ ענייז ןביירשוצנָא טגערעגנַא ןקחצי ןבָאה סענעצס-עט
 ַא ןיזש םיא ךרוד טריפעגפיוא ןוא ןבירשעגנָא| יףסי תריכמי
 ןקחצי רַאפ זיא םידלידךג רעד .ישורושחאי ,יהששמי ,| רעירפ ךס
 ןוא ןעווָאקסױא טגעלפ רע ואוו ,עינשזוק עקידעבעל ַא ןרָאװעג
 .-השעמ ןוא רעדיל ,סעמעט עטסקידלּפַאצ עשירפ ןופ ןלַאווק ןפעש

 ."רַאוטרעּפער-רעטַאעט רעשירעיצרעד ,ךעל

 ,"ביילב ַאננַא  עסעיּפ ןייז .ק ןָא טביירש 1

 :גנָאי זעוב טלייצרעד עסעיּפ רעד ןופ גנוײטשטנַא רעד ןגעוו

 ןופ ןָאסלענעצַאק קחצי רעטכיד ןגנוי ןקילָאמַא םעד טימ

 -עג ךָאג טָאה גנָאי ַארַאלק ןעוו טנעקַאב ךיז ךיא בָאה שזדָאל

 ,עינרַאיװַאק ַא ןיא םיא טימ לָאמַא קידנציז .עשרַאװ ןיא טליפש

 סירפ רעיא .?יווגני רעה ,טסיױו ריאי :רימ וצ רע טגָאז

 זַא ,טריגירטניארַאֿפ א טריסערעטניארַאפ ךימ טָאה ןלפש

 ךיא גערפ -- '?עמַארד ַאי .יריא רַאפ ןבײרשנָא סעּפע לָאז ךיא

 עידעמָאק ַא -- קידנכַאל רימ רע טרעפטנע -- ןייני .םיא יב

 .עטערעּפָא ןַא רַאפ ערעייא ןכַאז ןביז עלַא טימ ןוא רעדיל טימ

 .טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא .ױףבעל-טערַאבַאק םנופ זיא סָאד

 רע ןוא ךיז רעדנואוו ךיא סָאװרַאפ ןענַאטשרַאפ םינפ ַא טָאה רע
 רעשיערבעה ַא זַא ,רשפא טקנעד ריאי :קידנכַאל רימ וצ טגָאז

 .י?ןַאטנַאש-עּפַאק ַא ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז לָאמַא טינ רָאט רערעל

 -ערעטניא זיא עקטענָאסנַאש עשידיי ַא זַא ,טקנעד ריא ןואי

 -ערעטניא רעידי .קידנלכיימוע םיא ייב ךיא גערפ -- '?טנַאס

 ַא ןַארַאּפ זיא םייוג יד יב -- טסנרע רימ רע טרעפטנע -- טנַאס

 ןגעװ השעמ ַא זיא סָאדי :רימ טרעלקרעד רע ןוא ,יריטסַאנָאמ

 -נַא וא עביל ןיא טרַאנעגּפָא טרעוו סָאו ,לדיימ שידיי ןייש ַא

 ןײרַא טייג ןוא טלעוו רעד ףױא ייּפש ַא יז טיג ,ןבעל ןופ טשיוט

 טקנירטרַאפ ןוא עקטענָאסנַאש ַא טרעוװ ,ןַאטנַאש-עּפַאק ַא ןיא

 לקיטש ַא סױרַא רע טמענ ייברעד .ײערַאבַאק ַא ןיא ןרָאי עריא

 ןופ דיל סָאז ןענעיילרָאפ ךייא רַאפ לע ךיאי :טגָאז ןוא ריּפַאּפ

 ןוא ןבעל ץנַאג ריא ןייטשרַאפ ריא טעוװ ,עקטענָאסנַאש רעד

 | | :ירעטקַארַאכ

 ,ןעמיוש לָאז ןײװ רעד זַא ,ןליװ סָאװ ,יד ןופ ןיב ךיא

 ןעמיורט דנכַאװ ןענָאק סַאװ ןוא ןליװ סָאװ ,יד ןופ

 ,ןפָא ןגױא ןוא ץרַאה ןטלַאה סָאװ ,יד ןופ ןיב ךיא

 ןפָאלש ןײג טינ רעטכינ ןענָאק סָאװ ,יד ןופ
 ,ןעניפעג טרַא ןײק טלעװ רעד ףױא טינ ךיז ןענָאק סָאװ ,יד ןופ ןיב ךיא

 .ןעניז ןָא ,יירפ ,רקפה ןבעל סָאװ ,יד ןופ
 /רעכעה ןכַאל ןוא ךיוה ןעגניז סָאװ יד ןופ ןיב ךיא

 .רעכעל ןוא ךעלעקניװ ןיא ןענײװ סָאװ ,יד ןופ

 ,טינ רָאט ןעמ סָאװ קידנעטש ןעוט סָאװ ,יד ןופ ןיב ךיא
 .טינרָאג ןבָאה ןוא קעװַא ץלַא ןביג סָאװ ,יז ןופ

 ,טַאזנימעג םיא טימ טקנירט ןוא ןדמערפ ַא טצוד סָאװ ,יד ןופ ןיב ךיא
 ,םַאזנייא ןברַאטש ןוא ץרוק ןבעל סָאװ ,יד ןופ

 רעטקַארַאכ ןצנַאג םעד ןעזרעד ךעלקריוו ךיא בָאה דיל םעד ןופ
 ןבָאה רימ ןוא ,ןליּפש ףרַאד גנָאי ַארַאלק סָאװ ,ןידלעה רעד ןופ
 לָאז ,שזדָאל ןיא ןליּפש טעוו גנָאי ַארַאלק ןעוו זַא ,טדערעגּפָא
 ,שזדָאל ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו .ןענעיילרָאפ עסעיפ יד רע
 ךיז בָאה ךיא וא טנעיילעגרָאפ עסעיּפ ןייז רימ רַאּפ רע טָאה
 .טריסערעטנירַאפ קרַאטש ריא ןיא

 גערפ -- ילעסעיּפ רעד ןבעג ריא טעװ ןעמָאנ ַא רַאפ סָאוװי
 םעד ךָאנ ןעמָאנ םעד ןגָארט טעוו עסעיפ ידי .םיא ייב ךיא
 ."ביילב ,ַאננַא ,ָא ,וויטַאמ-טייל
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 מח יה טל יד א יה רעטַאעט ןשירדיי

 -יד-רָאכ םעד ןענעייל וצ ןבעגעג עסעיּפ יד בָאה ךיא ןעוו
 רע טָאה ,וָאיל ָאעל ... ,לוש רעקצַאמָאלט רעד ןופ טנעגיר
 ןביירש וצ םיא טגעווַאב סָאװ ,עסעיּפ יד זיא סָאד זַא ,טקרעמַאב
 טָאה קורדנייא יקרַאטש רָאג ַא .רעטַאעט ןשידיי ןרַאּפ קיזומ
 ַא :עסעיפ רעקיזָאד רעד ןיא רעטקַארַאכ ַא טכַאמעג רימ ףױא
 רעטעטָאּפשרַאפ ַא ,רוטַאנ רעד ןופ רענעגיפשעגסיוא ןַא ,ןַאמ
 ןייז טעז רעכעלקילגמוא רעד טָא -- רעקױה ַא ןשטנעמ ןופ
 -ַאסנַאש ןופ טפַאשלעזעג ןיא ,ַאטנַאש סעד ןיא טלעוו עצנַאג
 רעד טָא רַאפ .ייז ןופ ירעטָאפי רעד ךיז טפור רע .סעקטענ
 ןטסעב טלַאמעז םעד טרישזַאגנַא ךיא בָאה עלָאר רעקרַאטש
 -ךַא-סקלָאּפ ןקידרעטעּפש סעד ,דנַאלסור ןיא רעליּפשיוש ןשידיי
 ' .טרעביל בקעי טסיט

 ,רָאמוה טימ לופ ןעוועג טלָאמעד זיא ןָאסלענעצַאק קחצי
 םוצ טכַאמעג ערעדנַא ןוא ןכַאל טגעלפ ,רעכעליירפ ַא קידנעטש
 ןיא ןרָאװעג טעדנײרּפַאב קרַאטש טיא טימ ןיב ךיא .ןכַאל
 טכַאל סָאוװרַאפ ,קחציי :טגערפעג לָאמַא םיא בָאה ךיא .שזדָאל
 ןעמ טָאה רַאפרעדי :טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,י? ליפיוזַא ריא
 ...יקחצי ןבעגעג ןעמָאנ ַא רימ ךָאד

 קרָאי-ינ ןַײק ןעמוקעגקירוצ ,1920 ףֹוס ןיא ,ןיב ךיא ןעו
 -ָאט סירָאב יאוו ,רעטַאעט-ילַאנָאשעני םעד טכוזַאב בָאה ןוא
 דמ סָאד,) ילטעטש סָאדי עסעיּפ יד טליּפשעג טָאה יקסוועשַאמ
 -רַאפ ןוא טנעגיריד סלַא ווָאיֵל ָאעל טימ ("לטעטש עשילַאקיז
 -ַאב יירפ) סיקסוועשַאמָאט ןיא ךיא בָאה ,קיזומ רעד ןופ רעסַאפ
 ,ָא6 עסעיפ סנַאסלענעצַאק קחצי טנעקרעד ילטעטשי (עטעברַא
 עלָאר רעטריקסַאמרַאפ סיקסוועשַאמָאט ןיא ןוא ,"ניילב ,ַאננַא

 ."טליפשעג טָאה טרעביל סָאו ,רעקיה סעד ןעזעג ךיא בָאה

 -רעד "הישות, גָאלרַאפ רעװעשרַאװ ןיא ןענייז 1910 ןיא ךָאנ

 ,1937 ןיא ,רעטעּפש רָאי 27 .רעדיל ס'.ק ןופ רעדנעב ייווצ ןעניש

 "וצ רעדיוו רעדיל עשיערבעה עטיירּפשעצ ןוא עטייזעצ ענייז ןענייז

 -כערּפ יירד ןיא שזדָאל ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןוא ןעמונעגפיונ

 .יקסנישטרַאב ךענעה ןופ טרירטסוליא ,דנעב עקיט

 :טביירש סקופ בייל-םייח

 -רעד טלָאמעד ישידיא-גנויי גַאלוַאּפ ןיא (זיאנ ןענייז ךיוא

 טריפ ריא ןיא סָאוװ ,יַאמיטַאפי עמַארד סנַאסלענעצַאק קחצי ןעניש

 סָאוו ,ןדיי ןוא רעניײגיצ ןופ ןטלַאטשעג ךרוד שירעטכיד רע

 ןעגנַאלקּפָא .טייקיזָאלמייה ןופ לרוג ןבלעז ןטימ ןדנוגרַאּפ ןענייז

 רעדיל ךוב ַא ןיא ןעניפעג טנָאקעג ןעמ טָאה עמַארד רעד ןופ

 רָאנ ,שזדָאל ןיא טניױװעג טשינ טָאה טָאװ ,טנעלַאט סעיינ ַא ןופ

 עּפורג רעשזדָאל רעד ןופ רבזז ַא ןרָאװעג וויױב ןוא דיל ךרוד

 ַא שא רעינישזניא ןַא ןעֹועג טייצ עסיוועג ַא רע זיא רעטעּפע)

 ןופ 'טייהרעדנילבי ןסייהעג טָאה ךוב סָאד .(קירבַאפ רעשזדָאל

 .ךוב שיטסינָאיסערּפסקע-שיטסירוטופ ַא ,רַאג ןימינב

 םיריש סנטסיימ יד ןוא רעדיל-רעדניק יד ,סעמַארד עלַא ...

 .שזדָאל ןיא ןבירשעג קזוצי טָאה :עקידלארשי-ץרא יד וליפַא)

 רע טָאה ףיורעד סָאװ ,רעדיל סענייה ןופ גנוצעזרעביא ןייז ךיוא

 ."טכַאמעג טרָאד רע טָאה ,ןרָאי ךס ַא טעברַאעג)

 ןוא עקירעמַא ,עּפָארײא רעביא סעזייר עכעלטע טכַאמעג טָאה .ק

 -ַאב ןוא ץייוש ןיא טכַארברַאפ רע טָאה 1910 .לארשי ץרא

 ןיא ןילרעב ןוא ןעכנימ ךיוא יו ,טעטש ענעדיישרַאפ טרָאד טכוז

 | .עקירעמַא טכוזַאב רע טָאה 0

 "ומ) עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא "ַאמיטַאפ , זיא 1920 ןיא
 .(ןײטשטַאלג בקעי -- קיז
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 ץרַאװש סירָאמ טָאה ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ס'.ק קידנצונסיוא
 -עט סײלּפ גניווריוא, ןיא טריפעגפיוא 1920 רעבמעווָאנ 11 םעד
 רעד ןיא רעילַאװ ינעשזד טימ ?ַאמיטַאפ , עסעיּפ ס'.ק "רעטַא
 ,לָארטּפױה

 :םעד ןגעוו טביירש ןירָאג .ב
 יַאפי ןופ גתלעטשרָאפ עטצעל יד ןעזעג בָאה ךיא ....

 -עג ךיא בָאה ,ןעגנַאגעג ריא וצ ןיב ךיא רעדייא ןוא ,ײַאמיט |

 -וצרעביא השקב ַא טימ רעסַאפרַאפ םעד ןופ לווירב ַא ןגָארק

 .טקישעגוצ רימ טָאה רע סָאװ ,יַאמיטַאפ, עטקורדעג יד ןענעייל

 ןעועעג םיא זיא טכערמוא ןַא זַא ,טנכער רע זַא ,טײטַאב טָאה סָאד

 עגנירַא ןיהַא טָאה ןעמ רעדָא ןוא ,עסעיפ יד ןלעטש םייב

 ןוא ןבירשעג טינרָאג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא טעוועקוטש

 ןטינשעצ ױזַא ריא טָאה ןעמ רֶעדָא ,טַאהעג טינ ןעניז ןיא רָאג

 .םינפ ןתמא ריא ןרָאלרַאפ טָאה יז זַא

 עסעיפ יד ןענעייל וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ בָאה ךיא

 .קורדנייא ןטכעלש ַא טכַאמעג טָאה גנולעטשרָאפ יד ןוא ,רעירפ

 טּֿפַאכ רע תעשב ןוא םולח ַא טמולח רענייא זַא ,לָאמַא טפערט טע

 זיא םולח ַאוַא .טמולחעג טָאה רע סָאו טינ רע סיײװ ,ףױא ךיז

 רעד ףיוא טקוקעג טָאה םוקילבופ סָאד רָאנ טינ ןוא ,יַאמיטַאּפ,

 ןופ רעביירש רעד ןעוו רָאנ ,םדא ינב ןיא ןָאה ַא יװ עניב

 רע טָאה ,עניב רעד ףױא דניק ןייז ןעזרעד טָאה יַאמיטַאפ,

 טינ אקוד זיא עסעיפ יד ןוא .םיא רַאפ ןקָארשרעד ןײלַא ךױ

 ןעיולב ַא ופ םינמיס טגָארט יַאמיטַאפ, ביוא .ןרָאװעג ןטינשעצ

 ,יא הרצ יד .ןרָאלרַאפ טינרָאג ןופרעד יז טָאה ,רעדעפיילב

 ,רָאװ ןפיוא ןכָארקעצ טרעוװ סויח ןופ קיגָאל עצנַאג יד סָאװ

 ,עטעקַאנ ַא ןעזרעד עיזַאטנַאפ ןייז טָאה רעביירשש רעד ןעוו ןוא
 ליפ ךיוא טָאה וצרעד .קערש ַא ןפרָאװעגנָא םיא ףיֹוא יז טָאה

 רעד .זרעפ ןסייוו ןיא ןבירשעג זיא יַאמיטַאּפ,- סָאװ ןפלָאהעגיײב

 ןעצ ןופ טרָאװ ןייא טּפָאכעג םיוק טָאה רעטַאעט ןיא םלוע
 םעד טכַאמעג ןדייר ריא טָאה ,רעילַאװ .סרמ וצ ךייש זיא סָאװ
 וצ סעפע ךיז טרעטַאמ עכלעוו ,רעמוטש-בלַאה ַא ןופ קורדנייא
 לױמ ןיא ריא ייב ןעמואוושעצ טושפ ןענייז רעטרעוו יד .ןגָאז
 -רעד ןבָאה רעיושוצ םוצ ןוא טדערעגסױרַא ייז טָאה יז רעדייא
 יז .טוג ץנַאג אקוד יז טָאה טליּפשעג ןעגנַאלק עטסופ טכיירג
 -פליה ױזַא ןעוועג זיא יז רָאנ ,קידעבעל ,קידוועריר ןעוועג זיא
 ,ריא ףיוא תונמחר ַא ןעוועג טושעפ זיא סע זַא ,ןדייר ריא טימ זָאל
 יז טָאה ,זָאלפליה ױזַא ןעוועג טשינ ןענייז ערעדנַא יד םגה ןוא
 טינ ךיוא ייז טָאה ןעמ וא טרעטשעג זרעפ רעטייו רעד רעבָא
 | .טרעהעג טוג

 ץנַאג ַא ןבעגעג ןרָאיטקַא יד ןבָאה ,ליּפש םוצ ךייש זיא סָאווװ
 "תונעט ןייק יז וצ ןָאק רעסַאפרַאפ רעד ןוא גנולעטשרָאפ עטַאלג

 ."ןבָאה טינ
 :גנוניימ ןייז סיוא ױזַא טקירד לאגניד.ס ןוא

 ןטריטנעלַאט ַא ןופ יירעפיטש עטסנרע ןַא זיא יַאמיטַאפי,
 -נעניּפוש ןסעזעג זיא רעטכיד רעד ןעוו טונימ ַא ןיא .רעטכיד
 יד קידנגניזַאב רעדָא תולג ןשידיי ןרעביא ןזרעפ ענייז קיד
 עכלעוו ,עביל יד ןוא גנילירפ םעד ןוא הנבל ענעגנוזַאב-ליפ
 לַארטש רעקיטכיל ַא ךיז טָאה ,תולג ןופ רעטלע ךָאנ ןעניז
 םעד טימ ןריטעקַאק ןעמונעג ןוא רעטצנעפ ןכרוד ןסירעגניירַא
 טינ ןוא עביל עקילייה ןייק ןעוועג טינ זיאיס .עזומ סרעטכיד
 ןשיווצ יירעפיטש ַא ןעוועג זיאיס .טייקכערפ ענעסַאלעגסיוא ןייק
 .ַאמיטַאפ ןרָאװעג ןריובעג זיאיס עכלעוו ןופ ןיזטכייל ןוא טסנרע
 -חמוא ןַא טימ ,טולב םייה טימ ןירענײיגיצ עגנוי ַא זיא יַאמיטַאפי
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 עלַא .עביל עיירפ ןוא גרעב עיירפ ךָאנ טפַאשקנעב עטקיטעזעג
 זיא ץרַאה ריא לייו ,ּפַאכ טינ יז ןָאק רענייק רעבָא ,יז ןכוז
 ןנחוי ןיא טניפעג יז ןכלעוו ,ןקיצנייא ריא טכוז יז ,ןסָאלשרַאפ
 זיא רעוו .רעלדנעה-לָאװ ןשידיי ןכיײר ַא ופ ןוז םעד ,למרכ

 -ייֵרַפ ַאזַא ריא וצ טמוק ןענַאוו ןופ ןוא ?ַאמיטַאפ ןירענייגיצ יד
 -רַאטש ַאזַא ןוא טפַאשקנעב עקרַאטש ַאזַא ,טסולסנבעל ןוא טייה
 ַאטרַאמ ןירענייגיצ רעד ןופ רעטכָאט יד זיא ַאמיטַאּפ ? טולג רעק
 רערעטלע סננחוי לָאמַא טבילרַאפ ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא
 טָאה יז ןוא בייו ןייז רַאפ טכַאמעג יז טָאה רע .המלש רעדורב
 עשידיי ןוא עשירעניײגיצ סָאד טָא .. .ַאמיטַאפ ןריובעג םיא
 .-עתאוו ןייק טינ זיאיס ןוא טבילעג ןוא טמערוטשעג טָאה ריא ןיא
 | .עביל ריא ןענואוועג טָאה למרכ ןנחוי סָאװ ,רעד

 -ענייגיצ ַא סיוכרוד זיא יַאמיטַאפי ןופ ערעפסָאמטַא יד ..
 יז ןעוו סָאוו ,רעדיל-רענייגיצ טימ טעוועקיּפעגנָא זיא יז .עשיר
 ןטלָאװ ,רָאכ ןטוג ַא טימ ןרעוו ןעגנוזעגנייא שירעלטסניק ןלָאז
 עטעיּפ יד .עניב רעד ףױא גלָאפרעד רעטסערג רעד ןעוועג יז
 טינ ךיא ןלעפ ריא ןיא ןוא ,לבמַאסנַא ןשפיה ץנַאג ַא טרעדָאפ
 קחצי ןופ ןבירשעג זיא יז יו ,יַאמיטַאפ, זיא סָאד .ץנעט ןייק
 .ןָאסלענעצַאק

 -עט סיילּפ גניווריוא ןיא טריפעגפיוא זיא יז יו יַאמיטַאפי
 ןענייז רעדיל עלופטולב ענייש עלַא יד .ןעגנולעג טינ זיא רעטַא
 .ַאו ינעשזד .סעיצַאמַאלקעד עטכעלש ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאּפ
 ,רעקידעבעל רעד ןופ עלָאר יד ןליּפש טרָאטעג טינ טָאה רעיל
 ןיא רָאנ טָאה טלעוו ידי רעכלעוו ,ַאמיטַאּפ ןירענייגיצ רעטכייל
 יד טָאה רעילַאו .יטביל סָאװ ַאמיטַאפ ןייא ןוא טכייל סָאװ ןוז
 רענייש ַא רַאפ עלָאר ַא זיאיס .טסַאפעגפיוא טכעלש רעייז עלָאר
 עזעירַאגנואי סָאד ...ריא רַאפ טינ ,ןירעצנעט רעטוג ןוא ןירעגניז
 -יפשיווש עקירביא יד .קיּפש טפרַאדַאב עלָאר יד טָאה ילדיימ
 ןעוועג זיא סַאנסױא ןַא .טרעסעברַאפ טינ עגַאל יד ןבָאה רעל
 טָאה יח ַאטרַאמ ןירענייגיצ סלַא עלָאר ריא ןיא טרעבליז סַאדַאמ
 "רעג םַאדַאמ ךיוא זיױולייט ןוא (עלָאר ריא טליּפשעג ךעלקריוו
 ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיפ עצנַאג יד רעבָא ,ַאטיר סלַא ןיטס

 סירָאמ .ןפלעה קיניו טנָאקעג ןבָאה ייז סָאד ,ןפלָאהַאבמוא ױזַא- י
 קיניחו ױזַא טרעהעג טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רעטַאעט סצרַאוש
 -ופ סָאד .יַאמיטַאפי ייב יו גנולעטשרָאפ ַא ייב ןטנעמסידָאלּפַא
 ,םיא ןופ קזוח ךַאפנייא טכַאמ ןעמ זַא ,טליפעג טּפָא טָאה םוקילב

 ."גנולעטשרָאפ רעד ףיוא טריגַאער ױזַא טָאה ןוא .

 ,לארשי ץרא וצ ןצרַאה ןיא ןגָארטעג .ק טָאה שינעצכעל עפיט ַא
 -עגכרוד טרָאד טרעװ סָאװ .גנובעלפיוא יד ןוא יובפיוא םעד וצ
 -רַאפ רע טָאה 1934 ןיא ןוא 1925 ןיא .םיצולח יד ךרוד טריפ
 ןלָאט עריא רעביא טריצַאּפשמורַא טָאה ,לארשי ץרא ןיא טכַארב
 -קירוצ זיא ןוא םיצובק יד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה ,גרעב ןוא
 עסַאמ ַא םײיהַא טכַארבעגטימ טָאה רע .ןקורדנייא טימ לופ ןעמוקעג
 טנרעלעגסיוא טרָאד ךיז טָאה רע עכלעוו ,רעדיל עשיערבעה עיינ
 םוטעמוא רע טָאה ,דנַאל ןרעביא קידנריצַאּפשמורַא יו ,ױזַא טקנוּפ
 | .רעדיל ענייז טייזרַאפ

 ךוב ןייז ןיא עטכישעגסנבעל ס'.ק ֹוצ ןעגנוקרעמַאב יד ןיא
 :זַא ןבעגעגנָא ַא'צ טרעוו ,"םינורחא םיבתכ,

 -ױצַאב ןבָאה ,ליפעג ןוא ןח טימ לופ ,רעדיל עשיריל ענייז,
 וצ ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטיזָאּפמָאק ענעדיישרַאפ טרעב
 סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק ,רעדיל-רעדניק ענייז ןופ ךס ַא וצ יװ יז
 -עג ןרעוו ןוא רעדיל-סקלָאפ ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוורַאפ ןענייז

 .לארשי תנידמ ןיא ןוא טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןעגנוז

 יי
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 דֹנַאב -םישודק

 ײב ןענייז ,רעטעּפש ןוא הילע רעטיױוצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ױענכב תולילה םיפיי רעדיל יד רעלוּפָאּפ ןעוועג ןיילק ןוא סיורג

 הדמע ?חרי ,ייל ןיה תודומח לכמי (ינדרי .מ ךרוד טרידרָאקער)

 "עליירפ רעד ,ןילַא ןָאסלענעצַאק .ַאיא יםירצוקה רישי ,יןיעה לע

 ענייש ַא טַאהעג טָאה ,רעקידיירפ-סנבעל רעד ,רעקיטסול ןוא רעכ

 .ופ טפַאשלעזעג רעד ןיא רעדיל ענייז ןעגניז טגעלפ ןוא םיטש

 ןיא ,םיצולח ןופ הביסמ רעד ןיא רעדָא רעדניק-םידימלת ענייז

 ואוו ,שזדָאל ןיא ווָאכָארָאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא הרשכה ןג ץוביק

 ןעורּפָא ךיז ןרָאפפצ קידנעטש טגעלפ רע

 רעד וצ טַאהעג ןָאסלענעצַאק טָאה ליפעג טנָאנ רעדנוזַאב ַא
 -רַאפ ןיא זיא דײפרת ןיא .ענייה ךירנייה ןופ עיזעָאּפ רעשיריל
 -ַאק קחצי ןיא ןענישרעד ,עשרָאו ןיא לעביטש .י .א ןופ גַאל

 ךירנייה ןופ ירעדיל רעד ךוב סָאדי ,גנוצעזרעביא סנַאסלענעצ
 .םייהַא ,ָאצעמ עשיריל ,ןדייל-טנגוי ןלייט יירד עלַא ןיא ענייה

 ."רעצעזרעביא ןופ ריפניירַא ןַא טימ

 -עג ןרָאטיזָאּפמָאק ןבָאה שידיי ןיא רעדיל ס'.ק ךס ַא וצ ףיוא}

 זיא "ןעמַאלפ ןיא טייגרַאפ ןוז יד , דיל טמירַאב ןייז .קיוומ ןבירש

 ןײטשטַאלג לארשי :ןרָאטיזָאּפמָאק ייווצ ןופ ןרָאװעג טרינָאּפמָאק

 .ןווָאכָארָאג ןוא

 יד ייב דלַאב ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא "המחה , ,רעטקַאניײא ס',ק

 ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא "המיבה , רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ עטשרע

 ןייז שיערבעה ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא קרָאי וינ ןיא זיא 5

 ."שישרת ,, עסעיּפ

 ,שיערבעה ןוא שידיי וצ ןוא עיגרוטַאמַארד ןייז וצ יצַאב ס'.ק ןגעוו

 :םיא טימ סעומש ַא ןופ דנורג ןפיוא ןרעּפלא .א טביירש

 ,יאיבנה; עמַארד ןייז רע טלַאה קרעוו טנטייטַאב ליפ ַא רַאפ...,

 סָאװ ,"ןנמא; עמַארד רעיינ ןייז ןופ רע זיא ןדירפוצ קרַאטש

 טליּפשעג טינ לָאמנייק}| ײהמיבה; ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןיירַא זיא

 םוצ טכַארבעג "ןונמא , ןיא טָאה רע זַא ,טבילג רע .|ןרָאוװעג

 ינבא עקיבײא ןופ קיטָארע עשידיי עקיטרָאנגיא יד קורדסיוא

 -עגנָא טָאה רע סָאװ ,קרעוו עקיזָאד סָאד טציא ליוו רע .ײךלמ

 -קריוורַאפ טשינ}| שידיי ףיוא ןטכידרעביא ,שיערבעה ןיא ןבירש

 ףיא קרעוו טנטײטַאב ַא טפירקסונַאמ ןיא ךיוא טָאה רע .|טכעל

 שידיי ןטסײממַא ןייז עקַאט זיא סָאד זַא ,טלַאה רע ןוא ,שידיי

 טרָאד טבײרשַאב רע .ײטלעוו רעד רעביא טסיה סע .קרעוו

 ןוא ,לארשי-ץרא ,עקירעמַא ,עּפָאריײא-ברעמ רעביא תועיסנ ענייז

 רע ..ןדיי ןוא ןדיי ?יפיוזַא קרעוו םעד ןיא ןַארַאפ ןענייז סע

 טייצ עצנַאג יד ביירש ךיא -- .שידיי ןוא ןדיי ביל קרַאטש טָאה

 ליוו ,רַאפרעד טשינ זיאיס רעבָא ,שיערבעה ןוא שידיי לעלַארָאּפ

 -רעד זיא סָאד .ןכַארּפש ערעזדנוא עדייב יבגל ןייז אצוי ליוו ךיא

 בָאה עטבילעג ייוצ ,ןקירדסיוא סָאד ךיא לָאז יו ,לייו ,רַאפ

 ,שיערבעה ברש ךיא .רעייט ךיילג רימ ןענייז עדייב ןוא ,ךיא

 ןָאק ךיא לייו ,שידיי ביירש ךיא .ךימ טקידירפַאב סָאד לייוו
 זַא ,טשינ טניימ ןקירדסױוא טשינ רעיײרפ שרעדנַא רָאג ךיז

 ךיז טָאה דָאנעג סטָאג ןימ ַא :אברדא .עידעגַארט ַא זיא סָאד

 ןָאק ךיא ןוא .שיערבעה ןוא שידיי -- זדנוא ףיוא טזָאלעגּפָארַא
 ,שיערבעה ףיוא גנוטיירגוצ ַא ןָא שידיי ַא קעטשרָאּפ טשינ ךיז

 רימ זיא רַאפרעד .שידיי ֹוצ עביל רעקרַאטש ַא ןָא שיערבעה ַא ןוא

 ,שיערבעה ַאזַא ןוא ,שיערבעה טריגענ סָאװ ,שידיי ַאזַא דמערפ

 ץנעטָאּפ רעמ ןטלַאהַאב טגיל שידיי ןיא .שידיי טנקיילרַאפ סָאװ

 ַא רָאג טָאה שידיי זַא ,ךיא ליפ סעפע .בכַארּפשש ערעדנַא ןיא יוװ
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 ױזַא זיא שידיי .ברַאפ ןוא חיר ןרעדנוזַאב ַא ,םעט ןרעדנוזַאב
 .טילבעצ ךיז ןוא ןסקַאוועגסיוא קיטכעמ ןֹוא ךיוה |

 שיערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא :רָאלק רימ רַאפ זיא ךָאז ןייא..
 ןביירש וצ ןוא ןטכיד וצ ןָא רימ ןביוה .סנגיל ןייק טשינ רימ ןגָאז
 טימ לופ ןעגנוּפַאש ערעזדנוא ןענייז ,תונושל ערעדנַא ףוא
 | ."םירקש

 טײקכַארּפשײיװצ | ס',ק ןופ .םעלבָארּפ סָאד -טלדנַאהַאב ךייט חנ |
 | :שידיי .רַאפ ליפעג) ןייז ןוא

 שירעטכיד ןייז ןופ ןטנעמורטסניא יו שידיי יא עיערבעה, -
 -לענעצַאק קחצי טנעָאג ןעוועג סָאמ עכיילג ַא יא ןענייז קרעוו ;
 -עפעש רעשירָארעטיל ןייז ןופ ןּפַאטע-ביײהנָא יד ןיא ןענַאס-
 ,טױרב בילוצ ,טגָאזימ יװ ,רע טָאה ןטײצ ענעי ןיא .טײקשיר
 ןלוש רַאפ סעיטַאמָאטסערכ שיערבעה ףױא טלעטשעגפיונוצ

 וצ רעדניק יז רַאפ ןזרעפ עשיערבעה עטכייל ןבירשעג ךס ָא
 ,לוש רעשיערבעה רעד ןופ רערעל ַא יו טנידעג טָאה רע עכלעוו ;
 ןיא טריפעג טָאה ןָאסלענעצַאק ןימי נב יר רעטָאפ ןייז סָאװ

 ןָאסלענעצַאק .י ןעוו ,ןרָאי ערעפייר ענייז ןיא ,רעטעּפש .שזדָאל
 ל?וש רעסיורג ַא ןופ רעמיטנגייא ןעוועג שזדָאל ןיא זיא אפוג

 -כיד םייב טָאה טלָאמעד ,ךַארּפש-טפיה יד יו שיערבעה טימ

 .עידי -- ןָא-ביוא םעד ןעמונעג ןָאסלענעצַאק רעט

 שעיערבעה ןופ עיצולָאװע יד טנַאסערעטניא תמאב זיא סעי

 הגרדהב זיא סָאװ ,טעָאּפ םעד ןענָאטלענעצַאק "יב שידיײ ןוא-

 ןבעגעגּפָא ךיז ןצנַאגניא טעמכ ןוא שידיײ וצ ןעגנַאגעגרעבירַא

 -ָאד רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא .שידיי ןיא טסנוק-רעטכיד רעד

 קחצי רָאי רעקיצנַאװצ עטעפש יד ןיא ןױש סעצָארּפ רעקיז .

 טָאה ,שטנעמ רעגעלגעמרַאפ ַא ןױוש טלָאמעד ,ָאסלענעצַאק

 ןייֵק העיסנ רעסיורג ַא ףיוא ןזָאלעגסױרָא .לָאמ ןטשרע םוצ ךיז-
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה ירעדליב-עזייר ענייז ןוא ,לארשי-ץרא
 טַאהעג תושר ןייז ןיא טָאװ רעטכיז רעד םגה ,שידיי ןיא רָאנ
 רעד ןיא ווירב-עזייר יז ןכעלטנפערַאּפ וצ טייקכעלגעמ יד ךיוא
 -רַאו ןיא ןענישרעד דָארג זיא סָאװ ,גנוטייצ-גָאט רעשיערבעה
 ךיז טיירפעג ,עסַאמ יד טַאהעג ביל טָאה ןָאסלענעצַאק .י .עש
 רע ןוא ,ןעוועג זיא טייהנגעלעג ַאזַא בוא ריא טימ ןעמַאזצ
 של ןכעלגעטלַא ריא ןיא טקירדעגסױא קיטפערק ךיז טָאה
 -עצַאק סָאװ ,רעקלעפ ןוא רעדנעל יד ןענייז סע וו ךייררילָאק
 רעד ןעוועג זיא קיטּפַאז ױזַא ,געו ןיא ןעזעג טָאה ןָאסלענ
 רעד טגעלפ שיערבעה וצ ... .ןעגנובײרשַאב ענייז ןופ שידיי
 ןָא טנָאמרעד ךיז טלָאו רע ךיילג ,לָאמַא ןרעקקירוצ ךיז רעטכיד

 שיערבעה ,עזומ ןייז ןגייא ןעוועג זיא שידיי .סנסעגרַאּפ סעפע -

 -ניוועג רעד תמחמ ,גנויצרעד רעד תמחמ עביל ןייז ןעוועג זיא

 .חוכ רעששירעלטסניק ןייז טעיידעג טָאה שידיי ןיא רעבָא ,טפַאש
 -עצַאק קחצי רעטכיד רעד טרעקנַארַאפ ףיט ךיז טָאה שידיי ןיא
 .עיצַאריּפסניא ןוא גנואווע ןבעגעג םיא טָאה שידיי ,ָאסלענ-

 ןעגנואווצעגמוא טריפשעג ךיז רע טָאה שידיי ןיא :רעמ ךָאנ
 ןעגנולקעג טכע ןוא קידוועגייצרעביא ןבָאה ׂשַידיי ףױא .יירפ

 "ידניא ןַא ןיא טָאה רע עכלעוו ,סעיצַאזיווָארּפמיא ענייז ןליּפַא -

 הסשמ טימ ךיילגַאב ןבירשעגנָא טסעמרַאפ ןשיטעָאּפ .ןלעודיווי

 -טסוליאי סעסוינילרַאק .ב ןיא טפעלטנפערַאפ ןּוא ןענָאזרעדָארב .

 עערַאוו ןיא ןעוישרעד זיא סָאװ ,טפירטשנכָאװ ַא ,יטלעוו עטריר

 ןוא יורפ ,טפַאשקנעב ןּופ ,עביל ןופ עמעט יד .1919-1920 ןיא

 ןטכיולעגרעדנַאװפ עיצַארג רעשירעטכיד טימ ךיז טָאה רוטַאני
 ןטעָאּפ רעשזדָאל עבושח עדייב יד ןופ סעיצַאזיווָארּפמיא-יד ןיא.
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 ןופ ןָאקיסלעל

 -כַארּפש ןוא טײקשיטסַאלע עשיטעָאּפ ערעסָאו .הפוקת רענעי ןופ

 -טנַא טָאה ,ועערבעה רעד ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןטייקיינ עכעל

 חוכ טימ טָאה רע סָאװ ,טסעמרַאּפ-רעדיל ןקיזָאד םעד ןיא טקעלּפ

 ,שידיי ןיא רעטכיד רעשידיי ַא ,ַאזַא !ששידיי ןייז ןיא ןזיוועגסיױרַא |

 ענייז ןופ ףוס ןזיב ןבילבעג ןוא ןעוועג ןָאסלענעצַאק קחצי זיא

 ,רוד ןשידיי רעזדנוא ןופ בויא רעד ןרָאוװעג זיא רע ןעװ .געטי

 -שטנעמרעביא יוּפ ןדנַארב יד ןיא ןרָאװעג ןפרָאוװעג זיא סָאװ -

 | ."ןוואורפ עכעל-

 :ןינע ןבלעז םעד טרירַאב שטיװַאר ךלמ |

 ןָאק ןעמ זַא .טנעמוגרַא ןַא ןצונ טלָאװעג טָאה ןעמ זַא 7

 טפַאשטנעק רעד ןָא ןוא הבישי ַא ןָא שיערבעה קיטנורג ןענעק

 טָאה רע שטָאכ .ןענָאסלענעצַאק טריטיצ ןעמ טָאה ,דומלת ןופ -

 ןירַא ישישה ףלא ןיא זיב סוחי ןשינבר ןפיט ַא ןופ טמַאטשעג |

 -ַארט ןיא ןרָאװעג ןגױצרעד טשינ רע זיא ,סגעווקירוצ ףיוא |
 ךיוא זיא רעטָאּפ סנָאסלענעצַאק -- לַאפוצ .רעגייטש ןלענָאיציד

 ַא ןרי ףרַאפ וצ טַאהעג ביל אקוד טָאה ןוא ,רעביירש ַא ןעוועג

 ."רעביירש ןשידיי ַא ,טסַאג ַא טימ סעומש ןפיט

 :שידיי וצ גנויצַאב ס' .ק טלדנַאהַאב סקופ .ל .ח ךיוא

 ענייז ןבירשעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 לטעטש ןופ רעדליב ענייז ןיא .עזייר-לארשי-ץרא ןייז ןופ רעדליב

 טרעק סָאו ,טייהדניק רעד ןופ טייקנייע יד קחצי טקיבײארַאּפ

 ףיוא ןענגעזעג ריא טימ ךיז לָאז רע ידכ קי רוצ םי א וצ ךיז

 טזעינ ןרָאי עטצעל יד ןיא קחצי טָאה ןרעױדַאב םוצ .קיבײא

 -וופַאוש ענייז טרָאפ ךוב ַא ןיא ןעלמַאז וצ טימעג סָאד טַאהעג

 .עסערּפ רעשזדָאל רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ ,עג

 ןעיצרעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג דימת זיא ןָאסלענעצַאק קחצי

 -ַאק זַא ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע .ןבר תיב לש תוקונית ידי

 -רַאפ וא רעציטש עיירט יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןָאסלענעצ

 רע .שזדָאל ןיא לוש-םעועמ רעשידתב רעז ןופ רעכעלרעה

 טָאה סָאד .החמשש רעדעי וצ רענעגייא ןַא יו ןעמוקעג טרָאד זיא

 רעטסערג ןייז ןיא ןבעגעגסױרַא ןוא ךיז ןיא טּפַאזעגנירַא רע

 ךיל סָאד' -- שידיי ןיא ןבירשעג אקוז טָאה רע סָאװ ,גנופַאש

 ײ.יקלֲאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ

 -לישעג טרעוװ סיצַאנ יד רעטנוא "ןבעל , ס',ק ןופ בייהנָא רעד
 :"םינורחא םיבתכ , ךוב ס'.ק ןיא .צ .י ךרוד טרעד

 ךָארבסיוא ןכָאנ גָאט ןטכַא ןפיוא ,1939 רעבמעטּפעס 8 םעדי
 ןעמונרַאּפ שזדָאל טָאטש יד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 ךיז טָאה סָאװ} לוש עשיערבעה יד-. ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעגנ
 רעדנירג ןייז סָאוו ,סַאג אקזדַאוװַאז ףיוא {ןענופעג ןיוש טלָאמעד
 ןענייז גנוניווו ןייז ,ןָאסלענעצַאק קחצי ןעוועג זיא רעריפנָא ןוא
 תורצ ןופ ץַאלּפ ַא ןיא ןרָאועג טלדנַאוורַאפ ןוא טריקסיפנַאק
 ןייז ןופ ןינב רעד זַא ,טביירש ןַאמרָאד .מ| .ןדיי רַאפ טַאּפש ןוא-

 עמרַאזַאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאּפ ןשטייד יד ךרוד זיא לוש
 עסיורג ןָאטעגנָא ןדיי ןעמ טָאה ףױה ןפיוא ןוא ,ןטַאדלָאס רַאפ
 יז יו ױזַא :םייה ןייז ןופ ןּפָאלטנַא זיא רעטכיד רעד .ןתורצ
 עטשרע יד ןיא דלַאב ,ןײרַא טָאטש ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה
 -ַאב ךיז בָאהיכ ןוא םייה רעד ןיא ןפָאלשעג טשינ ךיא .ןיב ,געט -

 יירד .("קלָאּפ שידיי טעגרהעגסיוא ןיימ ןופ דיל סָאד,) .ײןטלַאה
 -עג ןיא .שזדָאל ןיא טבעלעגרעביא רע טָאה סישדח עכעלקערוט

 ןעז וצ ךיז בוטש ןיא ךיז וצ ןענעבנגניירַא ךיז רע טגעלפ םייה -
 רעוװע רעייז ןעוועג זיא סע .רעדניק יד ןוא הנח יורפ ןייז טימ
 ןוא טלעטשעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל ַאזַא ןגָארטוצרעביא

 נא

205 

 רע ט ַאע ט ןשידיי
 יוטא רעטעוייאבעא

 ןגרָאמ ןרעגרע ןַא ךָאנ קידנטרַאוװרעד ,ןוורענ ןופ טרעטישרעד

 ,טָאטוע ןופ ןפיולטנַא לָאז רע זַא ,ןטעב ןעמונעג םיא טָאה יורפ ןייז

 ריא טָאה רע .רעדניק יד טימ ןיילַא ןביילברעביא טעוו יז ןוא

 | ."עשרַאוװ ןייק ןפָאלטנַא זיא ןוא ןבעגעגכָאנ

 בייהנָא ןיא דלַאב ,1929 רעבמעווָאנ ףוס ךרעב ןעוועג זיא סָאד

 1940 רַאונַאי ןיא .עטַאל עלעג יד ןגָארט ןבייהנָא טזומעג טָאה'מ ןעוו

 .עשרַאװ ןיא ןעמוקעג ךיוא יורפ יד זיא

 רערעל רעמייהעג רעקידנעטש ַא ןעוועג .ק זיא 1942 רעמוז זיב

 ןוא 'רורד , ןוֿפ םועציל ןוא עיזַאנמיג רעד ןיא ,רעדניק 120 רַאפ

 רע .עידוטס רעשיטַאמַארד רעקיטרָאד רעד טימ טריפעגנָא ךיוא

 סעבַאגסיוא עשירַארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןיא טעברַאעגטימ טָאה

 ."ץולחה , ןוא "רורד , ןופ

 . :טביירש קרַאמ רעב

 טימ ךוב-גָאט ןייז ןיא רעטנוא טכיירטוע רעטניוו לאומש;

 -וצ יד ףיא טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,םשור םעד תולעּפתה סיורג

 -עגרָאפ טָאה ןָאסלענעצַאק עכלעוו ,ײרוכזיא עמעָאּפ יד רערעה !

 עמעָאּפ רעבלעז רעד ןגעוו .זיירק ןעמייהעג ַא | רַאפ} ףיוא טנעייל

 םגה ,םששור !קרַאטש ַא טכַאמעג טָאה יז זַא ,םולבלעגניר טביירש -

 "רוכזי, עמעָאּפ יד .ןביוהעג ןעוועג טשינ יז זיא שירעלטסניק

 רעייז ןענייז רעבירעד .עגנַאגעג ןרָאלרַאפ ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא

 ריא ןגעוו ןעגנערב סע עכלעוו ,סעיצַאמרָאפניא יד לופטרעוו

 -ליש ָאטעג רעוועשרַאוו ןופ סקנּפ לעב רעד יו טָא .סולבלעגניר

 תורצ יד רַאפ המקנ טרעדָאּפ רעטכיד רעד, :עמעָאּפ יד טרעד !

 קערש טױט םעד ,שינעּפַאכ רעד ןגעוװו טלייצרעד רע .תוחנאו !

 -דוצ טשינ טמוק ןעמ עכלעוו ןופ ..ןרעגַאל-סטעברַא יד ,סַאג ןיא

 ןוא טייל-טָארנדיי סקינלהק יד ןופ םיעותעת סישעמ יד ..קיר

 רַאפ) סענעי רַאפ רעגרע לָאמלייט ןענייז סָאװ ,(.מ .ב -- ייצילָאּפ

 -רעד ןוא ןלוש ןָא רעדניק ןופ רעצ רעד ,(.מ .ב .טייל-רעלטיה

 טעגרהרעד זיא סָאװ ,דניק סָאד ,םישודק ןּופ תוגירה יד ,גנויצ

 ןטירטסױרַא סנָאסלענעצַאק ןגעוו .. ."טייקנייזע ןייז בילוצ ןרָאװעג

 -סיוא ץנַאג טרימרָאפניא ןזיירק-טנגוי עשידרערעטנוא יד ןיא

 ןיא ןיקטעבול .צ עּפורג ײרורד רעד ןופ ןירעוט יד ךעלריפ

 .".ידרמו ןוילכ ימיב' ךוב ריא

 וצ טכער ןבָאה וצ ידכ ,ןבָאה יבצ ןוז רערעטלע ןייז ןוא .ק

 -ָאװָאנ ףיוא ּפָאש ןיא ןצלוש ייב טעברַאעג ,ןרענרעד וצ ךיז ןוא ןבעל

 .,1942 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא יבצ ןוז ןייז ןוא ןָאסלענעצַאק .י

 ןיא טריפעגרעבירַא ןעמעלַא ןעמ טָאה 1942 ילוי ןט30 םעד .עיּפיל

 -עג עילימַאפ עצנַאג יד טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,"ָאטעג רעניילק , רעד

 ,30 יקּפילָאװָאנ ףיוא קָאטש ןטירד ןפיוא רעמיצ ןיילק ַא ןיא טניוװ

 "עגוצ ,גנוניווו יד ןלַאפַאב סיצַאנ יד ןענייז 1942 טסוגױא ןט14 םעד
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 דיי ןופ ןָאסיס?סעל

 ,(רָאי 14) ןויצנב ןוא (טלַא רָאי 11) ןימינב ןיז יד ןוא יורפ יד ןעמונ

 .טעברַא רעד ייב ןעוועג ןענייז יבצ ןוז ןרעטלע ןטימ .ק תעב

 דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב ןיא טקילײטַאב רעטעּפש ךיז טָאה ,ק

 יבצ ןוז ןייז ןוא רע .דנַאטשפיוא ןופ גָאט ןטצעל ןיא ,"רורד ,, ןופ

 טריפעגרעבירַא ,גרעבנייש לאומש ךרוד ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז

 וצ טרָאד ןופ ןוא ןָאיַאר ןכעלטסירק ןיא קירבַאפ ַא ןיא ןרָאװעג

 .רעקנוב ןשידרערעטנוא ןַא ןיא ןקיזוג

 רעשידיי רעװעשרַאװ רעד וצ ןָא ןעוט סיצַאנ יד סָאװ ,תושיגנ יד

 ס'.ק ןיא ןבירשַאב קיטייו ליפ טימ רעטעּפש ןרעוו ,גנורעקלעפַאב

 ןזיב 1943 יימ 22 ןופ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,'לטיוו-סקנּפ' ךוב-גָאט

 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק-לעטיוו םעד ןיא 1942 רעבמעטּפעס 6

 :םעד ןגעוו טביירש ןליזיימ בוד| .מ .ד

 ןיא ןרָאי עקילױרג עכעלטע יד יו ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמי

 ףיױא טקריוועג ןבָאה עשרַאו ןיא ןעגנוגנידַאב עקידארומ יד

 ,םענעעזעג ןוא ןטרעהעג סעלַא סעד ןופ ןכָארבעצ .ןענָאסלענעצַאק

 -קיטייו ץלַא טליפ רע ;:שואי ןכעלקערש ַא ןיא ןיירַא רע טלַאפ

 ןפ טגָאיעג טרעוו רע .תויח עשיצַאנ יד ןופ ןתוירזכא יד רעקיד

 רע ןעמעלַא ןוא ץלַא םורַא טּפַאכ סָאו .המיא רעכעלקערש רעד

 רע ןטײקמַאזיורג יד ןלעטשנגעק ךיז ,ערעדנַא ליפ יו ,טוואורּפ

 סָאװ ,טעברַא רעלַאיצָאס רעסיורג רעד ןיא ןגױצעגניירַא טרעוו

 "פיוא טּפָא םעד ךרוד טרעוו רע .ןָא טריפ גנוגעוַאב עשיצולח יד

 -טימעג ןקידָארומ םעד ןופ ףױרַא םיא טבייה סָאד .טרעטנומעג

 -ףמַאק רעד רַאּפ .גנולפיױוצרַאפ רעפיט רעד ןופ ,דנַאטשוצ

 רעקידנזיורב ַא קחצי זיא ,רעלדנעטשרעדיוו יד רַאּפ ,גנוגעווַאב

 עקידנריפנָא יד ןופ רענייא טרעוו רע .גנוקיטומרעד ןופ לַאווק

 .ָאטעג ןיא םועציל ןוא עיזַאנמיג רעשידרערעטנוא רעד ןיא רערעל

 ףיא ךיוא טערט רע .יץולחהי ןופ רַאנימעס ןיא לײטנַא טמענ רע

 טנרעל רע ,ןטַארעּפער טלַאה רע .ןטנווַא עשירָארעטיל עכעלטנפע /

 -ַארד רעד טימ ןָא טריפ רע .ןביולג ןוא טומ טגנערב רע ,רעדיל

 -ַאב ןוא ירורדי עיצַאזינַאגרָא -טנגוי רעד ןופ עידוטס רעשיטַאמ

 ןבַאגסױא ןוא ןעגנוטייצ עריא ןיא ךיז טקיליײיט

 םיא ייב זיא המחלמ רעד ןופ ךָארבסיױא ןרַאפ :קידריווקרעמ

 טציא .ןפַאשעג קיניוו טָאה רע ןעוו טייצ ערעגנעל ַא ןעוועג

 סע יו .טייצ עשירעפעש-וויטקודָארּפ ַא ןָא םיא ייב ךיז טבייה

 ןופ רידנַאמָאק רעד ,יקעטנַא ןַאמרעקוצ קחצי רעביא טיג

 טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא

 רעד ןיא ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה ,טנעָאנ רָאג ןענָאסלענעצַאק

 סָאדי ,ירימ ייוי :סעמעָאּפ עסיורג יירד ןפַאשעג ָאטעג ןופ טייצ

 ַא טכַאלעג טָאה דיי רעדי ,ייקסווָאכילעשז המלש ןגעוו דיל

 ןרָאוװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,יסַאג רעד ףיוא דיי ַא זןיא סױרַאי דיל

 -טָאלג ןלארשי} רָאטיזַאּפמָאק ןופ עידָאלעמ רעד טימ ָאטעג ןיא

 ַא ,(שטיוועלינַאד) עלעשרעה טעָאּפ ןופ טױט ןגעוו דיל ַא ,ןייטש

 -עג זיא לויט רעד ןעוו ,רעריפ ןשיצַאנ ןגעוו דיל שיריטַאס

 ןבעגעגסױרַא) "בויא  ןעמָאנ ןרעטנוא עמַארד עשיכינת ַא ,יטכער

 -רעדניק ַא ,(1941 יי ןיא ירורדי ךרוד סעיּפָאק 150 ןיא

 ןיא) עמַאדד עשיכנײת ַא ,יסַאג ןיא טיצ ךימי ;גנולעטשרָאּפ

 טעמדיוועג) ירוכזיי עמעָאּפ ַא ,ילבב ןופ ןכײט יד ייבי (שידיי

 ןופ רעדניקי :רעדיל יד (עשרַאװ ןיא יץולחהי ןופ ענומָאק רעד

 ןאבאלי ךיל ַא ,ירעגנוה ןופ רעדילי ,יטלעק ןופ רעדילי ,יסַאג

 -ספמַאק עשידיי רעוועקַארק ןופ רעריפנַא םעד ןגעוו קחציו

 לטיִּפַאק ןיא עז סעד ןגעוו .ןַאמרעקוצ קחצי ןוא ןַאבַאל ןליײטּפָא

 גנוקיזייטרַאפ רעד ןגעוו דיל שיערבעה ַא ;('סיצולח טימי גיי
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 רעט ַאצט ןשי

 ןופ ןעגנוצעזרעביא עשידיי ;1943 רַאונַאי ןיא עשרַאוװ ָאטעג ןיא

 יא ,ךינת ךעלטיּפַאק ענעדיישרַאפ ןוא יהטיחשה לעי סקילַאיב

 םעד רַאפ .ירורדי ןופ זיירק ןשיטַאמַארד סעד רַאפ טצעזעגרעב

 ױישעו בקעיי ןעמַארד ייױוצ ענייז רעביא ךיוא רע טצעז זיירק

 .ירמתו ןונמאי ןוא-

 יד ןכוזפָא טוואורפעג טניירפ ןבָאה גנוײרפַאב רעד ךָאנ
 ןבָארגַאב ,טלייצרעד טָאה ןעמ יו ,ןענייז עכלעוו ,ןטּפירקסונַאמ
 רעבָא ,טניווועג טָאה רע ואוו ,יקפילָאוװָאנ ףיוא ףיוה ןיא ןרָאװעג
 ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ ַא ןענופעג טשינרָאג טרָאד טָאה ןעמ

 ףיוא ,יץולחהי ןופ זיוה סָאד ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,טרָא ןפיוא

 יֵלי 22 סעד טָאה סע סָאװ ,ןטסַאק ַא ןענופעג ,34 ענלעשזזד
 יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא) סיובנענעט יכדרמ ןבָארגַאב 2

 ןענופעג טרָאד ןעמ טָאה ערעדנַא ןשיווצ .(ןפורג-ספמַאק עשידיי

 ןכײט יד ייבי עמַארד יד ןטּפירקסונַאמ סנָאסלענעצַאק לקעּפ ַא

 -רעדניק ַא) ןןשטנעמ ןוא טכיל ןופי ,(ןטייז 151 ,שידיי) "לבב ןופ

 2 ,שידיי ,עמעָאּפ יטכַאלעג טָאה דיי רעדי ,(שידיי ,עמַארד

 המלש ןגעוו דיל סָאדי ,(טקידנעעג טשינ ,סױא טזייוו ,ןפָארטס

 (ןפָארטס 37 ןיא ,דיִל) יריד יױוי (שידיי ,עמעָאּפ) יקסווָאכילעזעז
 -נוה ןופ רעדילי ,ןלייט ירוצ ןיא דיל ַא ,יטלעק ןופ רעדילי ריפ
 -טיּפַאק עטצעזעגרעביא ,ןפָארטס 14 ,שידיי) 'ךתמח ךופשי ,ירעג

 ,והימרי ןופ איל לטיֿפָאק ,(ינ ,טימ ,חימ ,זימ ,בימ) והיעשי ןופ ךעל -
 ,ךעלטייז ךָאנ ןרָאװעג ןענֹופעג ןענייז סע .עשוה ןופ יג ןוא יב יא
 ןעמיטשַאב טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה דנַאטשוצ רעייז בילוצ סָאװ
 ,ןרעהעג ייז ןיהואוז

 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז .רעדיל סנַאסלענעצַאק קחצי
 | .סיורג ןוא ןיילק ךרוד ָאטעג רעוועשרַאוו

 -יױט ןריפסױרַא ןעמונעג ןעמ טָאה 1942 ילוי ןט22 סעד
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד .ןרעגַאל טוט יד ןיא עשרַאוװ ןופ ןדיי רעט
 -סיוא עלעיצעפס ועמוקַאב ןבָאה ,ןּפָאש עשטייד ןיא טעברַאעג
 .דרָאמ ןופ טעוװעטַארעג לייורעד ײז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוזייוו
 ןיא ּפָאש ַא ןיא טעברַאעג ןבָאה ינצ ןוז רערעטלע ןייז ןוא קחצי
 {19421 טסוגיױא ןט14 םעד .עיפילַאוװָאנ ףוא יָאטעג םעניילקי
 עזשטייד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ל"יטּפָא רעשיווטיל ַא טָאה
 עטלַא ןוא עקנַארק יד ,רעדניק ןוא ןעיורפ יז טריפעגסױרַא .ס .ם
 עכלעוו ,ּפָאש עשטייד ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ תוחּפשמ --
 טעגרהעג ייז ןופ לייט ַא --- יָאטעג םעניילקי ןיא טניווועג ןבָאה

 ןייז ןוא קחצי ןעוו .עקנילבערט ןיא טריפעגּפָא ערעדנַא יד ןוא

 רעייז יז ןבָאה ,םײהַא טעברַא רעד ןופ ןעמוקעג ןענייז יבצ ןוז

 ןענייז עטריּפעגקעווַא יד ןשיוװצ .טסופ ןענופעג לרעמיצ ןיילק

 (עלעמָאי) ןימינב רעקירָאיףלע רעד .יורפ סקחצי .הנח ןעוועג !

 | .ןויצ ןב רעקירָאיןצרעפ רעד ןוא

 ןעמונעגרָאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,1943 רַאונַאי ןט15 םעד

 טָאה ,ָאטעג ןיא ענעבילבעגרעביא עטצעל יד ןגעק יעיצקַאי יד -

 -לענעצַאק קחצי .דנַאטשרעדיױװ רעטנּפָאװַאב םעד ןבױהעגנָא ךיז

 רעד רעטנוא ,ירורדי "ןופ טקנופ- ףמַאק ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןָאס

 טרעייפ סע ןענַאװ ןופ קעטנַאי) ןַאמרעקוצ קחצי ןופ עדנַאמָאק

 רעטשרע רעד טעגרהרעד טרעוו סע ןא םָאוע רעטשרע רעד סױרַא

 -נָא ןיא ןטלַאהַאב טלָאוועג טשינ ךיז טָאה .ןָאסלענעצַאק .שטייד

 ,דנַאטשרעדיװ ןטנּפָאװַאב םעד בילוצ .ףיו וה ןיא רעקנוב ןטיירגעג

 ןיא ,1943 זחסֿפ ברע זיב עיצקַא יד טגײלעגּפָא ןשטייד יד ןבָאה

 קחצי ךיז טָאה ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשּפיוא ןופ טייצ רעד

 ןיז טימ ,טריפעגסױרַא טרעוו רע .טרָאד ןענופעג ןָאסלענעצַאק

 יײז ןרָאפ 1943 יימ ןיא .לייט ןשירַא ןיא רעקנוב ַא ןיא ,יבצ ןוז
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 דרנַאב -םישודס

 רעד .סָאװ ,(סַארודנָאה ןופ) סַאּפ רענַאקירעמַא סורד ַא טימ ּפָא

 - -קנַארפ ץייק -- יז רַאפ טיירגעגוצ טָאה טנורגרעטנוא רעשיצולח

 רעגַאלד עיצַארטנעצנָאק ןיא .יימ .- םעד ןָא ןעמֹוק יד .ךייר

 : ,ךיירקנַארפ-סורד ןיא ,לעטיוו

 ןָא רע טבירש ָאד .רעגַאל ןיא רע טבעל םישדח ןעצ רעביא

 עשיערבעה יד .יקלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םנופ דיל סָאדיו
 ןָא ךיוא טביירש ןוא יתישארה האבצמבי ןוא ילעבינחי סעמַארד
 טָא .(עיאערבעה ןיא ילטיו סקנפי) ךובגָאט ןדנרעטישפיוא ןייז

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז שיערבעה ןוא שידִיי ןיא םיבתכ יד
 -ץרא ןיא עבַאגסיוא-טכַארּפ ןיא |1948) קירוצ םישדח עכעלטע
 םינתכי ןעמָאנ ןרעטנוא ,דחואמה ץוביקה ןופ גַאלרַאפ ןיא לארשי
 ײ.'םינורחא
 טביירש טייצ-עיצַאפוקָא רעװעשרַאװ רעד ןיא ןביירש ס'.ק ןעוו

 :יקע ןתנ

 ףיא ךיז טָאה רע :םיא טימ טכייל ןעוועג זיא ןסעומש.
 .טלעפעג טינ ןבָאה סעמעט ןוא ,ןפורעגּפָא דלַאב עמעט רעדעי
 טָאה עשרַאוװ רעטריּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא
 ןבירשעג קיּניו רָאג רעדָא טינרָאג ,ךיז טכַאד ,ןָאסלענעצַאק
 -פיוא ךיז טָאה רע ןעוו ,רעטעפש רע טָאה ןביירש ןבױהעגנָא
 ,עשערַאװ רעשידיי רעד ןיא טסַאג ַא יו ,טילּפ ַא יו ןליפ טרעהעג
 ,הביבס ַא ךיז םורַא טליפרעד טָאה רע ןעוו ,רעבָא רקיע רעד
 -סיג םיא ןופ ליװ ןוא ברקמ םיא ןיא סָאװ ,םיא ףרַאד סָאװ
 ןיא ךיױא -- רַאּפשנָא םעד ,הביבס עקיזָאד יד .סינעג קיט
 -ַאגרָא טנגוי רעד ןיא ןענופעג רע טָאה -- ןעניז ןלעירעטָאמ
 -עג טרָאד ןבָאה יי .יץולחה ןוא "טייהיירפ-רורד, עיצַאזינ

 -מוא) עטנעָאנ ןוא םירבח ערעייז רַאפ ןסרוק עלַאיזַאנמיג ןפַאש
 ןעוועג ןדיי רַאפ זיא גנודליב-לושלטימ לייוו ,ךעלריטַאנ ,עלַאגעל
 ך"נת ןופ רערעל ַא יװ ןגיוצעגוצ םיא ןבָאה ייז .(טָאברַאפ
 ןָאסלענעצַאק קחצי ךיז טָאה ָאד .רוטַארעטיל רעשיערבעה ןוא
 ,יירערעל טַאהעג ביל טָאה רע לייוו ,טנעמעלע ןייז ןיא טליפרעד
 ןיא טָאהימ ואוו ,הביבס רעשימייה ַא ןיא טעברַא עשיגָאגַאדעּפ יד
 ןביירש םוצ טרילומיטס ןיוא םיא ּטָאה ,ןעוועג דובכ גהונ םיא-

 -לענעצַאק ןגעוו רעטרעוו רָאפ ַא ןגָאז ןלעװ ךיא טלָאװ ָאד
 ךיא .גָאגַאדעּפ רענעריובעג ַא ןעוועג זיא רע .רערעל סלַא ןענָאס
 ןבָאה ,ענייז םידימלת ענעזעוועג ךס ַא טנעקעג שזדָאל ןיא בָאה
 -קעל-ך"נת ענייז ןגעו ןליצרעדנָא גונעג טנַאקעג טינ ךיז יז
 רַאפ טָאה רע .ךײנת ןופ ןלײט עשיפע יד ןופ רקיעב ,סעיצ
 -כ"נת יד ןעוועג ריבסמ ןוא טלעטשעגרָאפ יטפָא םידימלת ענייז
 -ַאב טימ ךיוא רָאנ ,רעטרעוװ טימ רָאנ טשינ ןטלַאטשעג עשי
 יד טליּפשעג ששממ טָאה ֹע .סעיצַאלוקיטסעשז טימ ,ןעגנוגעוו
 ַא ןעוועג ,בגא ,זיא רע .ןדלעה עשיכײנת

 .,ךרוד ןוא =
 רעבָא ;ָאטעג ןיא ןבירשעג ךס: ַא טָאה ןָאסלענעצַאק ...

 ןכעלטנפערַאפ סעּפע ןגעוו ןעוועג טינ דיר ןייק זיא ךעלריטַאנ
 -קעה ,רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןכַאז ערענעלק ץוח ַא ,קורד ןיא
 ."רורד, עיצַאזינַאגרָא-טנגי רעד ןופ עסערפ רעטריפַארגָאט
 -ַאש עשירַארעטיל ןענעייל וצ ןטייהנגעלעג טכוזעג רעבָא טָאהימ
 ךעלטנגייא -- טנווָא-ך"נת ַא קנעדעג ךיא .םלוע ןַא רַאפ ןעגנופ
 -רָאפ ןענייזיס זאוו ,ײרורד , ךרוד טנדרָאעגנייא -- גָאטימכָאנ ַא
 ןשיװצ .ךײנת-וופ סעיצַאטיצער ןוא סעיצַאזינעצסניא ןעמוקעג
 ,ןעידיי ןיא ך"נת םוצ ןמיה ַא טרימַאלקעד רענייא טָאה ערעדנַא
 .ןָאסלענעצַאק קחצי ךרוד טנווֶא םעד רַאפ לעיצעפס ןבירשעגנָא

 .סנָאסלענעצַאק ןעוועג זיא ישזער עצנַאג יד ךיוא
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 ךרוד שטנעמ-רטטַאעט

 "לבב תורהנ לע ןוא "בויא; קרעװ עטסערג ייוצ ענייז

 "לבב תורהנ לע; .םלוע ןַא רַאפ ןרָאװעג טנעיילעג ךיוא ןענייז

 ףיא ,גנוניוו רעטַאוירּפ ַא ןיא טנעיילעג ןָאסלענעצַאק טָאה

 ןימ טל ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא טנוװוָא רעד .33 יקוועלַאנ

 סע ."הינודרוג; עיצַאזינַאגרָא -טנגי רעד ךרוד ןויטָאיציניא

 -עג רעבָא ףרַאדימ .זױה ןופ סרעניווונייא רקיעב ןעוועג ןענייז

 ,טנגעג רענעי ןיא רעזייה ערעדנַא יו ,33 יקוועלַאנ זַא ,ןעקנעד

 ןעועג זיא זױה סעדעי דיי טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג ןענייז

 | .לטעטש ץנַאג ַא

 ןיא םרָאפכוב ןיא סױרַא זיא סָאװ ,קרעוװו עקיצנייא סָאד
 (טריּפַארגָאטקעהי לצנעטס ןיא רָאנ ,קורד ןיא טינ ךיוא -- ָאטעג
 רעד דובכל .ײרורד, ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"בויאי ןעוועג זיא ---
 עלעיצעפס ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא שינעעשעג רעקיזָאד
 -רַאפ ךיז טָאה'ס .29 אנשעל ףיוא ךיק-סקלַאּפ רעד ןיא הביסמ
 םישנא , רעטיול ,טסעג ענעטעברַאפ ןופ םלוע רעשּפיה ַא טלמַאז
 ןרָאװעג טנעיילעג ןענייזיס ןוא {ןשטנעמ ענעעזעגנָא| "םיבוושח
 רעבָא ,ןענופעגּפָא גירק ןכָאנ ךיז טָאה "בויא,) .קרעוו םנופ ןלייט
 "לבב תורהנ לע; (שינ ךָאנ -- ךיז טכוד -- "לבב תורהנ לעי
 והימרי רפס ןיא טלייצרעד טרעוויס סָאװ ,םעד ףיוא ךיז טציטש
 זיא ָאד .לבב ןייק ןדיי ענעבירטרַאּפ יד ןגעוו לאקזחי ןיא ןוא
 .ללכ ןופ ןדייל יד ,רעיורט רעלַאנָאיצַאנ רעד וװיטָאמטּפיױה רעד
 ןיא יװ טקנופ --- "בויא , ןייז ןיא .ויטָאמ-הכיא רעד זיא סָאד
 םנופ ןדייל יד ווטָאמטּפיוה רעד רעדיוװ זיא -- בויא ןשיכײנת
 יױוצ עקיזָאד יז .החפשמ ןייז ןופ לרוג רעשיגַארט רעד ,דיחי
 -יירַאפ רעטעּפיע ןענייז ,ןברוח םנופ ןטקעפסַא ייווצ ,ןוויטָאמ
 -רהעגסיוא ןופ דיל םעד ןיא ןרָאװעג טדימשעגפיונוצ ,טקינ
 ןבלעז םעד ןיא רעטכיד רעד טגָאלק ָאד .ײקלָאפ ןשידיי ןטעג
 ײןויצנב ןיימ ,עלעמָאי ןיימ ,ןהנח ןיימ , ןופ לרוג ןפיוא חסונ
 -ןוב עניימ , ,"םיצולח עניימ, ףיוא יוװ (רעדניק ןוא יורפ ןייז
 ןענייז עלַא ,ײענייז  ןענייז עלַא .ײןטסינומָאק עניימ , ,ײןטסיד
 .ץרַאה ןיז טקיטולב ןוא טקיטיױו עלַא ףיוא .רעייט םיא

 רעטעּפש ייס ,ָאטעג ןיא ייס ,ָאסלענעצַאק טָאה טייצ עצנַאג יד

 ןטלַאהַאב וצ ואוו טגרָאזעג ןוא טכַארטעג ,לעטיוו רעגַאל ןיא
 -וופַאש ענעטלַאהַאב יד ןופ לייט רעטסערג רעד .םיבתכ עני
 -עג טכעלטנפערַאפ ןוא ןענופעג המחלמ רעד ךָאנ ןענייז ןעג
 רעד ןעניּפעגּפַא ךָאנ ךיז טעװ סע זַא ,ןפָאה רימָאל .רָאװ
 אמתסמ ןענייז סע ואוו ,ןויכרַא סמולבלגניר ןופ לייט רעקידנלעפ
 .טייצ-ָאטעג סנָאסלענעצַאק ןופ ןעגנוּפַאש עקידרעטייוו ןטלַאהַאב
 דנַאב רעטירז רעד ןעניפעגפָא ךױא טרָאד ךיז טעװ רשפא
 ,"ןונמא, ןייז ןֹופ טקַא רעמירד רעד תוחפה לכל רעדָא ,םימוחת
 ןטינששעגסיוא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע ,ךיז טכוד ,לייו
 ןטלַאװַאב ייז טָאה ןוא טסקעט ןייזז טימ ךעלטעלב יד

 ןיא סיױכרוד טעמכ ןבירשעג ןָאסלענעצַאק טָאה ָאטעג ןיא

 -בעה ןיא רקיע רעד ןבירשעג רע טָאה רעבָא לעטיוו ןיא .שידיי

 טָאה "קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל  סָאד זױלב .שיער

 רע טָאה ,טנַאקַאב ויא רימ לפיוו ףיױא .שידיי ןיא ןבירשעג רע

 .ךַאז ערעסערג ןייא זילב שיערבעה ןיא ןבירשעגנָא ָאטעג ןיא

 עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשיערבעה-שידיי עשידרערעטנוא יד .

 טָאה ,טעברַאעגטימ ָאטעג ןיא בָאה ךיא רעכלעוו טימ "המוקתג

 בָאה ךיא .עידוטס עשיטַאמַארד עשיערבעה ַא ןפַאש וצ ןסָאלשַאב

 ַא טרישזַאגנַא א ןשטנעמ עגנוי ןגיוצעגוצ ,טריזינַאגרָא יז

 "נָאק ןטנעָאנ ןיא קידנעייז .שזדָאל ןופ שטיווָאקשָאמ ,רעסישזער

 | יע
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 ךנַאב-:םישודהד

 לָאז רע טדנעוועג םיא וצ ךיז ךיא בָאה ,ןָאסלענעצַאק טימ טקַאט
 עידוטס יד סָאװ ,רעטקַאנייא ןַא ,ךַאז עצרוק ַא סעּפע ןבײרשנָא
 ךיא .בָאה ,רעטכייל ןכַאמ וצ סָאד ידכ ןרי דוטששנייא ןבייהנָא לָאז
 -סקלָאפ סעצרפ ןופ סעפע ןטיירגוצ לָאז רע ןגָאלשעגרָאּפ םיא
 קחצי ."תונתמ יירז ידי ופ עקַאט רשפא ,ןטכישעג עכעלמיט
 רע זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג בָאהיכ .ןעוועג םיכסמ דלַאב טָאה
 ךָאװ ַא ןיא ,רוציקב ... .גַאלשרָאפ ןיימ ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה
 ףיױא טיובעגפייא רעטקַאנייא ןַא טכַארבעג רימ רע טָאה םורָא
 םוצ טעד ןבילקעגסיוא אקוד טָאה רע .ײתונתמ יירד, ןופ לייט ַא
 ,גָאלָארּפ סעד ,"תונתמ יירד  ןופ לייט ןשיטַאמַארד ןטסקיניײװ
 םענעברָאטשרַאצ םעד טָאה ןעמ יו ,טלייצרעד טרעוו סע ואוו
 ןעמ לייו ,תונתמ יד ןכוז דרע רעד וצ קירוצ טקישעגּפָארַא דיי
 ןוא םיבוט-םישעמ ענייז ןגיווועגּפָא הלעמ לש ןיד תיב םייב טָאה
 ןייא .טריסנַאלַאב ןבילבעג ןענייז ןלָאשגָאװ יד ןוא ,דניז ענייז
 רימ ןסיױו רעֹמ .ערעדנַא יד ןגיווועגרעביא טינ טָאה לָאשגָאװ |

 -עטניארַאפ אקֹוד ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק רעבָא .םעד ןגעוו טינ
 .,תוריתס טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,טלַאטשעג רעד טָא טימ טריסער

 .תורבע טימ יא ,תווצמ טימ יא

 ןטערטיס .טכיועג ןשילמיװ ןרַאפ ּפָא ךיז טליּפש טקַא רעד
 ,רעקידייטרַאפ !וא רעגָאלקנָא םעד ,ןטקידלושַאב םעד ץוח ַא ףיוא |

 -ַאב רעד סָאװ ןשטנעמ טייז ןייא ןופ ןענייז סָאד .תודע ײר ַא
 רסומ ךיז ,ייז טעוועטַארעג ,ָאטעג סטוג ייז טָאה רעטקידלוש
 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טייז רערעדנַא רעד ןופ .ייז רַאפ ןעוועג שפנ
 -עג ךעלקילגמוא טָאה רע סָאװ ,יורפ ַא לשמל ;ןטילעג םיא ןופ
 -מוא תונמחר ןָא טָאה רע ןכלעוו ,רענגעק רעשיטילָאּפ ַא ,טכַאמ
 -- עניב רעד ףיוא טלעוו קיטש ַא ןעעז רימ ,המודכו ,טכַארבעג
 ָאד זיא םעד רפ טי ןרָאג ,ןָאסלענעצַאק ןופ טכַארטעגוצ ץלַא
 .ןצרּפ ייב

 טָאהעג טָאה ןָאטלענעצַאק זַא ;טינ ךיא ביילג ,טגָאזעג יו
 .ןטלַאהַאב םיא טָאה ןוא די-בתכ ןייז ןופ רַאילּפמעזקע ןטייווצ ַא

 ןיא רעבָא ,םעבָארּפ טכַאמעג ,טרידוטשנייא ךַאז יד טָאה ןעמ

 -נָא ךיז ןבָאהיט .רערעטצניפ סלַא ןרָאװעג לייוורעד זיא ָאטעג

 ןסירעגרעביא זיא ץלַא ןוא סעיצַאטרָאפעד טוט יד טקורעג
 .ןרָאװעג

 -רָאּפעד טיוט יִד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה סע יװ סעדכָאנ דלַאב

 -רַאפ ןענָאסלענעצַאק ךיא בָאה ,1942 ילוי ןט-22 םעד ,םעיצַאט

 רָאי ַא רעדיוו ןפַארטעג ךיז ןבָאה רימ ... .ןגױא יד ןופ ןרָאל

 טכַארבעג זיא רע ךיירקנַארפ ,לעטיוו רעגַאל ןיא ,רעטעפש

 ,םישדח טכַא עצנַאו יד ... 1943 יימ ןיא לעטיוו ןייק ןרָאועג
 טרעהעגפיוא טינ רימ ןבָאה ,לעטיוו ןיא ןעוועג ןענייז רימ סָאװ

 ךיוא ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,ךָארב ןשידיי ןסיורג ןגעוו ןדייר וצ

 -נַאגרַאֿפ יד ןופ ןדָאזיּפע ןוא םיטרפ רועש ַא ןָא ןיא טנָאמרעד

 זיאיס -- רוטַארעטיל ןגעוו ,קיטילָאּפ ןגעוו טדערעג ,ןרָאי ענעג

 טינ ןוא ןפערט ןעוועג טינ ךיז ןלָאז רימ גָאט ַא קעװַא טינ

 שידיי ,ןבירשעג ךס ַא ןָאסלענעצַאק טָאה לעטיװ ןיא .ןסעומש

 קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןגעוו דילגָאלק ןייז .שיערבעה ןוא

 -רַאפ ןוא 1943 רעבָאטקָא ןיא ןביירש ןבױהעגנָא טרָאד רע טָאה

 .1944 רַאונַאי ןיא סע רע טָאה טקידנע

 ןייז לעטיוו ןיא טרעסעבעגסיוא ןוא ןפילשעג טָאה רע ןעוו

 לָאמ ןייא טינ ךיז רע טָאה ,ײלעבינח, (שיערבעה ןיא) קרעװ

 "ינח ןיא ןטקַאפ עשירָאטסיה ןגעוו טסעומשעגכרוד רימ טימ

 ,היד ,"תיצאנה האבצמב, ןייז ןבירשעג טָאה רע ןעוו .טייצ סלעב
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 ןדייר ןייא ןייש ןטלַאהעג רע טָאה ,ײריטרַאװקטּפיוה ןשיצָאנ ןיא;
 -ערברַאפ ערע יז ןוא קיטילַאפ רעייז ,םילודג עשיצַאנ .יד ןגעוו

 -ַאנ עסױרג יד טנעיילעג טלָאמעד טָאה רע .םישעמ עשירעכ -

 טכַארבעגניירַא ויא סָאװ ,"גנוטייצ רעזירַאּפ; גנוטייצגָאט עשיצ

 ַא ןעועג זיא סע ואוו ןוא רעגַאל ןיא גָאט ןדעי טעמכ ןרָאװעג
 לַאירעטַאמ ןעמונעגסױרַא רע טָאה טרָאד ןופ .ףָאטשנעײל ךס

 ."קרעוו ןייז רַאפ !

 ןיא קרעװ עטצעל ענייז ןבירשעג טָאה .ק ױזַא יו םעד ןגעוו

 | :שטיווװָאנ םירמ עטעװעטַארעג יד טלייצרעד ,לעטיוו

 לעטיוו ןייק רעגַאל םעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןיב ךיא..,

 זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא.. ..1943 טטוגױא (ךיירקנַארפ סורד)

 -טשער ,ןדיי 300 ַא ןרָאװעג טכַארבעג רעגַאל ןיא רעהַא ןענייז סע

 -רָאװ ןופ ;:טעטש ענעדיישרַאפ ןופ ,ןליופ ןיא ןענָאילימ ןופ ךעל

  רעד-ךיז טניפעג יז ןשיווצ זַא ןוא ,א .א ,שזדָאל ,גרעבמעל ,עש

 :18 ןייז טימ ןָאסלענעצַאק קחצי טעָאּפ רעשידיי רעטסואווַאב

 .החפששמ רעצנַאג רעייז ןופ ןבילברַאפ ןענייז סָאװ ,יבצ ןוז ןקירָאי

 ןטרָאּפסַאּפ טַאהעג ןבָאה רעגַאל-לעטיוו םעד ןיא ןדיי עפורג יד

 ןבָאה ַײז סָאװ ,רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד ענעדײשרַאפ ןופ

 רעד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידיי ַא ןופ ןעמוקַאב ןגעוומוא ךרוד

 טכַאמעגכרודַא ןבָאה סָאוו ,עטכַארבעג יד ןופ רעבָא קיניײװ .ץידוש

 ,ןלױפ ןיא עיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד ןופ ןרָאי עקילױרג יד

 -ישטייד יד ןופ ןזיילסיוא ייז ןלעוו ןריּפַאּפ יד זַא ,טביילגעג ןבָאה

 ןשיוטוצסיוא ןובשח רעַייז טַאהעג ןבָאה ןשטייד יד .רעדרעמ עש

 "ייז סָאװ ,רעגריב ,עשישטייד ,ערעייז רַאפ רעדנעלסיוא יד טָא

 רעד .רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד יד ןיא ןרָאוװעג ןטלַאהרַאפ ןענ

 רעד ןעוועג זיא סנבעל עכעלשטנעמ עלַא יד טָא ףיוא סוּפורטוּפַא

 יֵלַאמרָאפ עלַא יד טָא טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,לוסנָאק רעשינַאפש -

 עכעלטע ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד .ןריפכרודַא ןטעט

 ןעמ .טיוט ןוא ןבעל ןשיווצ ןעגנָאהעג זיא םלוע רעד ןוא ,םישדח

 "יױרפ יד ןופ ,ןדיי עלַא יד ןופ דנַאטשוצ סעד ןלעטשרָאפ ךיז ןָאק

 ןעוועג זיא לעטיוו ל?טעטש סםניא רעגַאל רעד .רעדניק ןוא ןע

 ןגערטש זיא ןוא ,טָארד קיכעטש ןעייר עכעלטע טימ טמױצעגמורַא
 יד ןיב ּפָאק ןופ טנפָאװַאב ,טייל עשיששטייד ןופ ןעוועג טכַאווַאב
 /לכעלעטָאה סָאד ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל םעד טָא ןיא םסיפ
 טָאה ,קָאטש ןטשרע ןפיוא ,107 רעמיצ םניא ןוא ,יסנַאדיווװָארּפי
 דנַאטשוצ-טימעג ןייז ןוא ןבעל ןייז .ןָאסלענעצַאק קחצי טניווועג
 - טָאה רע סָאװ ,ךובגָאט ןשיערבעה ןייז ןיא ןבעגעגרעביא רע טָאה
 . ענייז זַא ,ארומ רעקידנעטש רעד ייב ,טייהרעמייהעג טריפעג
 .רעדרעמ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפניירַא טשינ ןלָאז םיבתכ

 טלָאװעג ,ןביירש םוצ ןסירעג ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי..-
 רַאפ טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,ץלַא קורדסיוא םוצ ןעגנערב
 ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה גנומיטש ערעווש יד רעבָא ,ןרָאי יד
 ,ןבײרשנָא טעוו רע סָאוו סָאד יצ רעכיז ןעוועג טשינ רע זיא וצרעד
 יו יזַא זַא ,טָאז טפָא ריִמ טגעלפ רע .טיהעגפיוא ןביילב טעװ

 וצ ,סַאּפ ןשידייטשינ ןיימ טימ ,ןסנַאֹׂש רעמ ךָאד בָאה ךיא

 טניירפ ענייז ןוא רע סָאװ ,ןענעכייצרַאפ ךיא לָאז ,ןבעל ןביילברַאפ

 -ַאנ טכַאמעג עקַאט ךיא בָאה .טכַאמעגכרודַא ןבָאה רעגַאל םניא

 ךיא טלייצרעד רימ ןבָאה סע סָאװ ,םעטכישעג יד ןופ ןציט

 וצ ןעמענ ךיז לָאז רע זַא ,ןענָאסלענעצַאק .י וצ ןייטשוצ געלפ

 ,ןביירש ךיא ןָאק יוי ןרעפטנעּפָא רימ טגעלפ רע רעבָא ,ןביירש

 .יָאטשינ ןענייז רעדניק ןוא יורפ ןיימ ןעוו ,ןעגניז ךיא ןָאק יװ

 ,דיל ןטשערע םניא ןיירַא ךָאנרעד ןענייז סָאװ ,רעטרעוו יד --

 ךיא געלפ יֹוזַא ןוא- ....טגָאזעגסיױרַא ןוא טקיטייוועגסיוא שרעדנַא

== 
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 רע ט ָאע ט ןשיריי ןופ ןַאטיססעל
 יי יא טייער

 רעד רַאפ ןעגנופַאש ענייז ןטיהרַאפ וצ תוחילש עקילייה יד ןעוועג סָאד ןריסקיפרַאפ זמ רע ,ןביירש זומ רע זַא ,ןהנעט םיא וצ טפָא
 -ערעטנירַאפ רעמ ןזיײוסױרַא זומ ןוא ףרַאד סָאוו ,טלעוו רעשידיי ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,סָאמ עשידיי יד ןופ עטבעלעגרעביא
 .ײעּפָאריײא ןיא עפָארטסַאטַאק רעשידיי רעקידארומ רעד וצ גנוריס וצ ןעמונעג ךעלדנֶע ךיז טָאה רע ,ןרעגַאל יד ןיא .ָאטעג ןיא
 זיא 'קלָאפ ןשידיי ןטגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד' עמעָאּפ-הניק ס'.ק -עג טקינייארַאפ ךָאנרעד ןענייז סָאװ ,רעדיל עשידיי יד ןביירש

 1961 ןיא .קרָאי וינ ןיא 'ףוקיא' ג'פ ןכרוד ןענישרעד 1948 ןיא .יקלָאפ ןושידיי ןטעגרהעגסיוא םנופ דיל סָאדי ןעמָאנ ןטימ ןרָאװ
 -עכייצ 18 טימ "קלאפ עשידיי עטעליוקעגסיוא סָאד, ג"א סע זיא  ,זדנוא רַאפ טגעלפ רֶע סָאװ ,דיל ךָאנ דיל ױזַא ןבירשעג טָאה רע

 טָאה 1963 ינוי ןיא .זירַאּפ ןיא ןענישרעד ץכ ענַאמ ןופ ןעגנונ -רָאפ .א .א ,טָאר לאקזחי ,קע ןתנ ,ױדנַאל ,טניירפ עטנעָאנ ענייז
 טנָאקעג טיִנ ןוא טרעהעג ןבָאה רימ .לרעמיצ ןייז ןיא ןענעייל
 // 430 ןיגיייש וזיג .ייברעד ךיז ןענייועצ וצ טשינ ןטלַאהנייא ךיז

 2 56 ,ריּפַאּפ ןקניניד רעייז ַא ףױא ןבירשעג רע טָאה רעדיל יד
 0 א טי 6 2 4 לא א עי 7 טא -עג טָאה רע .רעטצנעפ ןייז ןופ ןדָאל ןרעטניה ייז ןטלַאהַאב ןוא
 5 5 י 2 2 אז טי 2 7 22 5 .טַאהעג טשינ טָאה רע יוװ ױזַא ןוא ,טעיּפָאק רעדיל יד ןופ טכַאמ
 2 א יז זו ש 72 2 0/ -רַאּפ וצ ןטָאלשַאב רע טָאה ,ןבעל ןביײלברַאפ וצ גנונָּאה ןייק
 ,0יי/ דא 2 7 : 2 סו /4 ירשעג ענייז ןבָארגרַאּפ טָאה רע יו טקנופ ,רעדיל 15 יד ןבָארג
 לו עו 0 א 7 יי 5 יי : 2 .ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא קרעוו ענעבי

 טא 4 2 7 א 2 : ינאי יי 6 , רעגַאל טניא ןעוו ,1944 רַאורבעפ ,ןגרָאנירפ ַא ןיא לָאמ ןייא
 יואל 2 17 22 / יו 2 / טכוזעגפיוא רימ ןבָאה ,ןשטנעמ קיניױו טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה
 אר יע קי וע 0 00 דו עי -ַארגָאטָאפ ַא טיהעגפיוא ךיז טָאה רימ ייב) םיוב-ענסָאס ןטלַא ןַא

 0 2 ר 2 = יי 8 1 או -ךיק ַא טימ ,רימ ןבָאה םיא רעטנוא ןוא ,(םיוב טעד טָא ןופ עיפ
 2 לע 2 א עב יא / 2 2 2 לע / ךָאל ַא ןבָארגעגסױא ,ליוק ןופ עלעקטעּפָאל ַא טימ ןוא רעסעמ

 תל 7 2 ר עק 2 יט .טפירקשונַאמ ןטימ ךעלוטעלפ רד יז טקעטשערַאפ ןטרָאד ןוא 9 לי שיש ק 0 ר |ןףו רר ר

 2 ?ייהמ 1016 א 2 3 עשיערבעה ערעדנָא טימ ןעמַאזצ ,רעדיל יד ןופ עיּפָאק ןייא
 ,םוא/ 2 עס, 4 24 | לעסרַאמ ,יורפ רעשיזיוצנַארפ ַא טימ ךיא בָאה ,ןטפירקסונַאװ

 5 !ייװ 606// 6/ 6* 2 סינש 2 8 יו 4166 2 2 גאכ טקישעגסױרַא רעגַאל ןרעסיוא לטעטש םנופ (ירעשעוו ַא) ןַאשיּפ

 /465/ 68 .רעלעק ןיא ךיז ייב ןטלַאהַאברַאּפ סע טָאה יז ןוא

 ."קלָאּפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד , ס'.ק ןופ דייבתכ רַאפ ןָאסלענעצַאק קחצי טָאה טנוװָא ןיא 1944 לירּפַא 16 םעד
 | טנעיילעג ,קילַאיב .1 .ח ןגעוו סעומש ןרעגנעל ַא טַאהעג זדנוא

 19) עגַאלפױא עטייװצ ַא ןבעגעגסױרַא 'ףוקיא' רעקרָאי-װנ רעד - זיא זדנוא ןופ םענייק ןוא ,ןקילָאיב ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז

 ענייז ,רבחמ ןופ רעדליב עכעלטע טגנערב סָאװ ,(טַאמרָאפ-םָאבלַא .וז טינגעגַאב עטצעל רעזדנוא זיא סָאד זַא ,ןלָאפעגנייא טשינרָאג
 ריפניירַא ןַא ןוא (ליזיימ בוד) .מ .ד ןופ המדקה ַא ןוא סעילימסקַאפ עסיורג ַא טָאה ,ירפ ץנַאג 4017 םעד ,גרָאמ ףױא .םיא טימ
 .שטיווָאנ םירמ ןופ רעגַאל ןופ ןַאטיּפַאק ןטימ טײל ָאּפַאטסעג עטנּפָאװַאב עפורג

 ;|ליזיימ בוד| .מ .ד טביירש 'עמעָאּפ-הכיא' רעקיזָאד רעד ןגעוו רענַאקירעמַא רעד ןיא גָאט ןטוג ַא טציא טבעל רע) רעזױהדנַאל

 ןבירשעג זיא (לעטיוו ןופ ךובגָאט רעד) ילטיוו סקנפי רעד, טרָאד ןופ טּפעלשעגסױרַא ,לעטָאה םעד טלגנירעגמורַא (ענָאז

 ,יקלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םנופ דילי סעד רַאפ םישדח רַאֿפָא ןטמירָאב םעד ןיא טפעלשרַאפ ןוא טריפעגקעווַא יז ןוא ןדיי יד

 -ניה רעד זיאיס .רעדיל-גָאלק יד טָא וצ טרָאוורָאפ ןימ ַא זיאיס רעבירַא ךָאנרעד יז טָאה ןעמ טענַאװ ןופ יסנָארד רעגַאל-דרָאמ
 ןשידיי ןטקינייּפרַאפ םנופ תוניק ענרעדָאמ יד ןופ טנורגרעט ןדיי טנזױט ַא ןופ עיטרַאּפ ַא ןיא םישטנעיוושָא ןייק טקישעג י

 -עצַאק קחצי םױרַא טגנערב ,ךובגָאט םניא ,ָאד .ןליופ ןיא קלָאּפ יד ןיא ,טלמַאזעגפיוא ךָאנרעד בָאה ךיא סָאװ ,תועידי יד טױל

 סָאװ ,דנַאטשוצ-טימעג ןייז רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא ןָאסלענ ןבלעז םעד ןוא 1944 יימ ןטשרע סעד ןרָאוװעג טכַארבעג עיטרַאפ

 ןםעינעכייצרַאּפ ןכַאמ ןָא טבייה רע .תעגושמ וצ זיב טפָא טיײגרעד יד ןיא טנערברַאפ ןעמעלַא ןעמ טָאה ןגרָאמ ףױא ןוא טנוָא

 ןסיורגי םעד ָאד ןכַאמ ליוו רע .רעביא טסייר רע ןוא ךובגָאט סניא ןיוש ןבָאה יז .קילייא ןָאטעג סע ןבָאה ןשטייד יד .סנוויוא-דרָאמ
 ,טליפ רע ןוא ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאו ,עמעלַא םעד ןופ יװובשח יךַאּפ וצ טימַאב ךיז ייז ןבָאה .טנעָאנ זיא ףוס רעייז זַא ,טליפעג
 ןופ ּפָארַא רע טעװ טָא לי ,ןָאט וצ חכב טשינ סע זיא רע זַא | ןעגנערבמוא רעקיטסַאה סָאוו ןוא טעברַא עקידארומ רעייז ןקידנע

 עכעלנעזרעּפ ענייז ןָא לָאמ עקינײא טיג ןיילַא רע יװ ,עניז עלַא יד ךָאנ ןבעל ןבילברַאפ ךָאנ ןענייז סאו ,ןדיי ךעלטשער יד

 ןָא רדסכ ךיז ןענָאמרעד ןייז ןוא רעצ ןוא קיטיײיװ ןייז ,ןעייוו .ןעגנודרָאמסיױא ןוא ןעגנוקינייפרַאּפ
 ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז סָאװ ,רעדניק יױוצ ןוא יורפ ןיז זיא ,1944 רעבמעטּפעס ןט12 םעד ,םורַא םישדח עכעלטע ןיא

 -ארומ יד טימ ,ןשינעבעלרעביא עקיליורג יד טימ רדטכ ךיז ןשימ -עגסיוא ךיא בָאה ןַאד ןרָאװעג טיירפַאב לעטיוו ןיא רעגַאל רעד

 "יו ןוא רָאװ .עשרַאװ רעשידיי רעד ןופ ןעגנונָאמרעד עטסקיד םנופ דיל סָאד' ןופ ןטפירקסונַאמ יד טימ ךעלשעטלפ יד ןבָארג

 -רַאפ ןייז ןָא ןליפ ןפור-המקנ ןוא גנולפיױוצרַאפ עפיט .עיז יב ןעמוקַאבקירוצ ךיוא בָאה ךיא .יקלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא

 זיא סָאװ ,ךובגָאט םניא רעטעלב ָאד ןענייז סע .המשנ עטקיוייפ סָאװ ,לַאירעטַאמ יד ןָאשיּפ לעסרַאמ יורפ רעשיזיוצנַארפ רעד

 ,ןעידיי ןיא ןרעוו טצעזעגרעביא ףרַאד ,שיערבעה ןיא ןבירטועג ןלַאפעגסיואי ?רוג ןיימ ףיוא זיא ױזַא .ךיז ייב ןטלַאהַאב טָאה יז
 ,עלַא יד וצ ןייגרעד רעכיגיסָאװ ףרַאד רע .כַארּפש ערעדנַא ןיװ ןא טבעלעג טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי ױזַא יו תודע ןַא ןייז וצ
 ןעמוקעגרָאּפ זיאיס סָאװ ןסיוו ןחמ ןוא ןפרַאד ןוא ןליוו סָאװ טרעשַאב רימ:זיאיס ןוא ,ןבעל ןייז ןופ םישדח עטצעל יד ןפַאשעג
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 ךופ ןַאלי ספעל

 -רַאפ טציא ליווימ .סָאװ ,סָאד ,לּפַאנק ןשיועטייד םעד רעטנוא-
 ....ןבעגרַאפ וצ ידכ ןסעגּרַאפ ןוא ןטעלגרַאפ ,ןשיוו

 וצ ןָאטלענעצַאק קחצי ןָא טבייה 1943 רעבָאטקָא בײהנָא ||
 סָאד ןּוא ,יקלָאפ ןשידיי ןטעגרּהעגסיוא םנופ דילי ןייז ןביירש

 "1944 רַאונַאיןט18 םעד רע טקידנערַאפ ,דיל עטו5 ,עטצעל

 ןיא ןבירשעג סָאה .ק סָאװ ,"לעבינח , וצ גנוקרעמַאב ַא ןיא

 ,19423 ינוי 30 ןוא יימ 25 ןשיװצ ,סנעדיװָארּפ לעטָאה ןיא ,לעטיוו
 | ;רע טביירש

 ןלייט עטצעל 'ייווצ יד ןבײרשנָא לע ךיא ןעוו טינ סיוויכ,

 -םױרַא ץלַא לָאז סע ןכלעוו ןיא ,ײלעבינח, עיגָאלירט רעד ןופ

 ןוא ךיא .ןזייווַאב סע לעוויכ יצ טינ סיױויכ . . . ןרעװ טכַארבעג

 ןועיווצ ןבעוווע ענעבילברַאפ לָאצ עניילק יד ןוא רעדניק עניימ
 ."טיוט ןוא ןבעל

 רעזדנוא ןיא| ןסעיּפ ס'.ק ערעדנַא ךָאנ ןגעוו טביירש קע ןתנ .רד
 | | :| גנוצעזרעביא

 ןעעזעג יז בָאה ךיא .ןוויטָאמ ךינת ףױא ןסעיפ עניילקי
 יז ןענייז טליּפשעג .14 ענשעל ףױוא ךיק רעד ןיא טריפעגפיוא
 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ךעלדיימ ןוא םירוחב ךרוד ןרָאװעג
 רצ וצרעד ןוא טרי סישזער טָאה ןָאסלענעצַאק עכלעוו ,ײרורד,
 .טרי מַאלקעד ץרעליש ַא טָאה גנולעטשרָאפ רעד רַאפ .טיירגעג

 סָאד .ןסעיּפ יד ןדניברַאפ וצ ,ריפניירַא ןַא יװ ,דיל רעגנעל ַא
 ,ןָאסלענעצַאק ןופ טסַאפרַאפ ןוא ךינת םוצ ןמיה ַא ןעוועג זיא

 טשינ ןיִב ךיא .רעדניק רַאפ ליּפש ַא ,ײסַאג ןיא טיצ ךימ,י
 ןעמ טָאה ױזַא רעדָא ןסייהעג ױזַא טָאה עסעיפ יד יצ רעכיז
 ןעגנוזעג טָאה עסעיפ רעד ןופ דלעה רעד סָאװ ,דיל ַא ןפורעג
 ַאדעֶפ ןטמירַאב ןופ זוה-םימותי ןיא טריפעגּפיוא סע טָאהימ
 ןלייצרעד ךס ַא רימ טגעלפ ןָאסלענעצַאק .קַאעטרָאק שונַאי גָאג
 -עעשעג סָאד שירג יו ;גנוריפפיױא רעד ןוא עסעיפ רעד ןגעוו

 .טערעטניא ןסיױרג ַא רַאפ סָאוװ ,רעדניק יד רַאפ ןעוועג זיא שינ .

 זיא ךיירפ רעייז סיױרג יװ ןוא ,ןפורעגסױרַא ייז ייב טָאה סָאד

 :עגסױורַא טָאהיפ טנעלַאט ןטנכייצעגסיוא ַארַאפ סָאװ ןוא ,ןעוועג

 ."לָארטּפִיוה ,יִד טליּפועעג טָאה סָאװ ,רוחב רעד ןזיוו

 לאומש .רד טָאה .(1957  יימ 30) "ש'זָאמ , ןיא ץיטָאנ ַא טול |

 ,קרָאי וינ ןיא דנָאפלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ ,סעשָאגרַאמ

 גרובסטיּפ ןיא רָאטקעריד- דנַאפלַאנָאיצַאנ ןופ טקישעגוצ ןעמוקַאב

 -ַאמ עטנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא ,ענענופעג-יינ ייווצ ,ןַאמנייפ .ג .י

 רעד; ןוא "קעשַאטס, סעמַארד עשילַאקיזומ ס'.ק ןופ ,ןטּפירקסונ

 דָאלבַאי .ןַאמרעה ,רעליּפשיױש רעד עכלעוו טימ ,"רעגניז-תיפי המ

 רַאעט ַא וצ .ןפיוקרַאפ וצ ייז טימַאב ךיז ,טנעקַאב ךיז טָאה ווָאק

 1 .ןבעגעגנייא טינ םיא ךיז טָאה סע רעבָא ,רעט

 ןייגרעד' 'וצ "זָאקיסקעל ןופ רָאטקַאדער ןופ ןעגנוימַאב עלַא

 דנייא טינ .רעדייל .ךיז .ןבָאה ,ןטּפירקסונַאמ יד ךיז ןעניפעג סע ואוו

 .ןבעגעג

 ,ליזיימ בוד טביירש ףוס ןשיגַארט ס'.ק ןגעוו ןוא

 -עגמורַא רעגַאל-לעטיוו רעד טרעוו 1944 לירּפַא ןט17 םעדי

 טימ ןעמַאװצ ןוא ,ןדיי עזָאלצוש 173 יד ןוא ,ס .ס ךרוד טלגניר

 -נעצנָאק ןיא טריפעגּפָא ןרעוו ,ןוז ןייז ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי יז

 לירּפַא ןט27 םעד טרָאד ןופ ןוא ,יסנַארד ןיא רעגַאל-עיצַארט

 .ןָאסלענעצַאָק קחצי ןופ ןרופש יד ןרָאלרַאפ ןרעוו ָאד .ןלױֿפ ןייק

 ,ןדיי 173 ןופ עפורג ַא ןגעוו ןלייצרעד עטעוועטַארעג-קילעפוצ

 .םישטנעישווָא ןייק ךיירקנַארפ ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא עכלעוו

 ןפ רענייא ןשטנעממוא עשישטייד יד ךרוד םוא טמוק ױזַא טָא
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 סָאװ ,רעטכיד עשיערבעה-שידיי עטסקיצרַאה ,עטסלופטגעלַאט יד;
 סָאד טכַארבעגסױרַא קרעוו עטצעל ןוא עקידרעירפ ענייז .ןיא טָאה..

 םעד ןוא ןשינבעלרעביא עמַאזױרג יד ףוסל .ןוא .עטסקידיירפ
 -עגסיוא םנופ דילי ןייז .ןליופ ןיא קלָאפ ןשידיי.םעד ןופ םוקמוא ;
 ןדייל עקילױרג יד רַאפ טנעמונָאמ ַא זיא יקלָאפ ןשידיי ןטעגרה.

 ,סנַאסלענעצַאק ,ןייז ףיוא לָאמקנעד ַא וא קלָאפ ןשידיי סנופ
 -סגנונָאמ ןוא גנונַאמרעד ַא ךיױוא זיאיס .ירבקי ןטנַאקַאהמוא
 םנופ ןטײקשילַאיטסעב ןוא ןטעטילַאטורב יד רַאפ טנעמוקָאד |

 עשידיי ןָאילימ סקעז טכַארבעגמוא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשישטייד

 רעד ןופ ןגיױושליטש ןשירעכערברַאפ .םעד רַאפ ןוא ,,תושפג .
 ."טלעוו רעסיורג)

 :טביירש סקופ בייל:םייח = -

 -יירש רעשזדָאל רעד ןופ גנוײטשטנַא רעד ןיא טרָא םיורג ַאי
 סםנָאסלענעצַאק ?חצי ןעמונרַאפ טָאה עפורג-רעלטסניק ןוא רעב
 רַאפ טעטיזרעוויננא רעקיטסייג ןימ ַא ןעוועג זיא סָאװ בוטש
 בוטש סנַאסלענעצַאק קחצי .רעלטסניק עש'ידיי רעשזדָאל יוד
 ןיא ץרפ .ל .י ןופ בוטע רעד וצ ןכיילגרַאפ רָאנ עקַאט ןעמ ןָאקיי

 ןעמוקעגסױרַא ןענייז בוטש סצרפ ןופ יװ טקנופ לייוו ,עשרַאװ
 ןיבר ַא וצ יװ ןעמוקעג םיא וצ ןענייז סָאװ ,טנעלַאט עלַא יד

 -וצסיוא ןקחצי וצ ןעמוקעג ןשטנעמ ענעדיישרַאּפ יד ןענייז ױזַא
 ייס ןוא רעדליב ןיא ייס ,רעדיל ןיא ייס ;טפַאשקנעב ערעייז ןסיג

 -ַאט רעתמא ןייא ןייק אצמנב ןעוועג טשינ זיא סע .קיזומ ןיא-י

 רָאּפ ןייק ןענופעג בוטש סקחצי ןיא טשינ טָאה סָאװ ,טנעל'

 ןביוהרעד םיא טָאה סָאװ ,לכיימש ןעימייה ןייק ,ןגיוא עמע רַאוװ

 .ןפַאש ןייז וצ ןעלגילפ ןבעגעג ןוא

 רעייז ןבָאה רעביירש רעשזדָאל עקידרעטעּפוע עלַא טעמכ

 טדערעגּפָא ןיוט .בוטש ןיא ןקחצי ייב ןעמוקַאב יהכימסי עטשרע

 םױבטסַאמ לאוי ,עלעשרעה יו ,יםיבשותי עקידנעטש יד ןופ

 .ןעמייה' ערעייז טַאהעג ןטרָאד ןבָאה ייז . .ךָאברעיױא .ב ןוא

 ,ןפורעג יז ןבָאה רימ יו ,ייח לכ םאי יד ,עמַאמ ערעַײט סקחצי- .

 -ַאמ סקחצי .רעדניק ענעגייא עריא רַאפ יו טגרָאזעג ַײז רַאפ טָאה
 רעד רעטנוא ,געט עקירעגנוה ענעי ןיא לָאמ ןייא יוו:רעמ טָאה עמ -

 טלעג רַאפ וליפַא טָאה ןעמ ןעוו ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעמַאזיורג -

 ןעמונעגּפָארַא .טקודָארּפ ןץיק ןגירק טנַאקעג טשינ שזדָאל-ןיא

 ןבעגעגקעווַא סע טושפ ןוא עקיבוטש יד ןופ ןסע םעד ןופ יהלחי

 ןוא ,טרעגנוהרעטנוא ןבָאה סָאו ,סרעלטסניק יד ,טסעג סקחצי |

 ץרַאה סָאד ןּפַאכרַאּפ וצ בוטש סקחצי ןיא ןעמוקעגפיורַא ןענייז | 

 ןעמוקעג ייז ןענייז ןזיירק ןוא ןטכיש עלַא ןופ ...תיזכ ַא-טימ-|

 סע .טלעצעג טנָאסלענעצַאק קחצי ןיא שימיַײה טליפעג ךיז :ןוא -|

 קעווַא טשרע ןענייז סָאװ ,ךעלטיילעגנוי עשידיסח ןעמוקעג-ןענייז =

 -עגסיוא ,ןעגנופַאש ערעייז ןבָאה ייז .קנַאב-שרדמה .תיב רעד ןופ

 רעד רעטנוא ןטלַאהַאב ,גיוא טוג ַא ןופ-טכענ -יד ןיא עטרעטיצ -.

 ןבָאה ייז ,ךיא ןצנַאג רעייז ןופ ָאנד ןפיוא .שּממ- ,קעד-ץרַאה - .

 טָא טפ.. .זוה סקחצי ןיא טעבנגעגנײירַא ,הדובע ןַא וצ יו ,ךיז

 -עג ענעעזעגנָא לי סױרַא רעטעפש ןענייז ךעלטיילעגנוי יד
 ןוא ןקחצי וצ ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע... .םינבר ןוא עטנרעל-

 יבבוחג רעד ןופ ךעלטיילעגנוי ענייש יד ,םיורג ןטלַאהעג ךיז

 עקידהצילמ טימ טקידניזעגרעטנוא לסיבַא ןבָאה סָאװ ,ײרבע תפש
 -עגנָא רעייז ןזעוועג ןוא ןעמוקעג ןענייז סע ןוא;. רעדילדןיצ;.-
 -רַאּפ -- טנייופ עמיטניא ןקחצי וצ עטוג ןוא טסעג עטגַייל .

 -פיוא סקחצי ןיא רעבָא ןבָאה סָאװ ,ןטסישידיי-ןטסידנוב עטנערב |
 ,עיטנַארַאג יד טַאהעג ,גנויצַאב רעשירעלטסניק-ןפָא ,רעקיטכִיר
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= 

 ,רעלשיט ַא ןרעוו טלָאזעג טָאה רע ואווי

 = ןטאאטאמאטאהסעטטעטעעע טעטש

 טעוו ,ןגָאז וצ סָאװ ןבָאה ייז זַא ,ןעזנייא טעוו רע בוא ,קחצי זַא
 ןיא ןקחצי ייב ןָאטעג דימת סע טָאה רע יװ ,ןייז ברקמ יז רע
 ,אתורבח רעשירַארעטיל רעצנַאג רעד טימ ןעמַאװצ ,זיא בוטש

 עשיליוּפ זעידיי יד ןופ רערעל רעד ,רענעגייא ןַא יוו ,ןעוועג ךיוא

 -נעטכיל רעטנוא.. .ןיטשנעטכיל לארשי ,סעיזַאנמיג-ןעיורפ

 רעטנעָאנ רָאג ַא ןרָאװעג ןָאסלענעצַאק זיא גנוקריוו סניטש

 ,דימת טגעלפ רע ןוא ,שזדָאל ןיא לוש-םעדעמ רעד ןופ טניירפ
 -רעדניק יד ןוב ישזער רעד ןיא ןפלעה ,בוט-םוי לוש ןדעי ײב

 -קעל יד ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק ךיוא ןוא ןעגנולעטשרָאּפ

 ןופ רעלישש יד רַאּפ רעדיל-רעדניק ענייז ןענעיילרָאפ ןוא סעיצ

 "ניק עשידיי עלַא טעמכ ןעמַאטש דָאירעּפ םענעי ןופ לו רעד

 -ױּפ- שיערבעה ןוא עזעיליופ- שידיי יד ןופ ןסַאלק ערעכעה יד ןופ

 טלוּפרַאפ ןבָאו ןוא ףןבירשעג' ׂשזדָאל ןיא סעיזַאנמיג עשיל

 .יהכימס' ףיוא טרַאװעג ןוא בוטש סקחצי

 -ולָאװערי רעייז ןדָאלעגסיוא ןבָאה בוטש ןיא ןקחצי יב.

 לארשי ,ןַאמטיז דוד ;לורק םייח :רעטכיד עגנוי יד יטייקשירענַאיצ
 ,לעגיפוע והיעשי ,{ןיבור ןסייהעג טלָאמעד טָאה סָאװ} ןָאבַאר

 ףסוי ,שטיװָאסָאנַאא קחצי ,רענילרעב קחצי ,יקסנילרעב .ש
 ,ןיָאקרוטי ןבירשעגרעטנוא ךיז ןַאד ךָאנ טָאה סָאװ} ינטורקָא
 רעביירש רעד ןוא.. שטיוװועקנַאמָאד רעזייל ,שַאטַאּפ הדוקיר

 טימ ןקנורטעגנָא ךיז ןבָאה בוטש סקחצי ןיא .תורוש יד ןופ

 י ,ההכ יבצ :רעביירש רעשזדָאל ערעטלע יד גנורעטסײגַאב

 ,ָאזרעדָארב השמ ,שטיווָאלַאגעס .ז ,ָאקמיב לשיפ ,יקצישָאדַאר
 ,עלעשרעה רעטכידסקלַאּפ רעד ךיױא ,ןַאמיײנ .מ .י ,םױבלפע .ב
 טסולפנייאַאב קרַאטש זיא א ןקחצי ןופ רעטלע ןעוועג זיא סָאװ

 -עצַאק קחצי טָאװ ,ןוויטָאמ-סקלָאּפ ענעדיישרַאּפ ןופ ןרָאװעג

 ןופ .ןטעבְרָאַאְב וצ ןעלעשרעה ןבעגעגרעביא יז טָאה ןָאסלענ
 רע ןעוו יקצינמי עז ביל-שרעה טנרעלעג ךס ַא טָאה ןקחצי

 , א 572 2

 .םירמ ןירעטכיד יד ךיוא ןוא ,ןקורד וצ ןבױ העגנָא ךיז טָאה
 ןיא טצעזַאב ןיז טָאה יז ןעוו ,ןטייצ עטשרע יד ןיא רעווָאנילוא
 רעטבַאגַאב ַאזַא יהכימסי ןעמוקַאב ךיוא טָאה ןקחצי ייב.. .שזדָאל
 ןופ ןעמוקעג ןקחצי וצ זיא סָאװ ,יקסנישטרַאב ךונח יו רעלַאמ
 זיא ללכב .לגניי ַא טעמנ ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעו ווָאשַאמָאט
  ,ןלָאמ ןייז וצ ןעמוקעג ןענָאסלענעצַאק קחצי ךרוד יקסנישטראב
 ןיא ןגנַאהעצ רָאנ ןפיוקרַאּפ םיא טזָאלעג טשינ ןוא טּפַאכעג דוצ קֶחצִי טָאה ,ןלָאמעג טייצ רענעי ןיא טָאה יקטנישטרַאב סָאװ ,ץלַא טעמכ .עטַאט רעתמא ןַא יו ןעוועג םיא וצ זיא קחצי ןוא
 ןופ .םוידוטש ןייז .ןעמוקלופרַאּפ וצ זירַאפ ןוא ןילרעב ןייק ןרָאפ ןפלָאהעג םִיִא .טָאה קחצי .ימידלי ןגי ןיא וליּפַא ןוא ןבוטש עלַא
 יד טרעהעג .לָאֵמ ןטשרע סוצ ךיז ןבָאה םױרַא בוטש סקחצי

 ןופ רַעדיל עשיערבעה ןא עשידיי וצ סעידָאלעמ עקיצרַאה
 טָאוו רָאנ זיא סָאוו ,ןייטשטַאלג |לארשי } בקעי רָאטיזָאּפמָאק סעד
 ,לעטשקרעװ סְרעֶטָאפ ןייַז ןופ ןוא קנַאבלוש רעד ןופ קעווַא טַאהעג

 טָאה העפזעה עטקעריד ַא
 ךיוא.....רעלדַא לקנַאי רעלָאמ ןםִי ןרג םעֶד ףיוא טַאהעג ךיוא קחצי

 רעטקידנעעג ַא ןעוועג ןיוש ןרָאי ענעי ןיא זיא סָאװ ,ןָאק ךענעה
 עיירפ .ַא טַאהעג טָאה רֶע רָאנ ןעוו ,זיא ,ןילרעב ןיא רָאטיזָאּפמָאק
 | | .ײְקחַצִי ייב טסַאגמַאטש ַא ןעוועג ,טונימ

  ,טביירש ינסַאי ףלָאװ .א

 זיא .רֹוטַארעטיל .ןסקַאוװעג ןָאסלענעצַאק זיא שזדָאל ןיאי
 רע טָאה רעטָאפ ןייז ןופ .עיכיטס עקיצנייא ןייז ןעוועג טשינ
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 י .ןופ טרעהעג !

 .תובהלתה ןשידיסח ןופ-

 ,ךוב ןטָארעג ַא ,הרוש רעטוג ַא סנצימע ןופ ,טפיוא םעניײשי ַא

 רנַאב םישורקה

 ,ןועיגָאגַאדעּפ םעד ןוא ןשיטעָאּפ םעד ףןטנעלַאט ייווצ טנשריעג

 ןָאסלענעצַאק קחצי.; .טלקיווטנַא קיטייצכיילג רע טָאה עדייב ןוא

 ,רעיצרעד ןוא רערעל סלַא רעדניק יד טקריווַאב טוג רעייז טָאה

 ןיא .םיא ףיױא מקריװעג רעדניק יד ןבָאה רעקיניױו טינ רעבָא

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןועיווצ טייצ רעד ןיא ,ןרָאי עלעטימ ענייז

 -יטש ,עטליּפשעצ סָאד שזדָאל ןיא ןעוועג ןָאסלענעצַאק זיא

 .טלעוו רעד .הרוחש הרמ יד זיא ןדנואוושרַאפ .דניק .עשירעפ

 טגניז רעטכיד רעד .ןרָאי עשירעפעש עטשרע יד ןופ ץרעמש

 -רעדניק עקיזוועליּפש ,עכעליירפ שיערבעה ןוא שידיי ןיא

 .סעמעָאּפ ןוא סעמַארד עטסנרע קיטייצכיילג טּפַאש ןוא רעדיל
 טנעקעג טוג ןבָאה םיא .טסינויצ ַא ןעוועג זיא ןָאסלענעצַאק..

 ןצנַאט ןוא ןעמַאװצ ןעגניז טגעלפ רע ןעמעוו טימ ,םיצולח יד
 יד טנעקעג ךיֹוא םיא ןבָאה רעקיניױו טשינ רעבָא ,סערָאה יד
 ןלוש עשיטסישידיי יד ןטסינויצ ילעופ עקניל ןוא ןטסידנב
 לָאמנייא טשינ ןבָאה ןלוע-םעדעמ ןוא ווָאכָארָאב יד ;שעזדָאל ןיא

 רעדיל סנַאסלענעצַאק טימ ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק טריזינַאגרָא

 טּפַאלקעג טָאה ץרַאװ סיורג ַא .גנוריפנָא רעטקערי ד ןייז רעטנוא -

 -עביל רעסייה ַא ,רעטכיד ןשידיי-שיערבעה ןופ טסורב רעד ןיא

 םיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עלַא וצ םיא ןופ ןגָאלשעג טָאה סָארטש
 ."טלגני רעגמורַא -

 ןיא עזַאפ רעקידיירפ רעד ןגעוו ּפָא ךיוא ךיז .טלעטש ךייט חנ-
 :רעלטסניק ןוא טסנוק וצ גנויצַאב ןייז ןגעוו ןוא דָאירעּפ-רעטכיד ס'.ק

 -לענעצַאק קחצי זיא ןבעל ןשירעטכיד ןצנַאג ןייז ןופ ךשמב;

 -סנבעל ןעוועג זיא רע ,טרעקרַאפ .ןטוקמ ןייק ןעוועג טשינ ןָאס

 ,קיטסול

 ןגָאלשעג ןבָאה ןעמטיר ענייז ןבעל םוצ !

 ןופ םוידעמ רעד ןעוועג ויא רוטַאנ רעד ןופ גניײנַאב עקיבייא !

 ןשטנעמ וצ טייקיצרַאהטוג ןוא רשוי ןוא טפַאשקנעב ;קיריל ןייז '

 ןענייז עילידיא עשילביב רעד ןופ ןעלמיה עילב יד רעטנוא !

 ןא שטנעמ םוצ טפַאשביל ןופ טילגעג טָאה טרָאװ ןייז

 יד .טעפמיא ןא טימ

 -םױרַא ךיז ןעמרָאפ טנַאהרעלַא ןיא ןבָאה סָאװ ,סעמַאג ןעוועג
 ןופ ןוז ַא ,ךיז טכַאד .עיױעָאּפ סנָאסלענעצַאק

 רצוא ןַא ךיז ןיא טַאהעג ןָאסלענעצַאק .י טָאה ,םידגנתמ תורוד
 ןופ ןטרעטסײגַאב ַא ןענָאסלענעצַאק ןעז

 טלַארטשעג טָאה םיא ץפ ןטייקנטלעז יד וצ טרעהעג טשינ טָאה

 .רעלטסניק וצ ,םימכח ידימלת וצ טרפב ,ןעטנעמ וצ טפַאשביל

 "רעד ןשידיי ןדעווטעי ןופ ןטכיולעצ ךיז טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי

 -עגוצ זיא סע זַא ,החמש עתמא ןַא ןעוועג זיא םיא "יב .גלָאפ

 ַא ןעמוק |

 גנוי ַא ,רעּפסָאמטַא עקיטיינ יד םיא םורַא ןפַאשעג ;םינפוא לכבי

 ןָאסלענעצַאק ןוא ,טײקמערַאו ןוא טכיל ןבָאה ףרַאז סקיוועג

 .סענױזַא רַאפ ןעגנודעגסיוא ךיז םוטעמוא טָאה-

 טרילומיטס רע טָאה ןכלעזַא ,רעבײרש רעשידיי רעיינ

 רעבָא ןבָאה םיא ,טסינויצ ַא ןעוועג זיא :ןָאטלענעצַאק ייד
 -עלַא ןיא .ןטסינומָאק ןוא ןטסינו יצ ילעוּפ ,ןטסידנוב טַאהעג ביל

 ַא ןענופעג רע טָאה ןעמ - |
 ףיוא טרידיצעד טשינ ןבָאה סעיטַאּפמיס עשיגָאלָאעדיא .טייק !
 . ףשטנעמ וצ ןענָאסלענעצַאק קחצי ןופ גנויצַאב (רעדנ יד -
 -ַאמ רעטסכעה רעד ןעוועג רעטכיד םייב זיא קלָאּפ שידיי ,ןדיי -
 רעד .סעיטַאפוניס עכעלשטנעמ ענייז טמיטשַאב טָאה סָאװ ,ףירג -

 -כעלשטנעמ ?לקיטש ַא ,טייקנייע ץוצינ

 רעד דצמ רעטלוועַאב ןטסרעמ םוצ רעד זיא רעלטסניק רעשידיי

 סָאד -- ןעמעננָא קרַאטש ךיז ןעמ ףרַאד םיא רַאפ ,טפַאשלעזעג

 ביל רע טָאה תונכס .ןענָאסלענעצַאק ייב םָאיסקַא ןַא ןעוועג זיא
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 דרנַאב םישוד?ץק

 רעדָא רעביירש ַא ןעוועג זיא רע יצ ,טנעלַאט ןטכע ןַא טַאהעג
 -רַאּפ םענעדײשַאב ַא וצ ןעמוקעג ןָאסלענעצַאק זיא ןוא ,רעלָאמ ַא
 סייה ַא טַאהעג ועלטסניק עשידיי ןבָאה ,יירערעל ןייז ןופ ןגעמ
 רעלָאמ עשידיי ןופ קרעוו יד ןופ גנולעטשסיוא ןַא ןיא .םיא ייב
 ,רעניורב לשטיא .זיױה סנַאסלענעצַאק ןרָאוװעג טלדנַאוורַאפ זיא
 ,רעבַאה ןרהא ,רעבַאה היבוט ,לגיפוע ןַאטַאנ ,רעלדַא לקנַאי
 יייכ ךענעה ,דנַאּפשריה ,טּפַאשרעה סַאדַא ,שטיווָארעזיל לארשי
 שירעלָאמ ןבָאי ,ערעדנַא ןוא יקסנישטרַאב ךענעה ,שטיווָאמ
 -רעדניק ,ךַײא נַאני :טנעוו סנָאסלענעצַאק .י ןופ טדערעגּפָארַא
 ןופ טשינ .יטפַאש ,טסינעג .סניימ טשינ זיא טלעגיס ,ךעל
 יד רַאּפ ןבעגיפלעג סנָאסלענעצַאק ןעוועג זיא ןגעװו תונרפ
 = ַא ,עכעלרעטָאּפ ַא ןעוועג זיאיס -- סרעקיטסַאלּפ יד ןופ קרעוו
 טפַאשביל יד ןוא ןּפַאש סרעלטסניק םעד רַאפ גרָאז עכעלרעדורב -

 יד ןבָאה ,תובדו יו ןעמענ וצ טשינ ידכ ןוא .סרעפַאש יד וצ
 טימ זיוה סנָאסלענעצַאק ןופ טנעוו עלַא ןעגנָאהַאב רעלטסניק
 -רָאּפ ,ןטפַאשדנַאל ,סעידוטש ,ןלערַאווקַא ,ןעגנונעכייצ ,רעדליב
 -סיוא ענעגייא ןַא ןענעפע טּפרַאדעג רעוו טָאה .ןדויטע ,ןטערט
 ,טמענ' ןבירטעג ,רעטָאפ ַא יו ,רעדיו לקחצי טָאה ,גנולעטש
 עטסנעש יד ןבילקעגֿפָארַא טנעוו יד ןופ טָאה רע .ידעלרעדניק
 ,ןלערַאװקַא עטסנטָארעג יד ,ןעגנונעכייצ עטסעב יד ,ןשזַאסייּפ
 טריזינַאגרָא ךיוא טָאה ןָאסלענעצַאק .ןיבמ ָא ןעוועג זיא רע ןוא
 ענעפורַאב יד {יײרַא ןָאלַאס ןיא טכַארבעג ,גנוניימ עכעלטנפע יד
 ןעניישַאב ןלָאז ייז סיריבג טמערַאוועגרעטנוא טָאה ,ןטנעזנעצער
 ןבָאה רימי .רעקיטסַאלּפ עשידיי ןופ קרעוו טימ תוריד ערעייז
 יד ייב -- ןגױא ענייז ןשטשילב ןגעלפ -- רעלטסניק ענשזַאװ
 ןשיווצ ןופ .יטנעה יד ףױא ןגָארטעג עכלעזַא ןעמ טלָאװ םיױג
 רעד יטײקכַאוװעי סנָאסלענעצַאק ןעוועג זיא רעקיטסַאלּפ יד
 -ַאמ ןעוועג זיא רע... יקסנישטרַאב ךענעה רעֶלָאמ רענייפ
 וצ ףױא טגױטעגסױא טשינ ךיז טָאה רע ןוא םערָא לעירעט
 זױה ןייז ןיא טָאה ןָאסלענעצַאק קחצי .ןטנוויל ענייז ןפיוקרַאפ
 ןייז ןופ ןבעגעג םיא טָאה רע .םייה ַא ןיקסנישטרַאב ןבעגעגּפָא
 ץלַא ןָאטעג ןוא שיט ןשימייה םייב םיא טימ ןסעגעג ,טלעג
 רעד זיא טייצ קיטש ַא .ועלטסניק םעד ןטלַאהוצרעטנוא ףיוא
 .עימעדַאקַא טסנוק רענעכנימ ןיא ןעוועג יקסנישטרַאב רעלָאמ

 ."ןָאסלענעצַאק רעטכיד םנוּפ גנוטלַאהסיוא רעזייוולייט רעד ףיוא

 :{1929 ןיא} טביירש ןיזייר ןמלז

 -כיד ןשיערבעה ַא רַאֿפ טכַארטַאב טפיוהרעד טרעוו .ק סגהא

 שעיערבעה ןיא יו רעקיניױו טינ רשפא ,ליפ רעייז רע טָאה ,רעט
 יס ,עזָארּפ ןוא ןזרעפ ןיא רעדיל ייס .שידיי ןיא ךיוא ןבירשעג
 רעד ןיא .קרעו עשיטַאמַארד ןוא ןלעװַאנ ייס ,רעדיל-רעדניק
 -ששירפ ַא ןֹוא טייקטכייל ַא טכַארבעגניירַא עיזעָאּפ רעשיערבעה
 ךיז רע טנכייצ ,טנגוי רענעגנוזעצ ןופ טייקיטסולסנבעל יד ,טייק
 ,תולעמ עקיבלעז יד טימ סא רעדיל עשידיי ענייז ןיא ךיוא
 ןופ גנוטפעהַאב רעד טימ ,םטיר ןיא ליטס ןקיטרַאנגייא םעד טימ

 ןיא טרפב ,טסנרע ןקיטומרעווש טּפָא ,ןפיט ןוא טייקידוועליּפש
 ןייז רעבָא .ענייז םרָאפ עטבילַאב סרעדנוזַאב ַא ,םעיגעלע ענייז
 יד ,חוכ ןייז ןוא ליטס ןייז ןענופעג טָאה רע ואוו ,קרעוו-טּפיוה
 טָאה רע ואוו ,(1909 ,יתורפסי ,גיפ) יאטיל תולובגבי עמעָאּפ
 עטמיורטרַאפ-קידיירפ ַא ,עקיברַאפ ַא ,עטיל עיינ ַא טקעלּפטנַא
 ,ןטפערק עגנוי ענעטלַאהַאב טימ ,ןשטנעמ עשידרע עטנוזעג טימ
 לייט ןטייוצ םעד ןכיילג סָאד ןבעגעג טינ ששידיי ןיא רע טָאה
 רעשיערבעה רעד טימ ןעמַאוצ סױרַא) יתולג' עמעָאּפ רעד ןופ
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 קיש יראה לע איי ישו יפו .ףירילאל זושא

 ,(1911 ,יתורפסי גיפ ,"םירוחב  רעטקַאנייא םעד ןופ גנוצעזרעביא
 עטעיטַאמַארד עסיורג ןייז ןבירשעג טינ ךיוא זיא שידיי ףיוא ןוא
 ןוא קרעוו -טּפיױה ןייז רַאפ טכַארטַאב רע סָאװ ,"איבנה, עמעָאּפ
 ,ירפסי גיפ) רָאי 8 ןופ ךשמ ןיא טעברַאעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא
 ןענָאק טשרע ןעמ טעו ,שידיי ןיא רעקיריל םעד ןיק .(1922 ,זדָאל
 ןיא ןרעוו טלמַאזעגפינוצ ןלעוו רעדיל עשידיי ענייז ןעוו ןצַאזעּפָא
 טלמַאזעג ןרָאוװעג זייולייט ייז ןענייז שיערבעה ןיא) םרָאּפכוב
 .(1910 ,יהישות' גיפ ,יםימודמדי ךוב םעד ןופ ןלײט 2 יד ןיא

 . ןענעכייצ סָאוו ,שידיי ןיא רעדיל-רעדניק ענייז ןופ לייט ַא זיולב
 רעכעלריטַאנ טימ עשיערבעה יד יװ רעקיניוו טינ סא ךיז
 קידנרעהעג ,רָאמוה ןקידונח ןוא טײקשילַאקיװמ ,טייקידוועליּפש
 -ַארעטיל רעזדנוא ןיא טיבעג םעד ףיוא ןרעטסומ עטסעב יד וצ
 י.יֵליִּפש ןוא גנַאזעגי עיגָאלַאטנַא ןייז ןיא ןײרַא ןענייז ,רוט

 :טביירש ןַאמכיפ בקעי

 סלַא זיא רע סָאװ ,זיא ךירטש רעשיגַארט סנָאסלענעצַאק.
 וצ גנַארד טימ ,שטנעמ-סקלָאפ ןצנַאגניא טייז ןייא ןופ רעלטסניק
 רעד ןופ ןוא ,ןעלטימ עטכיירגרעד טנעָאנ יד וצ ,טײקכעלריטַאנ
 טריצילּפמָאק טגייווצרַאּפ ןוא טריניפַאר ליפ וצ --- טייז רעטייווצ
 ןעמערטסקע יױוצ יד ןשיווצ .ןויטימירפ טימ ךיז ןענגונגַאב וצ/

 םעד קידנכיירגרעד קידנעטש טשינ ,טסנוק ןייז ךיז טגעווַאב

 ."עדייב ןופ זעטניס

 :"ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיוװַאר ךלמ

 ַא ,טוצסטכיזעג עניילק טימ ,רעקיד ַא ןוא רעניילק ַא;

 .רעייפ-סַאלפ ַא ,ןבעל טימ רעלופ ַא ןֹוא רעטקַאּפעג ןוא רעטסעפ

 ןוא עיצַאלוקיטסעג טימ לופ זיא ,ןגױא עקידנפורסיורַא ,עסיורג

 ןגוא יד טימ עבָא רקיע רעד .םינּפ ןטימ סענימ רדסכ טכַאמ

 עיִלַאק ןילַא רדסכ ייז טכַאמ ןוא ןציו עטוג רדסכ טכַאמ רע

 ענעגייא ענייז רעביא ליפוצ ןיילַא טכַאל רע סָאו .םעד טימ

 ןייק ןופ טשינ טסירו סָאו ,דניק שירעפיטש ,סיורג ַא ,ןציוו

 ןופ ןדייר טײהנזעוװונָא ןייז ןיא לָאז ןעמ זַא טשינ ליוו ןוא רעצ

 ןופ ברַאפ יד ןענַאװרעד טשינ ךימ ךיא ןָאק סעּפע ןוא .רעצ

 טָאה רע לייוו ;טָאוװרַאפ ןיוש סייוו ךיא .רָאה עטלזיירקעג ענייז
 -ָאד ןרעטש רעד ןוא ,עניסיל ַא וצרעד ןוא ןרעטש ןשינואג ַא

 ברַאפ יד ןסעגרַאפ טכַאמ רע זַא ,סנייז םיִנּפ סָאד ױזַא טרינימ

 רע זיא טענורב ןייק .ןגיוא יד ןופ ברַאפ יד ןוא רָאה יד ןופ

 -עצַאק קחצי ןגעוו ךייר ךיא .טשינ יאדוַא ןידנָאלב ןייק ,טשינ

 זַא ,טסעינ םיא טרַא סע סָאװ ,רעטכיז ןשיערבעה סעד ,ןָאסלענ

 | ,רעטכיד ןועידיי ַא רַאֿפ רקיעב םיא טלַאה ןעמ

 -רעד ןעמ ןוא לָאמ עטשרע סָאד ןענַאסלענעצַאק טעז ןעמ זַא

 -רַאפ ןוז ידי עיגעלע רעד ןופ רבחמ רעד זיא רע זַא ,ךיז טנָאמ

 -עיורט ןוא עטפרעלוּפַאּפ יד ןופ סענייא -- יןעמַאלפ ןיא טייג

 סעּפע סָאד ןעמ ןָאל -- רוד ןצנַאג ַא ןֹופ רעדיל-גניז עטסקיר

 לָאז רבחמ רעד זַא ,ךיז טרָאּפ סָאד יוזַא יו ןייטשרַאּפ טשינרָאג

 ךיִל סָאד ןוא ךעליירפ קיבייא ױזַא ןוא קיטסול-סנבעל ױזַא ןייז

 יױזַא ןוא שיטסימיסעפ ױזַא ווא טלפיױוצרַאפ ױזַא ןייז לָאז סנייז

 -ייא רעיא ןופ רעיױרט רעד טשינ ריש ,קירעיֹורט ךעלדנעמוא

 ןייע ןקיטעמוא וקיבייא ןַא ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,טנגוי רענעג

 | | ףבעל ץנַאג רעייא ףיוא
 ןיא ןפָארטעג לָאמ עטשרע סָאד ןענַאסלענעצַאק בָאה ךיא

 -לענעצַאק ןיא .שזדָאל ןיא ןזעוועג זיא סע ,1920 רָאי ןיא ןליופ

 רָאנ ,35 יד טורַא ןזעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע .טָאטש סנָאס

 טָאה רע לייו ,גנַאל ױזַא טעמכ ןױש ןזעוועג רע זיא רעלוּפָאפ
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 ןופ ןָאסיססעל

 םיא בָאה ךיא זַא .רעדיל ןבירש וצ ןבױהעגנָא ירפ רעײז
 ןיק טשינ זיא רע יַאמלַא גנושַארעביא עטשרע יד ןוא ןפָארטעג
 טימ ןעלדנַאהַאב טלָאוװעג םיא בָאה ךיא ןוא ,רעבירַא זיא רעכיוה
 ןטצעשעג ןוא ןרעטלע ןַא טנגעגַאב ןעמ זַא ,טסַאפ סע יװ דובכ
 -עג ןייז ןיא ןָאט ןימ ַאזַא ןגָאלשעגנָא דלַאב רע טָאה ,עגעלָאק
 רע .יודי דלַאב םיא גָאז ןוא םענ שטָאכ זַא ,רימ טימ ךערפש
 -וחב רעכעליירפ רעקיבייא ןוא טייקיצרַאה טימ ןזעוועג לופ זיא
 בוא ,טַאהעג הנותח טעפש ץנַאג עקַאט רע טָאה בגא .טייקשיר
 טא .רָאי קיצרעפ ענייז וצ טשרע ,תועט ןייק טשינ בָאה ךיא
 "ַאפ ןייז ןופ רעדליב יד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז רע טָאה ןַאד
 יו ןוא ןייׂש יו ןירַא למיה ןיא טמירעג רדסכ ייז ןוא עילימ
 .ןענייז יױתחני ענייז גולק

 טָאה ,רעדיל-רעיױרט יד ןוא סעיגעלע יד קיניו ךייא ןיא

 ןוא סעמעָאּפ עשיּפָאזָאליּפ ערעווש ןבירשעג ןָאסלענעצַאק ךָאנ

 "ניו ןוא ,ןייטשרַאפ וצ ןזעועג רעווש זיא סע סָאװ ,סעמַארד
 ןופ ןדלעה עקידרעטעּפש יד ךיז ןבָאה איבנ ַא טימ יװ רעקיצ
 ירשעג-טנגוי רעד ןיא יד ןיא .ןבױהעגנָא טשינ סעמַארד ענייז

 טשיטעטַאפ רעקינירו טַאהעג רע טָאה ענייז סעידעמָאק ענעב
 | .ןטלַאטשעג

  ֿבעז ךָאנ רעבירש עגנוי ןופ ײמרַא ןַא טַאהעג טָאה שזדָאל

 יד יו טיײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ייז ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רעשידיי רעד ןפ רעדלעפ יד רעביא סעזָאק ענערָאלרַאפ ,עדליוו

 ,ןָאסלענעצַאק זַא ,ןזעוועג ךעלריטַאנ רָאנ זיא סע ןוא רוטַארעטיל

 ,רערעייז רָאינעס רעטעטכַאעג ןעמעלַא ןופ ןוא רעלופטנעלַאט רעד

 .ןָאסלענעצַאק ,סָאװ-ךיא-סיױו רעבָא ,ן'יז יבר רעיײז ךיוא לָאז
 -ַאכ ןיא טליּפשעג ךיז ןוא לקער סָאד ןָאטעגסױא קר ךיז טָאה

 .ןריפ טפרַאדעג טָאה רע סָאװ ,יד ,ייז טימ ןעמַאװצ ךעלרעּפ

 ַא רעדָא לַאנרושז ַא טריגַאדער ָאי רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 וצ רדסכ ןגױצעג יױזַא טָאה ןענָאסלענעצַאק סָאװ .ךובלמַאז

 ןטסעב םוצ אמתסמ טסייו ,סעזייר ענייז עלַא ךָאנ קירוצ שזדָאל

 קידנגיל ,םעד רעביא ןטספיט םוצ רעכיז טרעיורט ןוא ןיילַא רע

 רעטרעוו יד טָא ןעוו ,ָאטעג רעוװעזערַאוו ןיא טציא קנַארק רעווש

 ךיז טכייל ױזַא ךָאז טָאה רע .ןבירשעג 1941 ףוס ןיא ןרעװו

 ,לארשי ץרא ןיא יא ןוא עקירעמַא ןיא יא ןסַאּפנירַא טנָאקעג

 | .טכוזַאב טָאה רע סָאװ

 ףיוא ,עווַארעשטוק סָאד ,רָאה לסיב סָאד יװ טרעביושעצ ..,

 .יא יזַא ןבעל ןפוא רעשימַאניד ןייז וו טרעביושעצ ,ּפָאק ןייז

 שיערבעה ףױא .סנייז קרעוו סָאד ןבילבעג טרעביושעצ ךיוא
 זיא שידיי ףױא רָאנ ,ןעגנלמַאז ערעסערג ןענישרעד ןענייז
 ענייז ןופ גנולמַאז -- עטנדרָאעג רקיע רעד ןוא -- ערעסערג ןייק
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוא ,סױרַא טינ רעדיל עקילָאצמוא
 םאי :טגָאזעג ןבָאה קרפ ןופ םימכח ערעזדנוא 'יוװ ױזַא סע זיא
 רעדיל עז רַאפ טָאה ןָאסלענעצַאק ןוא ,י?יל ימ ,יל ינא ןיא
 ."ענייז רעדיל עשידיי יד טשינ סלַאפנדעי ,ןילַא טגרָאזעג טשינ

 ,רעטכייל ַא דימת ןעוועג זיא .ק זַא םיכסמ טינ זיא קע ןתנ

 רעד ןרָאװעג ןברוח:רעלטיה ןתעב טשרע ןוא רעטכיד רעכעליירפ
 :טביירש רע .ןנוקמ

 אקוד ןטסָאמרַאפ ןרָאי עלַא ךיז טָאה רע זַא ,זיא תמא רעד,
 עלעיצעּפס ןוא עכעלשטנעמ-ןיימעגלַא ,ערעווע ,עטסנרע ףױא
 ןוא ןבָארגעג ךיז רע טָאה קרעוו ײר ַא ןיא .סעמעט עשידיי
 עריא ןיא טרעטשינעג ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןיא טלבירגעג
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 רעטַאעט ןשירךיי

 ןופ םדָאפ רעד ןיא סנטסיימ סָאד רע טָאה ןָאטעג ,טייקפיט
 -עצַאק זַא ןָא טייג ןָאלבַאׂש רעד -- רעבָא .סעמַארד עשיכנת

 רעד ,רעגניז רעקיטסולסנבעל רעד ןעוועג קידנעטש זיא ןָאסלענ

 טלדנַאוורַאפ םיא טָאה ןברוח רעסיורג רעד טשרע ןוא ,רעפיטש

 ןיא זיא סָאװ ,הרכזא רעד ייב) רעטכיד ןפיט ןטסנרע ןַא ןיא

 רײזש ןמלז איׂשנ ןופ זיוה ןיא ןעמוקעגרָאפ 1964 יײמ בײהנָא

 ,יקסווָאפלָאוװ .ז רעטכיד רעד יו ,ןרעה וצ ןעוועג ןדירפוצ ךיא ןיב

 -יל-ןברוח סנַאסלענעצַאק ןופ רעצעזרעביא (רעשיערבעה) רעד

 טייקידתועט רעד ףיוא ןזיוועגנָא טרָאוװקנעדנָא ןייז ןיא טָאה ,רעד

 ךיז הביס ערעדנוזַאב ַא בָאה ךיא ... (ָאלבַאש ןקיזָאד ןופ

 ןשירַארעטיל םשל טינ ,"ןנמא, עמָארד רעד ףױא ןלעטשוצּפָא
 יד .ןזװביס עשיטסירַאומעמ ,עשירָאטסיה בילוצ רָאנ ,זילַאנַא

 רעטנָאלּפ ַא ,טסואווַאב יו ,זיא ך"נת ןופ רמת ןוא ןונמא השעמ

 רעדורב ַא ןשיווצ) הואת רעלעוסקעס רעלַאמרָאנ ץנַאג-טינ ַא ןופ

 ןליפעג-המקנ עשיכהחּפשמ ןופ ,(רעטָאפ ןייא ןופ רעטסעווש ַא ןוא

 ןויטָאמ עכלעזַא טימ טָא .סעגירטניא עשיטסַאניד-שיטילָאּפ ןוא

 טַאהעג בָאה ךיא ..,רעטכיד רעשירעליּפש רעד ַאד ךיז טלגנַאר

 עשיערבעה יד ןיא עמַארד עקיזָאד יד ןקורדוצּפָא דובכ םעד

 טכעלטנפערַאּפ ויא טקָא רעטשרע רעד ... .םימוחת רעכיברָאי

 ןיא טקַא רעטיױוצ רעד ,1937 ןופ םימוחת דנַאב ןיא ןרָאװעג

 ןיא ןײרַא זיא דנַאב רעטצעל ןוא רעטירד רעד .,1938 ןופ דנַאב

 טצעזעגסיוא ןצנַאגניא זיא רעכלעוו ,1938 רָאי ןופ דנַאב םעד

 זיא סע רעבָא ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא טנעצָארּפ קיצכַא זיב ןוא

 בייהנָא .המחלמ רעד ןופ ךָארבסױא סעד תמחמ ןענישרעד טינ

 .עערַאוו ןיא) יירעקורד רעזדנוא טכוזעגפיוא רימ ןבָאה 0

 ןבָאה רימ .טרעטשעצ לטרעפיירד ןעוועג זיא זױה סָאד ..,

 רעכלעוו ,יירעקורד רעד ןופ סָאבעלַאב םעד ןּפָארטעג טרָאד

 יד ןששיווצ .ץיזַאב ןייז ןופ ךעלטשער יד ןבילקעגפיונוצ טָאה

 םנופ סנגיוב עטקוררעגּפָא ןיוש יד ןעוועג ךיוא ןענייז ךעלטשער

 8:10 יז ןופ טלעטשעגפיונוצ רימ ןבָאה ,םימוחת דנַאב ןטירד

 -טימ יד ןשיווצ טלײטעגרעדנַאנַאפ ייז ןבָאה ןוא ןרַאילּפמעזקע

 .עשרַאוו ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ערעזדנוא רעטעברַא

 טינ רעקיצנייא ןייק טנייה זיב ךיז טָאה רעדייל רעבָא ...

 ."ןענופעגּפָא

 סָאטעג יד ןופ ןדלעה ,רעלדנעטשפיוא עטעװעטַארעג עּפורג ַא

 -יפנָא רעד רעטנוא ,טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד רעטנוא ,ןלױּפ ןיא

 ןבָאה ,ןיקטעבול היבצ ןוא (?קעטנַא ,) ןַאמרעקוצ קחצי ןופ גנור

 ש'ע תואטיגה ימחול, נ"א ץוביק ַא לארשי תנידמ ןיא ןפַאשעג

 ןופ גנולעטשסיוא עקידנעטש ַא ָאד זיא סע ואוו ,"ןוסלנצק קחצי

 ןבָאה סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןטּפירקסונַאמ ,קרעוו עטקורדעג עלַא

 .ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ םוקמוא ןוא ןפַאש ,ןבעל םוצ תוכיש ַא

 ,סעגַאלפױא עכעלטע ןיא ,ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ץוביק רעד

 סע ןכלעוו ןיא ,"םינורחא םיבתכ , ןפורעג ,.ק ןופ קרעװ סיורג ַא

 ןבירשעג) ךוב-גָאט סָאד ,ָאטעג ןיא קרעוװ עטצעל ענייז ןײרַא ןעייג

 רעדָא שיערבעה רעדָא שידיי ןיא ןבירשעג ,ןעסעיּפ ,(לעטיוו ןיא
 .רעטרעװכָאנ ןוא רָאפ טימ ,ערעדנַא ןופ טצעזרעביא

 :שידיי ןיא ןסעיּפ עטקורדעג

 .אשרַאװ ,"ָארויב-סגַאלרעפ , עבַאגסיוא

 ןהָאזלענעצַאק קחצי {1}
 םירוחב

 ןיזז 271 ט'סרת .אשרַאװ
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 ןופ ןַא ;קי סטעל

 גַאלרעפ רעשירַארעטיל |!א|

 .קרָאי וינ ,ייוודָארב טסיא 256 -

 .עשרַאוו ,"ָארויב-סגַאלרעפ , עבַאגסױא |2}

 | .ןהָאזלענעצַאק קחצי

 טנעדַאקעד

 טקַא 1 .עידעמָאק
 .ן.זז 3-| .ט'סרת .אשראוו =

 גַאלרעפ .רעשירארעטיל |2א}
 .קרָאי וינ .,ייוודָארב טסיא 6

 ןהָאזלענעצַאק קחצי ן3|
 | ןערוטַאקירַאק
 ןעטקַא יירד ןיא עמַארד

 ן.זז 1251 ,ע'רת ,אשרַאװ

 ןָאזלענעצַאק קחצי |4|}
 ַאמיטַאפ

 -:ןעטקַא יירד ןיא אנעָאּפ עשיטַאמַארד

 יז 92| פ'רת ,זדָאל ,"שידיא-גנוי , גַאלרעֿפ |

 ןָאלענעצאק קחצי {3|

 למערק עמירָא סָאד

 | (ליַּפש ַא)
 .י .ג ,"לַאנרושז-רעדניק

 ן11714 .זז ,1920 רעבָאטקָא

 ןָאלענעצַאק קחצי ן6}
 ןשינעפעשַאב
 | (יײרעליּפש ַא)

 רַאֹונַאי ,.י .נ .,"לַאנרושז רעדניק,}
 {25-26 .זז ,1

 ןָאזלענעצַאק קחצי |7|}
 צץטנַאקַאב עטסטנעָאנ ערעזדנוא

 / לייט יירד ןיא עמַארד עשיריל
 ן.דז 1441 9221 ,ודָאל ,גיצנַאד ,עשרַאװ ,"סקניפס , גַאלרַאפ
 | 1742 .זז ,"ןוז יד ףוז יי;}

 : 43-77 .זז ,"ןזיור יד,

 79-141 .זז ,?רעביא ןעמעלַא בעל ךדיא

 ;שיערבעה ןיא

 ברעה ימודמד םע ן}|}

  תחא הכרעמב תיטמרד המיאופ

 | ןוסלנצק קחצי תאמ

 עוד -328 .זז ,1908 ,ט'י ךרכ ,"חלשה ,}

 םינשושה |2}

 תחא הכרעמב תיטמרד המיאופ

 ןוסלנצק קחצי תאמ

 ן57-68 .זז ,1909 ,'כ ךרכ ,"חלשה,)
 {"םייח ונא , ןיא טקורדעג רעטעּפש}

 תורוטקירק ן3)}

 ןוסלנצק קחצי תאמ תוכרעמ שלשב המרד
 ,237-256 ,138"155 ,20-38 .וז ,1909 ,א'כ ךרכ ."חלשה,}

)12 

 גרב םהרבא |ן4|

 {"טנעדַאקעד,}
 ןע'רת ,"םלועה,}
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 .עטַאעט ןשי ךיי

 ףסוי תריכמ ן5|

 ן7}

|8( 

 .| סא |

 |פ|| ןוסלנצק קחצי

|101 

|11{ 

|12( 

|13({ 

|14{ 

}5{ 

 .םיטקא השלשב המאדד

 ןוסלנצק קחצי תאמ

 ן.זז 691 ע'רת ,השרו

 ןוסלנצק קחצי

 תומולח

 ן.זז 20| פ'רתה .השרו ,"וכרמ , תאצוה .הוחמ

 ףסוי תריכמ

 ןיזז 24} ,פ'רתה ,השרו ,"זכרמ , תאצוה .הזחמ

 "תורפס , תאצוה

 לגעמה

 ןוסלנצק קחצי תאמ תוכרעמ שלשב הידמוק

 "606, שידיי ןיא .149 .וז| א'ערת השרו

 ן"ענרעדָאמ יד , רעטעפש ןוא

 "זוורפס , תאצוה

 םירוחב |

 (דחא טקאב הידמוק)

 ןוסלנצק קזוצי תאמ

 ןיז 32) אערת השרו

 איבנה

 תוכרעמ שולשב ןויזח

 ןוסלנצק קחצי תאמ

 |"םלועה , ןיא 1912 ןקורד ךיז ןבױהעגנָא)

 ןיזז 220| ב'פרת ,זדול ,"רפס , תאצוה

 םיתמו םייח ונֹא

 םיקרפ השולשב תיריל המרד

 ("תמ אוה , ,"םינשוש , ,"שמשה ,שמשה ,}
 {יזז 126| ג'ערת ,השרו ,"רפסיחא , תרבח

 ןוסלנצק קחצי

 םירופ ינציל

 הזחמ

 פ'רתה .השרו .,"זכרמ , תאצוה

 ןוסלנצק קחצי

 ריעצ ותויה טיוקסה

 .חזחמ

 ן.זז 381 פ'רתה ,השרו ,"וכרמ , תאצוה

 ןוסלנצק קחצי

 םיאנומשחה

 הזחמ

 ן.זז 16| פ'רתה ,השרו ,"זכרמ , תאצוה

 ןוסלנצק קחצי

 שּפט ךלמ שורושחא
 תחא הכרעמב הידמוק

 (.זז 38/ פ'רתה ,השרו ,"זכרמ ,, תאצוה

 ןוסלנצק קחצי

 שורושחא ךלמה

 תחא הכרעמב םיזורחנ הידמוק

 ן.זז 311 פ'רתה ,השרו ,"זכרמ , תאצוה

 ןוסלנצק קחצי

 להאב
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 דנַאב םישוד

 "לארשי תיב , ילבבה הזחמה ןמ תחא הכרעמ

 | ן.זז 29} פ'רתה .השרו ,"זכרמ , תאצוה |

 . ןוסלנצק קחצי ן18|}

 הנשמה תיבב

 הזחמ

 ןיזז 36| פ'רתח ,השרו ,"זברמ,ה .תאצוה

 ןוסלנצק קחצי |17|

 שישרת

 .תוכרעמ שלשב הזחמ

 ןטקַא רעטשרע זיולב)

 - קרוי ֹויִנ ,רשעז הׂשלש רפס ,ישימח ךרכ ,"טלקמ,

 20 7 | ,(21741 .זז ,א'פרתו

 הניגנמ לש החכ ן}8|
 ןוסלנצק קחצי תאמ הזחמ

 זז 16 ,19251 ה'פרת רפסה תפק תאצוה ,ביבא לת

 ןוסלנצק קחצי {19|

 םילשורי תוביבסב הליל םיעורה ןיב

 תחא הכרעמכ ןויזח

 3 ,זז .א'צרת ,א תרבוח .ו .ךרכ ,"הדובעה תודחא ,}

 ןוסלנצק קחצי |20|

 םינצבקה םע ילדנמ

 תחא הכרעמב הקסטורג

 6 ,"םידעומלו תותבשל ףסומ,רבד ,}

 ןוסלנצק קחצי 1

 ןונמא

 תוכרעמ שולשב הזחמ

 ז'צרת ,השראו ,"םימוחת ,

 ןוסלנצק קחצי {22|
 | לעביגח
  תועפוה 'גב הזחמ

 ןםימע תוערואמב ותדוסיו

 דחואמה ץוביקה תאצוה , ,"םינורחא םיבתכ  ןיא טקורדעג|

 {2417297 ,זז ,1956 ,"ןוסלנצק קחצי ש'ע תואטיגה ימחול תיב

 וי ןוסלנצק קחצי |23)
 תישארה האבצמב

 הזחמ

 {299-336 .זז ,טראד|}

 :שיליוּפ ןיא

 |288 1626סװ6|פסװ 1

 ססשז6ז םז8חוהז ש/ 1126 8/8סו {!טזוטסקע| 2 זוּבװטּפסזץקזט 2 טקסו/82016018

 8ט1סז8 80 28ח0חחסז / 7/8ז2868, 1002 /06/0א8|ו| יז 12

 .ןאמצאק ןתנ ןופ .ע .מ ןוא וואקאלבאי ןַאמרעה ,סעשַאגרַאמ .ש .רד ןופ .ע .ש
 רעטירד ,1929 ,ענליװ ,רוטַארעטיל .שידיי ןופ ןָאקיסקעל, -- ןעזײר .ז

 .539-546 .זז ,דנאב

 -קָא 27 ,26 ,השרו "הרוצה ,זדולב 'תירבעה המבה, -- גייווצרעבליז יז

 ,1916 ,רֶצבָא
 .1920 .װָאנ 17 ,.י .ג ,,טייצ יד ,, ,"ַאמיטַאפ , --- זיקסאר יער
 .י .נ , גָאט רעד , ,רעטַאעט סײלּפ גניװריוא ןיא "?ַאמיטַאּפ , -- לאגניד .ס

 .1920 .װָאנ 9
 | ,1920 .װָאנ 25 ,.י .נ ,"ש' זַאמ , ,ַאמיטַאפ --- ןיראג .ב
 ,י .1 ,,טיײצ יד, ,גנולעטשרָאפ עשיאערבעה עטנַאסערעטניא ןַא -- ןיטנע .י

 ,1921 .גַאי 8
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 רעטייװצ ,1923 ,קרָאי וינ ,,רעטאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג, -- ןיִראג .ב
 ' .281 ,273 .וז ,דנַאב

 ,1926 ,ענליוו ,/ תונורכז-רעטַאעט , --- גייװצרעבליז ןמלז
 .1926 ,137 'ג ,עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,ןָאסלענעצַאק קחצי ייב -- ןירעּפלא .א

 ,ליט רעטייװצ ,1929 ענליװ ,'ןבעל ןיימ ןופ ןרָאזיּפע, -- ןעזייר םהרבא
 ,2027203  ,זז .

 *טנָאמ ,/רעלדַא רעדענעק , . . . ןעקנעדעג שטָאכ ייז רימָאל --- שטיװַאר ךלמ

 | .1942 .װָאנ 27 ,לאער |
 ,2217223 .וז ,1945 ,לַאערטנַאמ ,/ ןָאקיסקעל ןיימ , --- שטיװַאר ךלינ
 .סערייא סָאנעוב ,"ןָאסלענעצַאק .קחצי -- װאמוכאנןָאסלענעצַאק הריפצ

 ,8"235 יוז ,1950 ,קרָאי וינ , רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ , --- גנאי זעוב
 .א'ב , "שודָאל רעזדנוא , ,שזדָאל ןיא ןָאטלענעצַאק | קַאכצײ --- ינסאי ףלָאװ א

 2 8 -י .,1951 42 1 )
 ,1954 ,ג 'נ ,א'ב ,"שורָאל רעזרנוא,-והעביירט עשידיי רעשזדָאל -- ךייט ךעיונ
 ,עשרַאװ ,'ןרעגַאל ןוא סָאטעג יד ןופ רעביירש ענעמוקעגמוא ,.--קרַאמ רעב

 0 ,64 .ד ,4

 ,1956 ,סערייא .סָאנעוב - ,"ןריי עריא ןוא שודָאל , --- יזרא-םיובנענעט םהרֿבא
 ,307 ,299-:02 ,296 ,270 ,262 ,260 ,246 ,245 ,233 .זז

 ימחול תיב ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,םינורחא םיבתכ, -- ןוסלנצק קחצי

 ,1956 ,ביבא לת ,ןוסלנצק קחצי ׁש'ע תואטיגה

 ,"רבע ןטנעָאנ ןופ, ,שודָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד -- סקופ בייל םייח
 ,238 ,239 ,260 ,268 .זז ,1957 ,קרָאי וינ

 לת ,"טייק ענעדלָאג יד , ,םוקמוא ןופ ןרָאי יד ןיא רעטכיד ןטימ -- קע דתנ
 | -.1964 ,49 '1 ,ביבא

 ,190791 .זז ,ך'שת ,םילשורי ,"תוומה יכרדב םיעותה, -- קע ןתנ

 לאינד ,ָאריּפַאש

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 3 .טקָא 1 .בעג}

 ןיא 1892 רעבָאטקָא 11 ןריובעג

 ,עטיל-שיליוּפ ,טנגעג רענדָארג ,לעדיקס

 ןיא טנרעלעג .עילימַאּפ רעשירחוס ַא ןיא

 עקיסַאלק-4 ַא טקידנעעג ןוא הבישי ,רדח

 ,לוש-ביײהנָא

 ,רע טביירש עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא
 ,רע זיא רָאי 8 ןופ לגניי ַא סלַא ךָאנ זַא

 -ָאפ ןייז טימ ןעוועג ,לָאמ עטשרע סָאד

 טָאה ןעמ ואוו ,רעטַאעט ןשיסור ןיא רעט

 -.טלעג יד , עמַארדָאלעמ יד טליּפשעג

 ןלַאסָאלָאק ַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה גנולעטשרָאפ יד ."רעשלעפ

 -ַאעט םוצ ןגיוצעג םיא סע טָאה ,ןָא טנוװָא םענעי ןופ ןוא ,קורדנייא

 ןיירַא טמענ ןעמ זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה םירבח ענייז ןופ .רעט

 -נעייג ,טנװָא ןדעי ןוא ,"ןליּפש , וצ טימ רעדניק ךיוא רעטַאעט ןיא

 רֶש טגעלפ ,טנַאה רעד ןיא ןרעטמַאל ןטימ רעטניוו ,רדח ןופ קיד

 -יפנָא רעד רעבָא ...רשפא ןטרַאװ ןוא ןייטש ,דעטַאעט םוצ ןפיול

 לייוו ,ןריקַארבסױא קידנעטש םיא טגעלפ ןטסיטַאטס יד ןופ רער

 ,טנוװָא ןקיטסָארפ-קיטלַאװג ַא ןיא ,לָאמניײא ךָאד ."ןיילק וצ' זיא רע

 -עגניײרַא ךעלדנע םיא ןעמ טָאה ,ןרעדנַא ןייק םינּפ ַא קידנבָאה טשינ

 ַא ,לדנעב ַא ףיוא ,ןָאטעגנָא ,,טרימירגרַאפ' םיא טָאה'מ ,ןעמונ

 ןגָארטעגפױרַא רע טָאה ךעלגניי יירד ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא ,דרָאב

 ("טג רעד , עסעיּפ יד טליּפשעג ,ךיז טכַאד ,טָאה'מ) עניב רעד ףיוא
 -עגּפָארַא קירוצ ןוא רענעקָארשרעד ַא לייוו ַא ןענַאטשעג ,הטמ ַא

 ןרעװ וצ רָאנ טמולחעג רדסכ רע טָאה ןָא טנויֶא םענעי ןופ .ןגָארט

 ַא קידנבָאה ,ןוא ,טסיטַאטס רעקידרדסכ ַא ןרָאװעג זיא ,רָאיטקַא זַא

 "נגעלעג א ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רָאכ ןיא ןעגנוזעג ,םיטש-טלַא ענייש

 .,טייה
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 דנַאב -םישודק

 רעקסבעטיוו עצישזער ןיא טַאדלָאס סלַא קידנעניד ,1917 ןיא

 -עגפיוא ןוא זיירק ןשיטַאמַארד ןשידיי ַא טעדנירגעג טרָאד ,(זיירק

 ןסיורג ַא טימ ,ךיוא טליּפש רע ואוו ,"ןלטב רעד , סװָאקַאר טריפ

 עדעי טעמכ רָאפ ןעמוק ןעגנולעטשרָאפ יד .לָאר-לטיט יד ,גלָאפרעד

 -עג 1919 זיב ןוא ענדָארג ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1918 ןיא .ךָאװ

 "יסור רענדָארג רעד ןיא יקסוועילינַאד ּפ'א םישדח עקינייא טליּפש

 ןרָאפעגמורַא --- 1923 זיב 1920 .וועיַאלעב .מ .נ ןופ א'א עּפורט רעש

 ןיא ענליוו ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא 1923 ןיא ןוא עטיל רעביא
 יקסדָאבָאלס ןוא רעצעזטפירש ןופ ל'א רעטַאעט-עידעמָאק-עמַארד

 -ָאמ ,רענטוק ןופ ר"א ןענָאזעס 8 ןליּפש .ש טביילברַאפ ענליוו ןיא

 1926 ןיא .ַאקצָאטָאּפ אידיל ,ןַאמּפיל .מ ,ווָאקרוט טנומגיז ,יקסווער

 -ָאמ -- גנוטייל) 'רעטַאעט רעשידיי רעיינ' רעגיר ןיא רע טליּפש

 "יא יינרוט סווָאטַארַאב ןיא טקילײטַאבטימ ךיז --- 1927 ,(יקסווער

 -ַאעט רעשידיי רעיינ' רעגיר ןיא רעדיוו -- 1927-28 .ןלױּפ רעב

 -- 1920 ,(רעלדַא סוילוי ךָאנרעד ,ןייטש .א -- גנוטייל) 'רעט
 | .'עּפורט רענליוו' רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא

 יד ייב ?םלוג , סקיווייל ןופ לָאר-לטיט יד ןליּפש ןייז ןגעוו

 | . :ליזיימ ןמחנ טביירש "רענליוו ,

 טרַאטש רעייז זיױורעטרע ןזיא (ָאריּפַאש לאינד) םלוג רעד;

 -וָא טייקיטפערק יד טָא טשינ זיולב טזייוַאב רע .קיטפערק ןוא

 ."גנלעטשרָאּֿפ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ןטלַאהוצ

 "רעטַאעט רעשיטַאמַארד רעשידיי, ןיא טליּפשעג -- 2

 ,"הסנרּפ , סדלעפסעטָאג אנח ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא עשרַאװ ןיא

 ןבָאה ןטסיטרַא ערעדנַא ןופ' :טביירש טרעכייוו .מ .רד סָאװ ןגעוו

 בקעי ןוא ןקרַאטש םעד עקייש ןופ לָאר רעד ןיא ָאריּפַאש לאינד
 עקידעבעל ןפַאשעג יאול רעסקָאב ןופ לָאר רעד ןיא טילבלעדנַאמ

 | ."ןּפיט

 "עּפורט רענליוו , רעד ןיא טריפעגפיוא .ש טָאה 1922 ינוי ןיא

 שידיי ,ועיַאטַאק .וו ןופ ןטקַא 3 ןיא עידעמָאק ,"תורצ ןָאילימ ַא,

 | | .מ .מ

 "ירד רעד ןופ ןליּפשטסַאג יד ןגעוו קידנביירש רעיימ סירָאמ

 :טקרעמַאב .ןָאדנָאל ןיא 'עּפורט רענליוו' ,ןָא ייז טפור רע יוװ ,רעט

 ַא .רעלטסניק רעטסערג רעייז ןעוועג זיא ָאריּפַאש לאינדי

 ןיא טליּפשעג טָאה רע .גנטיײיטַאב ןופ רעליפשיוש-רעטקַארַאכ

 ךַאפנייא ,שיטסַאלּפ ןעוועג רע זיא ןעזסיוא ןיא .ליטס ןסױרג ַא
 -עלרעביא טכַארבעגסױרַא ךיוא טָאה רע .קיסעמ-רוטפלוקס
 ."זשעירעלטסניק ןוא ףיט ןעגנוב

 ןיא "רעטסוש למהרבא , ןופ לָאר יד טליּפשעג .ש טָאה 1928 ןיא
 ' ."ךעליירפ ךעליימ , סרעגערּפ בקי

 :זַא םיא טריזירעטקַארַאכ גרעבדורג-ווָאקרוט .י
 רעד ןיא ןירַא זיא רע רעדייא רענליוו ַא ןעוועג זיא ָאריּפַאש;

 יד ןיא סרעדנוזַאב) טייצ ַא ןעוועג ןיאיס .'עפורט רענליווי

 ןענייז רענליוו עתמא ןעוו ,(ירענליוו' סָאזַאמ ןופ ןרָאי עטצעל

 רעבלעז רעד ןיא .טיײהרעדנימ עקידניוװשרַאפ ַא ןעוועג טרָאד

 -טעטשש עקידתונכש יד ןיא ןוא ענדָארג ,ענליוו ןיא ןענייז טייצ

 ,(טנַאק רענליו ןופ רעדָא) רענליו עתמא קיטעט ןעוועג ךעל

 ןבעג ןוא רעטַאעט ןיא ןבעלוצסיוא ךיז טכוזעג ןבָאה עכלעוו

 טָאה ָאריּפַאש לאינד.. .גנובעלסיא-רעטַאעט ַא הביבס רעײז

 עקידנעשזדנָאלב ןימ םענעי ןופ עטליױורעסיוא יד וצ טרעהעג

 רעד ךָאנ קידנעמוקקירוצ ,רע זיא ,רעלדיקס ַא ןילַא ןרעטש

 -סיוא ןַא ןטנעגעג עששימייה יד ןיא המחלמ |-טלעוו רעטשרעֶו

 -וואוורַאפ קיטסייג -- ןדנואווטנָארפ עשיזיפ יד ןופ רעטלייהעג
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 "יציילפטיירב ,רעכיוה ַא ןלייפ סענעמָאפלעמ ןופ ןרָאוװעג טעד

 טגָאמרַאפ רע טָאה ,רָאיטקַא ירוגיפי ַא ןופ תולעמ עלַא טימ ,רעק

 -ידיי ַא .וצרעד ןגנמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןוא םיטש ענייפ ַא

 ןופ ןגָאלשעג טייקששיסור ַא סעּפע טָאה ךָאד ןוא -- שטנעמ רעש

 רעגיײטשש וליפַא ןוא ןדייר ןופ ןפוא ,טנעצקַא ןייז ןופ -- םיא
 .ןבעל ןופ

 רעד ןופ יעטערעּפָא רענליווי רעד טימ ןעוועג רע זיא טייצ ַא

 -עדיישרַאּפ ןופ שארב ךיז טפעלשעגמורַא טייצ ַא ;החּפשמ:שַאכ

 ןיא הפוקת עסיורג יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע זיב ,סעּפורט ענ

 ירעטַאעט-םיטועימ עשידיי רעגיר סָאדי -- ערעירַאק-עניב ןייז

 עששירָאיטקַא ענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה רע ואוו ,(1926 ףוס)

 םוע רעד ןייגרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה סע ןענַאװ ןופ ןוא עיציזָאּפ

 ןיא -- םישדח:רעמוז יד ןיא.. .ירָאיטקַא רעטוג ַאי :םיא ןגעו
 ,טורעג טָאה ןעמ ואוו ,ענליוו ןייק ,םייה סַאקסרַאמַאג (יורפ ןייז
 ַא טּפַאכעגניירַא רעדָא ןַארָאטסער ןיא ןעקפלעוו ייב טצעביקעג

 ערעדנַא טימ ,ַאקצָאטָאּפ ַאידיל טימ ןָאזעס ןצרוק ַא ףיױא ליפש
 .ןוויטקעלָאק ןוא סרעליּפשטסַאג

 ןיא ןָאריּפַאוש טימ ןפערט וצ טּפָא ךיז ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 טזערע -- טעברַא רעד ייב טקעריד ןוא םישדח-רעמוז רענליוו יד

 סיקסנימַאק ןיא ןליּפשטסַאג סווָאקרוט טנומגיז ייב ,1931 בײהנָא

 ,רעכערברַאפ ןופ זיוה סָאד סטדימ:ענעציד :עשרַאוו ןיא רעטַאעט

 טימ םזיריל ןקידנריר ךס ַא טכַארבעגנירַא טָאה ָאריּפַאש ואוו

 סענַאמ,) סעזָאמ לקנָא סשַא םולש ;רעלדנעה ןשידיי ןטלַא ץייז

 ןפָארטעגפיונוצ ךיז רימ ןבָאה ןָא טייצ רענעי ןופ .(ײרָאטָאטיגַא

 ןיא ,עשרַאֹוו ןיא 'םועזילעי ןיא ,שזדָאל ןיא ירענליווי יד יב

 .ןיוו ןוא ןליוּפ רעביא לבמַאסנַא-ץרַאוווע סירָאמ

 ןעוועג עקַאט זיא ןפַאש ןייז ןיא ּפַָאטע רעטסקיטכיוו רעד

 -- טלצרָאװעגנייא טַאהעג ךיז רע טָאה טרָאד .ירענליווי יד יב

 -ַארד סקיוויל ןיא יסלוגי ןטימ --- ךעלנעזרעּפ ןוא שירעלטסניק

 -רעטסיימ םעד ייב עקַאט זיא גנולעטשרָאפ יד .עמעָאּפ רעשיטַאמ

 ירד רעבָא ,עטצנַאגרַאפ ןייק טינ סױרַא ןַאמרעה דוד רעסיששזער

 ףסוי :םשור ןכעלסעגרַאפ-טינ ַא טזָאלעגרעביא ןבָאה ןטלַאטשעג

 ָאריּפַאש לאינד ,לירהמ רעד -- ץילסייוו בקעי ,םוחנת -- ןעמַאק

 -ַאש טָאה םייל קיטש ןופ טייקידמשוגמ רעד ןיא .םלוג רעד --

 ,טייקכעלשטנעמ עטרַאצ ליפ ױזַא ןבעגוצניירַא ןזיװַאב ָאריפ

 שטנעמ ןופ הלואג ןגעוו םולח סקיווייל טשרע טָאה סיא ייב זַא

 ןייז טימ ךיז טָאה ָאריּפַאש .ןוקית ַא ןעמוקַאב -- ןשישטנעמ ןוא
 .רעטַאעט ןשידיי ןופ טייז-חרזמ רעד ןיא טלעטשעגקעווַא סלוג

 -נורעדנַאװ ןוא ןעגנולדנַאוומוא עלַא טכַאמעגכרודַא טָאה רע
 סָאזַאמ ןופ ןעוועג .ירענליווי סָאזַאמ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעג
 ןעגנוריפפיוא עלַא טעמכ ןיא טליּפשעג .עידרַאווג עיירטעג
 ןָאילימ ַא ערעדנַא ןשיווצ) ןעגנולעטשרַאפ טריפעגפיוא ןיײלַא

 ַא ןעועג זיא עירעלַאגךטלַאטשעג ןייז .(ועיַאטַאק ןופ תורצ
 -געמ ןופ ןָאזַאּפַאיד ןטיירב ַא טגָאמרַאפ טָאה רע לייוו ,עקיברַאפ
 -קישיילפ ַאזַא ייב :טשודחעג וליפַא טָאה לָאמ טּפָא .ןטייקכעל
 זיא סָאד .טײקטרַאצ ליפ ױזַא -- ףוג םענעטקַאוװעגרעדנַאנוּפ
 -יא ןוא טיקכעלרעסיוא ןייז ןשיוצ הריתס עסיורג יד ןעוועג
 ןתמא רעד ןיא .קידמשוגמ -- גולפ ןיא .טלעוו רעטסקיניווענ
 ;עידיי-ףיט ןוא טריציפיסור קרַאטש ;לַאטנעמיטנעס-לופליפעג
 -נעוט-טוג ןוא קידנשטניוו-טוג -- טנורג ןיא ןוא זייב טשרמולכ
 -עגמוא רעשיפוג לעב ןיא ןָאטעגנָא ,טייקסטוג עלאבוט ַא .קיד
 .טייקטרעּפמול
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 דע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיס סעל

  טימ טשַארעביא ךימ רע טָאה ,ןסעומש עּמפָא ערעזדנוא תעב
 ןיא) טײקמַאזנייא ןייז .טלעוו רעקיטסייג ןייז ןופ טייקכייר רעד
 טפָא טָאה (עגנורעדנַאוו עקידתופתושב ערעזדנוא ןופ טייצ רעד
 -טנַא טלוב ךיז טָאה טלָאמעד .שפנה-תוחּפתשה ןפורעגסױרַא
 ,רוטַאנ-רעלטסניק יד ןוא שטנעמ רעד טקעלּפ

 -טנַא ןָאק ןעמ ואוו ,רעטַאעט ַא ןגעוו טמולחעג ןבָאה רימ
 לָאז ןעמ ואוו ,עניב ַא ןגעוו ;ןטייקכעלגעמ עשירעפעש ןעלקיוו
 ןטרעוו טסנוק עשידיי ןפַאש ,ןפַאש טרעיינ ,ןליּפש זױלב טינ
 רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשעג ןבעלפיוא ,ןטרעוו-רעטַאעט עשידיי
 -עלבָארּפ ןבײהסױרַא .רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ ,רוטַארעטיל
 ןוא רעטַאעט :גויז ןופ םוקפיתצ ַא וצ ןריפרעד ,ןעמ

 .ײרוטַארעטיל

 .ש ךיז טָאה ,ןכָארבעגסױא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו
 רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג טרָאד זיא ןוא עשרַאװ ןיא ןענופעג
 ,ןברק-רעטַאעט

 :וָאקרוט סַאנָאי טביירש םעד ןגעוו

 ןיא ןןַאמּפיל ןרָאיטקַא יד| ייז ייב ןעשעג זיא קילגמוא ןַא;

 טָאה רעכלעוו ,ָאריּפַאש לאינד רָאיטקַא רעד ,רבח רעזדנוא .זיוה

 -עג טקידעשעצ ױזַא לענּפַארש ַא ךרוד זיא ,טקיטכענעג ייז יב

 ."המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה םירוסי ערעווש ןיא זַא ,רָאװ

 ריא ןיא הנשוש רעכעלריפסיוא טביירש קילגמוא םעד ןגעוו

 :?ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא , ךוב

 עקירעיורט יד ןָא ריֹמ ןעמ טגָאז סַאג ןיא קידנעײג יוזַא;

 -רַא רענעזעוועג רעד ,ָאריּפַאש לאינד רבח רעזדנוא זַא ,הרושב

 -קרַאטש רעד טָא ..ָאטשינ רעמ ןיא ,ײרענליוו יד ןופ טסיט

 -עוו טרעכעלעגכרוד זיא רעּפרעק-ןזיר רעד טָא ,ָאמ רעטיבעג

 ...ֿפיז ַא יװ לענּפַארש ַא ןופ ןרָאװ

 ;ימ טלייצרעד ןעמ

 ןופ רעגעלעג ןפיוא טגיילעגוצ לסיב ַא טַאהעג ךיז טָאה רע
 םייב ןסעזעג גרעבדורג זיא ,(וָאקרוט קחצי) גרעבדורג רבח ןייז
 סָאו ,ָאריּפַאש רבח ןפיוא האנק טימ טקוקעג ןוא טלמירדעג ,שיט
 דָארג טָאה לענּפַארש רעד ןוא ..רעגעלעג ןייז ןעמונרַאפ טָאה
 -ערָא רעד .ּפָאק ןייז טרעכעלעגכרודַא ...ןָאריּפַאש ןיא ןפָארטעג
 ..ןברָאטשעג זיא ןוא טרעטַאמעג ךיז העש רָאּפ ַא ךָאנ טָאה רעמ
 טָאהימ ןעמעוו רעטעגרהרעד רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע

 -תיב ןפיוא ןעוועג רבקמ טָאהימ ןעמעוו ןוא היול ַא טנדרָאעגנייא |
 רעד וצ םלוע-תיב ןפיוא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,יד ןוא .םלוע
 ריאמ יח טָאה סרעדנוזַאב .טכַאמעגטימ גונעג ךיוא ןבָאה ,היול
 ."היל יד ןריפוצכרוד טוג טימַאב ךיז רעדניוו

 "רוט .י טביירש .ש ןופ ףוס ןשיגַארט ןגעוו ךעלריפסיוא רָאג

 :גרעבדורג-ווָאק

 יד ןעשעג לָאז בוטשש ןיימ ןיא זַא ,ןעועג טרעשַאב זיאיס;

 -סיה רעד תעב ןברק-ןרָאיטקַא ןשידיי ןטשרע םנופ עידעגַארט

 זיא ,עּפָאס ןיימ ףיא ,רעמיצ ןיימ ןיא .גנודנעלרַאּפ רעשירָאט

 ,ָטריּפַאש לאינד טסיטרַא רעד ,ירענליווי רעד ןרָאװעג טעגרהעג

 -ּפעס ןט26 םעד ,גנורידרַאבמָאב רעד ןופ גָאט ןטצעל םעד ןיא

 ,ועייפ ןופ םי ןייא ןעוועג זיא עשרַאװ ץנַאג ןעוו ,1939 רעבמעט

 ,םַאלּפ רעשירעלטסניק ַא ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא ,עמַאלפ ןופ

 ןעגנורעדנַאו יד ףוא ןָאטעג טכיול ַא לָאמ ןייא טינ טָאה סָאװ
 .רעטַאעט ןשידיי ןופ
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 ָאריּפַאש לאינד טסיטרַא ןשידיי םעד טעוועטַאר ,רעטקָאד --

 ןא רעטקָאד ןטנַאקַאב םוצ שיסור ףיוא ןעירשעג רע טָאה --

 רעטנוא בָאה ךיא ןעמעוו ,יקסווָאקיילימ .י רעוט ןכעלטפַאשלעזעג

 ןייז ןופ ןפעלש וצ טגנערבעג ןלענּפַארש ןופ ןליוק ןופ לגָאה ַא

 .19 ענששעל ףיוא ,זדנוא וצ עלרָא ףיוא שינעטלעהַאב

 -ימ עקיניײא ןיא טנַאקעג זיולב טָאה יקסווָאקיילימ רעטקָאד
 ,לענּפַארש ַא ןופ ןרעטילּפש .טיוט סעד ןריטַאטסנָאק סורַא ןטונ
 טזָאלעגסױא . ןבָאה רעמיצ ןיא רימ ייב ןסירעגפיוא טָאה סָאװ
 עפָאס רעד ףיוא ןּפָאלשעג זיא סָאװ ,ןָאריּפַאש וצ החיצר עצנַאג יד
 םעד טקידנואוורַאפ ןוא רעטסייט םעד טרעכעלעגכרוד .לקניוו ןיא
 ןיא ןפָארטעג רקיע רעד ןוא לױמ סָאד ןסירעצ ;ןטסַאקטסורב
 ןַא טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה רעטילּפש רעיינ ַא ואוו ,ןברַאש
 -- ןרעטש ןפיוא סטעפ ליונק ַא ןיא סענעסקַאוװעגנײרַא ןַא ,ןטלַא
 -עג טָאה ָאריּפַאש ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ דדז ַא
 .יַאקשויטַאבי-ראצ רַאּפ טפמעק

 ןטלַאהעג טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,לקיזיא ,לדנוז קיצנייא ןיזז

 -טעווש סָאריּפַאש ייב ןענופעג ךיז טָאה ,ןמולח ןוא ןדייר ןייא ןיא

 -עליּפשיוש ןוא ןירעגניז עשיריל יד ,יורפ ןייז ;ענדָארג ןיא רעט

 ןופ יינרוט ןשידנעלסיױא ןתעב זיא ;ַאקסרַאמַאג הקבר ןיר

 ןרָאװעג קנַארק גנילצולפ ,1933 רָאי ןיא יעּפפרט רענלױוי רעד

 -נַאװַא קרַאטש ַא טלעטשעגטסעפ ריא ייב טָאה ןעמ .עיגלעב ןיא

 ואוו ,עירָאטַאנַאס ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ,טכוזדניווש ענעפָא ,עטריס

 .גנַאל ןבעל ַא רשפא -- ןביילברַאפ טפרַאדַאב ןיש טָאה יז

 .(גנַאל וצ ןייז טינ לָאז סָאד זַא ,טימעג ךיז טָאה רעלטיה)

 -טיה ןוּפ ןברק רעשירָאיטקַא רעטוערע רעד ןעוועג זיא רע.
 ןוא ,21 ענשעל ףיה ןפיוא ןעוועג רבקמ םיא ןבָאה רימ ...ןרעל

 ןפיוא טריפעגקעווַא ,דנַאטשליטשןּפָאוװ ןכַאנ ךיילג ,סנגרָאמ וצ

 םענעגייא ןַא וצ ןעוועג הכוז טָאה רע ואוו ,םלוע-תיב רעשנעג

 רַאפ םירבק-רעדירב ןבָארגעג טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ ַא ןיא רבק

 ןברק רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .רעטנזױט ןוא רעטנזיוט

 בורקב זַא ,טלָאשעד ךָאנ ךיא בָאה טנַאעג טינ ןוא ...רערעזדנוא

 ."רערעזדנוא תורבקה תיב רעד ןרעוו סירג ױזַא טעװ

 .צ .ש

 ,"ןגרָאמירּפ , ,ָאריּפַאש לאינד ןוא ןַאגזוב לבח ןופ סיפענעב םוצ -- ַאי .מ
 ,1929 יַאמ 3 ,עגיר

 ,1930 .רבעפ 18 ,טרָאד ,ָאריּפַאש לאינד -- .מ .ג
 ,רבעפ 23 ,טרָאד ,ָאריּפַאש .ד ןופ גנולעטשרָאפ-סיפענעב --- {יאטיק .מ} טיק

0, 
 יַאמ 3 ,טרָאד ,ַאריּפַאש לאינד ןוא ןאגזוב לבח ןופ סיפענעב םוצ -- ָאי .מ

0, 
 ,1920 יַאמ 15 ,טרָאד ,ָאריּפַאש לאינד --- {יאטיק} .ק

 ,"ט'לבטיל ,, ,"עּפורט רענליוו, רעד ייב "םלוג רעד, סקיווייל .ה --- ליזיימ ןמחנ
 ,1930 ,35 'נ ,עשרַאװ

 .זז ,1940 ,סערייא סָאנעוב ,'ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא , --- ןַאהַאק-הנשוש .ר
4, 

 ,313 .ז ,1942 ,ןָאדנָאל ,/ ןָאדנַאל ןיא רעטַאעט שידיא , -- רעיימ סיררָאמ
 ,4041 .זז ,1948 ,סערייא סָאנעוב , ןעװעג סע זיא ױזַא, --- װָאקרוט סַאגָאי
 ,132 ,ז ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , --- וָאקרוט סַאנָאי
 ענעדלָאג יד , ,ןרָאיןברוח יד ןיא תונברק-ןרָאיטקַא --- גרעבדורג-װָאקרוט .י

 ,"גצװ ןיימ ףיוא , ךוב ןייז ןיא ןײרַא} 6870 .זז ,46 'נ ,ביבא-לת ,טייק
 .ן57-61 .זז ,1964 ,סערייא סָאנעוב

 ,181 .וז ,1961 ,דנַאב רעטייװצ ,ביבא-לת ,' תונורכז,, -- טרעכייוו לאכימ
23, 343. 
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 דנַאב םישוד4צ
 אטא עט טטעוטייי

 סָאטעג יד ןיא רעטַאעט שיערבעה ץא שידיי

 .1943 ,שורָאל ,טרָאסער-ריפַאּכ ןיא גנולעטשרָאפ-יװער רעד וצ עיצַארָעקעד
 ("ןוסלנצק קחצי ש'ע} תואטיגה ימחול , ןיא לַאניגירָא

 יג זו וע או יפ ?
 2ח8סוחוװ8 קטסזס הווץפ!סש

 0 םוטאוטאז יו . 1 דטהאטא
 ׂש ףוספחס| 3260 106סוה

 תוראז
 א זסגץצסזוו 108834 דטחאסש}

 00626מ096 064 קושועט 6 םנסז:סב

 אש 1681/26 יז טי ןְָׁו | ןֶא 6 !ס:גהס 5

 סַאנַאא ןוא דלעפנעמולב ַאנַאיד טימ 'ַארוטַאמ , גנולעטשרָאפ רעד ןופ שיפַא : ,2 ,סַאג ,אקצעיװַארק ,זיוה-רוטלוק ַאטעג ןיא
 .אטעג רעװעשראװ ןיא "אנימעפ , רעטַאעט ןיא װָאקרוט (ןוסלנצק קחצי ש'ע תואטיגה ימחול , ןיא לַאניגירַא)

1232 231 



 רעטַָאעט ןטשיריי ןופ ןָאקיסקעל
 האי טאז יא ידי טיטטשיהטה דסק יא 2 היט קהמ היו דא הדטטשקאו = האט ייד

 ,1942 רעבמעצעד 6 םעד ,4 אנושַארטס ,'םידלי, טַאנרעטניא ןופ טריפעגסיוא ,(שידי ןיא) ,רעקינײװ לטכיל הכונח ַא, גנולעטשרָאפ
 (ןוסלנצק קחצי ש'ע תואטיגה ימחול , ןיא לַאניגירָא) .רעטאעט-ָאטעג ןיא

 יקסלָאגערעב בקעי ןופ ר'א ָאטעג רענליװ ןיא טריפעגפיוא ,יקסניפ דוד ןופ (שיערבעה ןיא) 'יחצנה ידוהיה ,



 דנַאב םישודקלק

 ַאמעג רעשזרָאל ןיא רעטַאעט-רעדניק שיריי

 ;טביירש טרעקיצ .א
 ןסָאלשעג) ָאטעג רעשזדָאל סָאד ןסילש ןכָאנ םישדח ריפג

 -נוא עּפורט עשידיי עטשרע יד טעדליבעג ךיז טָאה ,(1940 יימ
 ,היע ןַאמלעגיב דוד רעקיװמ ןשידיי ןופ גנוטיײל רעד רעט
 סָאד טָאה טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גנוקיליװַאב רעד טימ ןוא
 עשינָאפמיס . . . רעדָא סויווער רָאנ ןריפפיוא טגעמעג רעטַאעט

 לָאמַא ןוא יווער לָאמַא ,עדייב ןעמ טָאה טריפעגסיוא .ןטרעצנָאק

 ,טרעצנָאק

 םעד ןענופעג טינ רעבָא ןבָאה ןטרעצנָאק עשינָאפמיס יד

 -עג רעטַאעט סָאד זיא טייצ רעד טימ ןוא ,גלָאפרעד ןטרַאוורעד

 ,עכעלגעמ ץלַא טריפעגפיוא טָאה ןעמ ואוו ,ײיווערא ַא ןרָאװ

 ןופ דיל עטנַאקַאב סָאד ,"סרמז-ילכ םעד תימלושג .ש .ב .צ

 -עצסניא קעווצ םעד וצ ןרָאוװעג לעיצעּפס זיא סעכלעוו ,גורפ .ש

 סנטסיימ .א .א ,ןָאזרעדָארב .מ ןופ ײוו-דמל, רָאג רעדָא ,טריזינ

 רעקניל רעד ףיא "ןוויטָאמ-ָאטעג, טליּפשעג ןעמ טָאה רעבָא

 ענעגייא ענייז סיוא ןכַאל טכַאמעג םלוע םעד טָאהימ .ה .ד ,טייז

 זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רענָאטעג רערעטצניפ רעד ןוא ,תורצ

 םענעגייא ןיא ןכַאלוצֿפָא ךיז לסיבַא קיטכיר ץנַאג עקַאט זיאיס
 ,רעטַאעט

 בילוצ ןלַאפעצ רעטַאעט סָאד ךיז זיא רעבָא טייצ רעד טימ
 ,ןרָאיטקַא יד ייב ןלַאפ-ברַאטש ןוא רעגנוה) תובס ענעדיישרַאפ

 סָאד ןוא ,(וװ .א .א רעמענלײט-רעטסעקרָא ןופ ןעגנולדיזסיוא

 קירבַאפ עדעי .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא רעטַאעט

 -סיױא געט ענלצנייא ףיא טכער סָאד ןעמוקַאב טָאה לייטּפָא ןוא

 -יװ עקַאט ןעמ טָאה ױזַא ןוא ,םַארגָארּפ םענעגייא ןַא ןריפוצ

 . . . זיב טַאהעג האנה טָאה םלוע רעד ןוא . . . טליּפשעג רעט

 ,טינ גרָאז; דיל ַא עניב רעד ףיא טעשזדנָאלברַאפ ךיז טָאה סע

 ןרָאװעג זיא טימרעד ןוא . . . "ןייז רעסעב טעוו ןגרָאמ ,רעדורב

 -טייד יד .ָאטעג ןיא טרָא-סגנולייױורַאפ עקיצנייא סָאד טרעטשעג

 .קיטרַאפ ןוא ןסָאלשעג רעטַאעט סָאד ןבָאה ןש

 םעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןעזעגסיוא טָאה רעבָא שרעדנַא

 1943 עדנע ןיא ןרָאװעג סע זיא טעדנירגעג .ײרעטַאעט-דעדניק,

 רעניילק ַא קנַאד ַא ,תורושע עקיזָאד יד ןופ רבחמ םעד ךרוד

 היע םירמ רעטסעווש עקירָאי 11 ןייז ואוו ,גנוריפפיוא-רעדניק
 ןוצ יידיא יד ןעמוקעג םיא זיא ןופרעד .עמונעג לייטנָא טָעה
 סָאװ ,עטשרע סָאד ."רעדניק רַאּפ רעטַאעט-רעדניק, ַא ןּפַאש
 -ַאב סָאד ןעוועג זיא ,ןפלעה קעווצ םעד וצ טנָאקעג ךיז טָאה רע

 גנוטלַאטשעג רעיירפ רעד רַאפ ,קירבַאפ ַא ןופ לַאקָאל ַא ןעמוק

 -ןירַא טָאה רע .ןעגנולעג םיא זיא סע ןוא ,ןהעש-טנווָא יד ןופ

 יד ןוא ,שטיווָאקרַאמ ןעמָאנ ןטימ גָאגַאדעּפ ןעגנוי ַא גױצעג

 ןעניפעג ןביוהעגנָא גנוי ןבָאה רעדניק ענעמונעגפיוא ענלצנייא
 ,סנטששרע .ײרעטַאעט, םענעפורעג-ױזַא םעד ןיא טכיל לקיטש ַא
 ןָא רָאי 8 ןופ רעדניק) עלוש ןייק טּפיוהרעביא קידנבָאה טינ
 ןעמונעג ןשטנעמ ייױוצ יד ןבָאה ,(ןטעברַא ןיוש טזמעג ןבָאה
 (עידיי ,ןענכער רעדניק יד ןענרעל וצ תוירחא יד ךיז ףױא
 זיא ךניק ןקיעפ םעד רַאפ .ןזעל שיליוּפ ןוא תירבע ,ןבביירש
 טנווָא ןיא טנַאקעג ךיז טָאה סע .הלעמ עסױרג ַא ןעועג סָאד
 -עג ךיא זיא טייצ רעד טימ ןוא ,טכיורב דניק ַא יװ ןבעלסיוא
 -לעוּפ סלַא ,ויוער-רעדניק עטשרע יד ןקעטשוצסױא ןעגנול

 -רַא ןוא טכער-סנבעל ןפַאשרַאפ וצ ךיז ידכ ,ײזװמ, ַא ןופ אצוי
 -נַארַא סעּפע טזמעג ןעמ טָאה קידנליו טינ .ןטפערק-סטעב
 .יוער עטשרע יד ןעמוקעג זיאיס . . .ןוא ןרישז
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 -ַאעט ןסיורג ןופ טגרָאבעגסיױוא ןעוועג ןענייז ןעגנַאהרָאפ יד

 רעטניה ןופ רָאכ-רעדניק סָאד ןעוועג ןיא קיזמ יד ןוא רעט

 :סָאד זיא ךאד ןוא ,ךַאווש רעייז ןעוועג זיא טכיל סָאד .עניב רעד

 עשידיי :טסעג ענעדַאלעגנייא רַאפ רָאנ ןרָאװעג טליּפשעג לָאמ

 .ןעמונעגסיוא טָאה סע ןוא ,.א .א רעקיזומ ,סנירעצנעט ,רעלטסניק

 סָאוװ ,ץלַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,ןליּפש לָאמ ןקיצנייא םעד ךָאנ

 -יױויירפ ךיז ןעמונעג ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .טכיורבעג ןבָאה רימ

 רעטייל רעד וליפַא וא ,רעקיזומ ,רעלעטשטפירש ןדלעמ קיל

 -עגייא ןפַאשרַאפ וצ קיטיינ רַאפ ןענופעג טָאה קירבַאפ רעד ןופ

 טָאה ןעמ ןוא ,רעדניק יד רַאפ ןעמויטסָאק ןוא ןעגנַאהרָאפ ענ

 ,ײקַאזָאק עטנָאג; רעדניק רַאפ עטערעּפָא ןַא ןטיירברָאפ ןעמונעג

 סע זַא ,ױזַא ,לַאניגירָא לייצרעד םעד ןופ טרעדנעעג לסיב ַא
 יקסווָאנַאי .ש ךרוד ןביױשעג ,רעדניק רַאפ ןענעגייא ךיז לָאז

 טשינ סע זיא רעדייל רָאנ ןַאמלעגייב .ד ןופ קיװמ ןוא היע

 זיא ,גנוריפפיא רעטשרע רעד רַאפ ץרוק .ןעמוקעג דנַאטשוצ

 -עגמוא ןענייז רעדניק עלַא ןוא ןרָאװעג טרידיוװקיל ָאטעג סָאד

 .היע םירמ עקירָאי-ףלע יד ךיוא רעטנורעד ,ץיווטיוא ןיא ןעמוק

 רעשזדָאל ןיא סרעטַאעט עשידיי יד טקידנעעג ןבָאה ױזַא טָא

 לטרעפ ַא ןופ הסיסג יד טרעטכיילרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ָאטעג
 ,יןדיי ןָאילימ

 ,"לגיּפש רעטַאעט רעודנוא , ,ָאטעג רעשודָאל ןיא רעטַאעט -- טרעקיצ .א
 ,1946 לירּפַא ,ןָאדנָאל

 ךלמ ,ןיבור

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1907 ךרעב .בעג}

 ןיא .ןרעטלע עמורפ ייב ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1907 ךרעב ןריובעג

 טרירגימע (רעדניק 4 ןוא יורפ ןייז .ר) החּפשמ עצנַאג יד טָאה 0

 -ץרַאה ַא ןעמוקַאב יורפ יד טָאה ףיש רעד ףיוא ,עקירעמַא ןייק

 םעד לָאז ןעמ זַא ,ןדיימוצסיוא ידכ .ןברַאטשעג זיא ןוא עקַאטַא

 עילימַאפ עצנַאג יד ךיז טָאה ,םי ןיא ןפרַאװניײרַא רעּפרעק ןטיוט

 קירוצ ייז טָאה סָאװ ,ףיש ַא ףיוא קידנעײגרעבירַא ,טרעקעגקירוצ

 טַאהעג ךיז ןבָאה ייז לייוו ,גיצנַאד טָאטשיײרפ רעד ןיא טריפעג

 -רעגריב רעשיליוּפ ןופ ,עקירעמַא ןייק ןרירגימע ןתעב ,טגָאזעגּפָא

 רעטױט רעד .ןרעקירוצ טנָאקעג טינ רעמ טרָאד ךיז ןוא ,טפַאש

 -לעוו ,,ר ןוא ,גיצנַאד ןיא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעּפרעק

 רעד וצ בורק ַא קידנעייז ,רעטַאעט וצ גנוגיינ ַא טַאהעג טָאה רעכ

 -עגנָא ךיז טָאה ,יקסנימַאק-גרעבנעטכיל עילימַאפ-רעטַאעט רעשידיי

 -רעטַאעט עשידיי ןריזינַאגרָא טימ גיצנַאד ןיא ןעמענרַאפ ןביוה

 ןליפַא ןוא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 ,"ַאטסָאקַא לאירוא , סווָאקצוג ןופ לָאר-לטיט יד טליּפשעג

 יד טקישעגּפָא ןוא רעטַאעט סָאד ןבעגעגפיוא .ר טָאה 1932 ןיא

 רע ואוו ,עשרַאיו רעטניה ,וָאטַאבמער ןייק ןעבָאב רעייז וצ רעדניק

 ענעדיישרַאפ טימ ןרָאפמורַא ןיילַא ןוא רעדניק יד ןכוזַאב טגעלפ
 -סיוא סעמוס עניילק קידנקישוצ ,ןלױּפ רעביא סעּפורט עדנרעדנַאװ
 .החּפשמ יד ןטלַאהוצ

 "וש ןוא ןַאגישזד טימ) םליפ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ר

 -ייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא ןתעב ,1929 ןיא ,"םינצבק עכייר , (רעכַאמ

 -ירַא ןפלָאהעג קעינָאמ ןוז רערעטלע רעד טָאה ,המחלמ-טלעוו רעט

 ןוא דנַאלסור-טעיוװָאס ןייק ןרָאיטקַא עשידיי ערערעמ ןריפרעב

 רע טָאה ןײלַא ךיז רעבָא ,סיצַאנ יד ןופ ןעװעטַאר ייז ךַאנױזַא

 .ןעװעטַאר וצ ןזיווװַאב טינ

 יי
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 ןופ ןַאטיססטע?

 טליּפשעג טרָאד ,ץענערג עשיטעיווָאס יד רעבירַא זיא ןיילַא .ר

 רעמינָאלס רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןוא רעטַאעט ןשידיי ןיא

 -קע וצ טייקכעלגעמ ַא ןבָאה לָאז יז ידכ .רעטכַאט ַא טימ ָאטעג

 םוצ ןבירשעגוצ יז ווָאקינשעלָאק ןמלז רָאיטקַא רעד טָאה ,ןריטסיז

 יד .לַאנָאסרעּפ -ףליהעג ןטשרמולכ םוצ רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָא

 -סױרַא רעטעּפש ןוא ,טריטסערַא ָאטעג ןיא ןדיי עלַא ןבָאה ןשטייד

 םוצ תמאב רעבָא ,טעברַא ףיוא טשרמולכ ןלעצ ערעייז ןופ טריפעג

 -סיוא סָאד תעב ךיז טָאה רעטכָאט יד .ר טימ ןעשעג זיא סָאד .טיוט

 ןכָאנ זיא ןוא ריט ַא רעטניה טקעטשרַאפ ןלעצ-עמרוט יד ןקידייל

 יד ןעוו טשרע .ןיילַא געט עכעלטע טרָאד ןבילבעג ןקידיילסיוא

 ןענופעג יז ייז ןבָאה ,ןעמוקעגניירַא רעדיוו טרָאד ןענייז ןשטייד

 ןעוועג ןיוש זיא סע יו ױזַא ןוא ,טײרפַאב יז ןבָאה ,עטכַאמשרַאפ ַא

 זיא יז ןבירטעגסױרַא יז ייז ןבָאה ,ןדיי ףיוא "עיצקַא , רעד ךָאנ

 ָאטעג רעקיטרָאד רעד ןיא טכוזעגפיוא ,קָאטסילַאיב ןייק ןפָאלטנָא

 .לרוג סרעטָאפ ריא ןוא ריא ןגעוו טלייצרעד ןוא ןוװָאקינשעלָאק

 רעטעּפש רעבָא ,טעברַאעג טָאה ,ןַאמ ַא טימ ןעמוקעג טרָאד זיא יז

 ןעוועג ךעלנײשרַאװ זיא ףוס ריא .ןדנואוושרַאפ ןרוּפש עריא ןענייז

 דיי ערעדנַא יד ןופ סָאװ רעבלעזרעד

 .װַאקינשעלאק ןמלז ןוא ןיבור בקעי ןוז ןופ .ע .מ

 רעיימ ,יקסוועיאלַאקינ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1908 .בעג|}

 ,עניַארקוא ,עלימס ןיא 1908 ןריובעג

 ןרָאלרַאפ ירפ .רעבעוו ןופ החּפשמ ַא ןיא
 .רעטומ יד

 ןיא רעטַאעט םוצ געוו ןייז ןביױהעגנָא

 -עלטסניק ןופ זיירק ןשיטַאמַארד ןשידיי ַא

 -נײרַא ךָאנרעד ,טייקיטעטטסבלעז רעשיר

 -ידיי רעוועיק ןיא רָאיטקַא סלַא ןטָארטעג

 טנגוי-רעטעברַא רעד ןופ רעטַאעט ןש

 -וטש וצ טרָאד ןופ ןרָאװעג טקישעג ןוא

 -יטסניא ןשיטַאמַארד רעוועיק ןיא ןריד

 -ער סלַא טמיטשַאב טרעװ ןוא 1936 ןיא טקידנע רע ןכלעוו ,טוט

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעטַאעט-רעדניק ןשידיי רעוועיק ןופ רעסישז

 ןוא טוטיטסניא ןלַארטַאעט ןופ רוטַאריּפסניא רעד ןיא רע טנרעל

 .ס רעסישזער-רערעל !טנַאקַאב םייב טנעטסיסַא קיטייצכיילג זיא
 .קַאװָאנ

 ןסעיּפ ייווצ ןריפוצפיוא ןרָאװעג טרישזַאגנַא .נ זיא 1939 ןיא

 -רַאפ ןבָאה ןטעיװָאס יד יו םעדכָאנ ןוא ,רעטַאעט רענָאסרעכ ןיא

 -ָאװל ןיא ןעגנוריפפיוא טכַאמעג רע טָאה ,עניַארקוא-ברעמ ןעמונ

 .רעטַאעט רעוו

 -ידיי רעציווָאנרעשט רעד טריזינַאגרָא טרעוו'ס ןעוו ,1940 ןיא

 רעבָא ,רעסישזער-טּפיוה רעד טרָאד רע טרעוו ,רעטַאעט-הכולמ רעש

 ןײרַא קיליוויירפ .נ טערט ,ןטעיװָאס יד ןלַאפַאב סיצַאנ יד ןעוו

 רעד רַאפ רּפעינד ןרעביא קירב ַא ןגייל םייב ,ןוא ײמרַא רעד ןיא

 יד ןופ טעדנואוורַאפ ךעלברַאטש רע טרעוװו ,ײמרַא רעשיטעיווָאס

 וצ ןעמוקעג זיא רע .ךָאנרעד טברַאטש ןוא ,סיצַאנ עדנלַאפרעביא

 .טנגעג רעלָאדָאּפ-ץענעמַאק ןיא 1941 ילוי ןיא ור רעקיבייא ןייז

 ןייז .וועיק ןיא טבעל ,רעטַאעט ןיא טעברַא עכלעוו ,יורפ ןייז
 ייטסניא-יוב ַא טקידנעעג ,1961 ןיא טָאה עכלעוו ,עריַאס ,רעטכָאט
 .עיסנעּפ"הכולמ ַא טמוקַאב ,קסנימ ןיא טעברַא ןוא ,טוט
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 רע טַאע ט ןשירדיי

 ַאבויל ,שטיווַאניבַאר

 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1913 .בעג)

 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .1913 ןריובעג

 זיא 1921 ןיא .וועיק ןיא םייה-רעדניק ַא

 ןשידיי רעוועיק ןיא ןטָארטעגנײרַא יז

 א'א רעיושוצ ןגנוי ןרַאפ רעטַאעט-הכולמ

 ,םואבלעשנייוו .מ ןופ

 -מוא ,דניק ַא טימ ןעמַא:וצ ,1941 ןיא

 ןופ לָאט' ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעג

 .וועיק ןיא ,רַאי יבַאב ןיא ,"טיוט

 זיא ,רעביא טיג װָאנידַאר הנוי יװ

 ,ןירעליּפשױש עלופטנעלַאט ַא ןעוועג יז
 לטָאמ, סמכילע-םולש ןופ לָאר יד טליּפשעג דנצנעלג טָאה ןוא

 םָארװַא רעליּפשיוש ןופ יורפ יד ןעוועג זיא יז ."סנזח םעד יסייּפ
 ,יקצינלישטעשט

 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 בייל ,רעצעזטפירש

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1886 ילוי 21 .בעג)

 ,שזעיווסעינ ןיא 1886 ילוי 21 ןריובעג

 -לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .דנַאלסורסיײװ

 -עּפש .גנויצרעד עכעלטלעוו ןוא עשידיי

 רע ואוו ,ענליוו ןייק ןרָאפעגרעבירַא רעט

 ןוא עירעטלַאהכוב טימ ךיז טמענרַאפ

 יירעקורד רעד ןיא קיטייצכיילג טעברַא
 .ץנַארקנעזָאר ןוא רעצעזטפירש ןופ

 -צולּפ ךיז ןיא רע טליפרעד 1905 ןיא

 -רָאפ ןָא טבייה רע :טנעלַאט םעיינ ַא גניל

 ןיא ןמכילע-םולש ןליּפש ןוא ןענעייל
 םיא טקרעמַאב רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ סָאד .ןזײרק-ןרָאטַאמַא
 -רעטאעט רעד וצ ןטסַאק-תויתוא ןופ קעװַא םיא טמענ ןוא ,דלַאב
 ,רעזמענ עשימ רָאטקעריד-רעטַאעט ןופ ד'א 1906 ןיא עיסעפָארּפ
 ערעסעב ענעדיישרַאפ ןיא דילגטימ ַא .ש טרעװ ןָא טלָאמעד ןופ
 רָאי עקינייא םורַא טרָאפ ,עּפורט-ןייבשריה ץרּפ רעד ןיא :סעּפורט
 רעד ךָאנ ןוא ,יקסנימַאק לחר רתסא .,יקסװַאלסַאז ףלָאדור טימ
 ןופ רעריפנָא ןוא רעדנירגטימ ַא רע טרעוו ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא

 ."לקניוו רעזדנוא , רעווָאקרַאכ

 -טיצעּפס טימ ףיוא רע טערט ,ענליוו ןיא 1922 ןיא ןעמוקעגקירוצ

 טייהנגעלעג ַא םיא ךיז טכַאמ'ס ןעוו רעבָא ,ןטנווָא-םכילע-םולש על'

 ":געלעג יד ךרוד טינ רע טזַאל ,עּפורט רעשיטייל ַא ןיא ןליּפשוצטימ
 דיִנָאעל ןיא 'ינישטנָאמ ףַארג') ןיקסווערָאמ םהרבא טימ יוװ ;טייה

 "ןיק , ןיא "ןָאמָאלָאס' ,שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד' סוװעערדנַא

 ףיוא טריפ ןוא ,(גייווצרעבליז ןמלז ןופ טצעזרעביא) אמויד .א ןופ

 טנדרָא ןוא ענליוו ןיא ךיז טצעזַאב .ש .'ןיטריוו-לעטָאה' סינָאדלָאג

 יו ,8 רעקָארט ףיוא םייה ענייש ַא החּפשמ ןייז טימ ךיז רַאפ ןייא

 ,רעטכָאט ןייז .רעדניק ייווצ ענייז גנויצרעד עשיטייל ַא טיג רע 2
 ןשילַאקיזומ ןיא גנודליבסיוא עשילַאקיזומ ַא ךיוא טמוקַאב ,עלהיח

 עביל ערעדנוזַאב ַא .ןיטסינַאיּפ עטוג ַא טרעװ יז ןוא ,טוטיטסניא

 -עג טכעלש טָאה רעכלעוו ,ַאשַארבַא ןוז ןייז וצ ןזיוװעגסיױרַא .ש טָאה

 יו ןבעגּפָא םיא טימ ךיז טגעלפ רע .טדערעג טכעלש ןוא טרעה

 ,דניק ןיילק ַא טימ
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 ענייז ןגעלפ ,געוװ ןיא עּפורט ַא טימ ןרָאפסױרַא טגעלפ .ש ןעוו

 ןטסנידרַאפ עטשרע יד ןופ ידכ טסָאּפ רעד ףיוא ןייז ןטיזיוו עטשרע

 ַא טימ רע טגעלפ ןוא .םיהַא גנוזייוורעביא-טלעג ַא ןקיש לכ םדוק

 עטבילַאב ענייז ןעמונעג רע טָאה ,ןטפעשעג עטכעלש ןכַאמ עּפורט

 ןוא טעטש רעביא 'ןענעייל' ןרָאפעגמורַא ןוא םיבתכ םכילע-םולש

 ןריסנָאנַא טגעלפ רע יו ,'רָאמוה ןשידיי ןופ ןטגווָא' סלַא רעפרעד

 -סעב רעד ,(ענליוו ןופ) רעצעזטפירש בייל טסירָאמוה-טסיטרַא ןופ,

 וליפַא טָאה רע ."רָאמוה ןשיסַאלק ןשידיי ןופ רָאטַאטערּפרעטניא רעט

 לַאטש ַא ןיא טנעיילעגרָאפ ,ענליוו ייב ,ריווס לטעטש ןיא לָאמַא

 ,החּפשמ ןייז רַאפ הנויח טכַארבעגמײהַא יבַא ,ןגָאװ ַא ףיוא

 :טביירש יקסניגרעשטַאק .ש

 לדנעמ םחנמ סכילע-םולש .דָאנג סטָאג ןופ רעקימָאק ַאי

 ץיוו ןייז ןופ ןבָאה רעטנזױט .ןענופעג ןוקית ןייז םיא ןיא טָאה

 ןיֵלַא ךיז רע טָאה ױזַא -- ירָאמוה ןופ גינעק רעדי .טכַאלעג

 ."טניורקעג

 :ױזַא םיא טרעדליש רעכַאילב יתבש
 טגעלפ ןייטזעפיוא .טיהעגּפָא קרַאטש רע טָאה ןיילַא ךיז

 ןשַאוו ,קיטסַאנמיג לסיב ַא ןכַאמ ,ירפ 677 רעגייז ַא רעצעזטפירש

 טסורב יד ןביירנייא רעטעּפשע .רעסַאװ ןטלַאק-זיא טימ ךיז

 ןעמענ ךיז רע טגעלפ ,קיטשירפ ןטוג ַא ןסעּפָא .ןָאלָאקעדָא טימ

 םניחב ןעמוקַאב טגעלפ רע עכלעוו ,ןעגנוטייצ-ןגרָאמירּפ יד וצ

 -עגּפָא (רעצעז יד םירבח ענייז ןופ) בוט:ע ןיא טקישעגניירַא

 ןפיוא ךיה .ןלָאר ענייז ןענרעל ןעמענ ךיז רע טגעלפ ,טנעייל

 סעדעי טגעלפ רע זיב ,טרזחעגרעביא טרָאו סעדעי רע טָאה לוק

 ענייז רע טגעלפ ןענרעל ןכָאנ .קיניױוסיוא ףיא ןענעק טרָאװ

 ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז ןוא ןעלטשרעבסיוא טוג ךיש ןוא םישובלמ

 וצ ןַאד .רעטַאעט ןיא עבָארּפ ףיױא -- ריצַאּפש ןכָאנ .ריצַאּפש

 עלעזעלג ַא טימ ךָאנ לָאמַא ,גָאטימ ןקַאמשעג ַא וצ םייהַא ךיז

 םיא ייב ןייז טגעלפ רעצעמע ןשוו ךָאנ טּפיוהרעביא ,קַאינשיוו

 ןעײרשנײירַא ךיק ןיא לוק ןפיוא ךיוה רע טגעלפ ןָאד .טסַאג וצ

 -טניירפ יױזַא ייז ,ןפור בייו ןייז רע טגעלפ ױזַא) עקניסּפעשי

 .שיט םוצ ןעיײלש עלעקיטש ַא ןוא קַאינשיװ עלעזעלג ַא ,ךעל

 ןיא ןוא ןָאטסױא ךיז רע טגעלפ ,ןסעגעגּפָא .יטסַאג ַא ןבָאה רימ

 זיא -- ןגָאז רע טגעלפ -- למערדיגָאטימכָאנ ַאי ןירַא טעב

 ץרַאה סָאד ןּפַאכרעביא ,ןפָאלש ןכָאנ .יריב עלעזעלג טעפ ַָא יו

 -ַקַא ערעדנַא יד יו ,רע טגעלפ ןטלעז ןײרַא רעטַאעט ןיא ן'א

 ."ןַארָאטסעד ַא ןיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןּפַאכנײרַא ךיז ,ןרָאיט

 :טביירש ,"ןרעטש עגעשָאלרַאפ , ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאָיָאי

 טָאה רע .רעצעזטפירזנ ןסייהעג רע טָאה טסיזמוא טשינג

 ןיא החּפשמ-רעצעז רעשידיי רעטלַא ןָא ןופ טמַאטשעג עקַאט

 -טפירש החּפשמ יד זיא ןזיירק-רעצעז ןוא-רעקורד יד ןיא .ענליוו

 ןיא קידנעיײיג ,טָאה ביל ךיוא .סוחי ןסױרג ןופ ןעוועג רעַיעז

 ףיוא טריזילַאיצעּפססױא ךיז ,החּפשמ רעצנַאג ןייז ןיפ םיכרד יד

 ןיזט ץנַאג ַא ייברעד טכַאמעג ןוא ןַאמכַאפ ןקיסַאלקטשרע ןַא

 א םוטעמוא .שרעדנַא ץעגרע ןעוועג רעבָא זיא ּפָאק ןיז .ןבעל

 ענייז .טנַאה רעד ןיא ךוב ַא טימ ןפערט םיא ןעמ טגעלפ רדסכ

 -םולש ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ןעשוועג ןענייז ירעטײלגַאבי

 ךיז טָאה רע .קיניױוסיוא ןופ טנעקעג טָאה רע עכלעוו ,םכילע

 ןעמונעגרעביא יוזא רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ ןדלעה יד טימ

 -עגניירַא ןצנַאגניא זיא רע זַא ,טבעלעגנייא ייז ןיא ױזַא ךיז ןוא

 -עזטפירש בייל ןעוו ןטפָאהַאב ייז טימ ךיז ןוא ייז ןיא ןַײגנורד

 עטנָאמרעדנביוא יד ןופ ןושל ןטימ ןדייר וצ ןבוהעגנָא טָאה רעצ

 רעצעזטפירש טשינ זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג ריא טָאה ,םירבחמ
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 -- טנוזעג זיא ןכַאל,
 *!ןכַאל ןסייה םיריוטקַאד

 רעצעזפפירש ןייל
 ןטנװָא ענייז ףיוא ןעז וצ ךייא דיבּכ םעד ןּכָאה ליװ

 דנַאב םישודס

 עקַאט ךיז טָאה רעצעזטפירש.. ןיילַא ןזלעה יד רָאנ ,סע טדער

 קרעוו יד ןריגַאּפָארּפ ןוא ןריזירַאלוּפָאּפ וצ טסנרע ץנַאג ןעמונעג

 -רעדָאמ ערעזדנוא ןופ -- רעטעּפש ןוא רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ

 ,רעביירש ענ

 ,עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה רעצעזטפירש

 עלעדנעמ ןופ רענעיילרַָאפ רעשידיי רעטסעב רעד טשינ בױא

 -לטיממוא ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג זיא רע .םכילע-םולש ןוא

 א ץיוו ןשידיי םעד טכַארבעגסױרַא טושּפ ױזַא טָאה ןוא ,רַאב

 ןוא ,רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז טָאה םלוע רעד זַא ,רָאמוה

 "ָאמוה ןשידיי ןטסעב ןרַאפ טנעקרענָא םיא ןעמ טָאה טכער טימ

 ביוא -- ןוא טעטילַאיצעּפס ןייז ןעוועג זיא סָאד -- רָאמוה .טסיר

 טָאה רעצעזטפירשע .ךַאפ ןייז -- ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ

 -ַאעט רעסעב ,ךיז טייטששרַאפ ,רעטַאעט טַאהעג ביל ךיוא רעבָא

 ,טייהנגעלעג עקיטסניג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע רָאנ יו .רעט

 ןיא טליפשעג טָאה רע .רעטַאעט םוצ ןעגנַאגעג דלַאב רע זיא

 רעפנעג ןָאמָאלַאס ןופ קידנבײהנָא ,סעּפורט עשידיי ענעדיישרַאּפ

 טרָא ןעעזעגנַא ןַא ןעמונרַאפ רע טָאה םוטעמוא ןוא ,ענליוו ןיא

 טַאהעג רעצעזטפירש טָאה טסנידרַאפ סיורג .רעליּפשױש סלַא

 ןיא רעטַאעט עשידיי ערעסעב סָאד 1918 רָאי ןיא ןפַאש םייב

 סניקינעד ןופ שרָאמ ןבילוצ . .ילקניוו רעזדנואי ניא ווָאקרַאכ

 יז ןסייררעביא טזומעג רעטַאעט סָאד טָאה ,ווָאקרַאכ ףיוא ײמרַא

 ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רעצעזטפירשע בייל ןעוו .טעברַא

 ןוטידיי ןקיטרָאד סםניא טריפעגפיוא רע טָאה ,ענליוו טָאטשמיײה

 ןַאו ןופ ילובמ רעדי ערעדנַא ןשיווצ ,ןסעיפ יײר ַא רעטַאעט

 "!טס רעששירעלטסניק רעווקסָאמ ןופ ישזער רעד טיול ,ןרעגרעב

 טפיוהרעביא ,גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה גנולעטשרָאפ יד .עיד

 .ירעזַארפי ןופ לָאר רעד ןיא ןיײלַא רעצעזטפירש

 טכילע:םולש
 .ה ,ג

 ===== רָאמוה ןשיסַאלק ןופ =

 "ןרערט זיּב רעטכעלעג ןופפ
 גָאטנוז ןוא תנש ,גָאטײרפ רָאפ ןעמוק עכלעוו
 (רָאי 1937 רָאונַאי ןט*3 ןוא ןט:2 ,ןטיוי
 (8 ,דָארָאגוװָאננ ירעטָאעט רעזדנוא- ןיא

 ףצופ !םא רנא ר פ עיי 2 יאמפ

 ,(ןזי ופ עגיליּב וצ--גָאטיּב תּבש .ס .פ

 לָאר רעד ןיא רעצצזטפירש בייל
 .ץיּפוהי ןופ ןכדש-דנַאל רעד ל'רשא 'ר !ןטסירָאמוה-רעַקְי סָאלַה ערעזנוא ןופ ןעגנופַאש עטסעג יד

 יָאירָא סע ופ מיא
 רָאסעפָארּפ טימ טילֿפ לדנעמיםחנמ
 ןכוז ַארעֿפסַאטַארטס רעד וצ רָאקיּפ

 .ףלָאװ רעזַײל ןוֿפ עידָארַאּפ--הסנרפ

 ףיא ןציזנייא טנַאקעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה רעצעזטפירש
 .ןטנווָא-עיצַאטיצער ענייז וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה ןוא טרָא ןַא
 ןוא ןייפ ןשיפַא עקיטרַאפ טײרגעגנָא טַאהעג קידנעטש טָאה רע
 קיטנַאהנגײא רע טָאה ןשיפַא יד) טקיטרַאפעגסיוא לופקַאמשעג
 ןוא רעקיסַאלק ערעזדנוא ןפ ןטערטרַאּפ יד טימ ,(טריפעגסיוא
 םיריױטקַאד ,טנוזעג זיא ןכַאלי טפירשרעביא רעסױרג ַא טימ
 םעד שיפַא םוצ ןבעגוצ טפרַאדעג רָאנ טָאה ןעמ .ױכַאל ןסייה
 .מירטפיוא ןופ עטַאד יד ןוא לַאז-רעטַאעט ןופ ןעמָאנ
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 רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאסיסץצעל

 ַא רע'יז רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעצעזטפירש

 ,בגֵא ,רבח ַא סנייז וצ גנויצַאב ענעטלעז ַא טַאהעג טָאה ,ןגרַאק

 טזטינ ךיז ןוא םירבח ענייז רַאפ טנעקרענָא עלַא טשינ רע טָאה

 טעדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ַאזַא ןגָאז וצ טמעשעג

 ןיירַא ןגיוא יד ןיא ךיילג ,ירעצעזטפירש ,רבחי :רעטרעוו יד טימ

 ;ךיא ןיב ךייא רַאפ ?ךייא ךיא ןיב רבח ַא רַאפ סָאװ ,ַאמרעגנויי

 רעבָא .י?טייטשרַאפ ריא ,רבח םוש ןייק ןוא ,רעצעזטפירש רעה

 ךיל טָאה רע ןעמעוו ,ןדנובעגוצ ךיז טָאה רעצעזטפירש ןעמעוווצ

 קידנסיוו ןָאט וצ םיא רַאפ ץלַא ןעועג טיירג רע זיא ,טַאהעג .

 ,טנגעג ַא ןיא ןרָאפ |ָאירַאסערּפמיא ןייז קידנרעוו}| ףרַאד ךיא זַא

 ןופ סָאמ ַא ןעמונעג רימ רע טָאה ,שיינש עסיורג ןענייז םע ואוו

 ,עטסעפ רָאּפ ַא טײרגעגוצ רימ ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ ןוא םיפ יד

 .טלעטשַאב רימ רַאפ טָאה רע סָאװ ,לויטשע עטנַאגעלע

 ןעמ טָאה ךעלטעטש בור'ס ןיא זַא ,ווָאקרוט טלייצרעד ָאד |
 יד ןופ ןענייז שיפַא ןפיוא רעדליב יד זַא ןוא ,זיא .ש רעװ טסואוועג

 רעטניה .ק לטעטש ןיא רעבָא .טנעייל רע קרעװ סנעמעוו םירבחמ

 ןרָאיטקַא עקירביא יד זַא ,טרעדָאפעג םלוע רעד טָאה ןָאגרַאמס

 .ש .ןטערטפיוא ךיוא ןלָאז ,שיפַא ןפיוא ןענייז סע רעדליב סנמעוו

 יז ןבָאה ךָאד ,עדער עשיטסירָאמוה ַא טימ טקױרַאב םיוק ייז טָאה

 ןופ געוו ןפיוא ,רעדיֹוו .לטעטש ןופ ןגָארטּפָא ךיז גָאטרַאפ טזומעג

 ןופ ןרָאװעג ןלַאפַאב ייז ןענייז ,ָאנשטעדָאלָאמ ןייק אוועדעבעל

 .ןןבעל ןטימ טעװעטַארעג םיוק ךיז ןוא ןטידנַאב

 טעינ לַאפרָאפ םעד ךָאנ גנַאל טייצ ַא זיא רעצעזטפירש

 עגנוי יד ןופ ךָאנ .טליפעג טוג טשינ ךיז טָאה רע .ןטָארטעגפיוא

 םיא ייב ןענייז סָאװ ,ןעגנול יד טימ ןָאט וצ טַאהעג רע טָאה ןרָאי

 טיהעגּפָא קרַאטש רעבָא ךיז טָאה רע .גנונדרָא ןיא טשינ ןעוועג

 זיא םע יװ ךיז ןוא (טנַאדעּפ רעסיורג ַא ןעוועג ללכב זיא רע)

 ןוא ןרָאװעג קנַארק תמא ףיוא רעבָא רע זיא לָאמסָאד .ןטלַאהעג

 .טעברַא-רעטַאעט ןופ ןגָאזּפָא טזמעג ךיז

 בוריס ,סרעטַאעט ייר ַא ןיא טליּפשעג ךָאנ טָאה רעצעזטפירש

 -ָארּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא ךיוא זיא רע רעבָא ,ענליוו ןיא

 רעדיוו רע טָאה טייצ ערעגנעל ַא .סעפורט ענעדיישרַאפ טימ ץניוו

 -עגפיוא ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןוא ,ןטרעצנָאק-טרָאוו ענייז טכַאמעג

 -ןטסילַאנרועז ןוא ןטַארעטיל ןשידיי ןיא ,עשרָאוו ןיא ןטָארט

 .גלָאפרעד ןכעלנייועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה רע ואוו ,ןיירַאפ

 טימ ןעיפַא עקיבלעז יד ךיז רַאפ ןעזרעד ךיא בָאה רעדיוו ןוא

 -- ןיקסנַא ןוא ןצרפ ןמכילע-םולש ,עלעדנעמ ןופ סעשילק יד

 -עג רעזדנוא ןופ ןצנעצסינימער ןעמװועעגפיורַא ןענייזיס ןוא

 טשינ ואוו ,ךעלטעטש ענעפרָאוורַאפ יד רעביא יינרוט ןעמַאזניימ

 עסיורג ערעזדנוא ןופ טסואוועג טלָאמעד ןעמ טָאה םוטעמוא

 ַא טייז עגַאל יד ךיז טָאה טרעדנעעג יװ ןוא .רעביירש עשידיי

 -לאד ,סעצענירוק ,סוואדעבעל עלַא יד ןיא ףרָאי עטלייצעג רָאּפ

 טימ ,ןקעטַאילביב עשידיי ןעוועג ןױש ןענייז ,סענסיד ,סוואנוג

 ןבולק ןוא ןענייארַאפ עשידיי טימ ,רעכיב עשידיי

 ."ףוס ַא טכַאמעג םעלַא וצ ןברוח רעד טָאה רעדייל

 :ייליבוי ןקירָאי-20 ןייז וצ טביירש ןיוועל .ח

 רעד טָא -- "ַאטינ איבנ ןייק זיא טָאטש רענעגייא רעד ןיא;

 -טפירש .ל וצ רַאבדנעוונָא ץלַא ןופ רעקינירו זיא ללכ רעקיזָאד

 -סקלָאפ ַא ןופ שוח רעטנוזעג רעד ןזיא סָאד .. . .ןרעצעז

 ןעק רע סָאװ טוט ןוא ליװ רע סָאװ סייו סָאװ ,רעלטסניק

 טימ םיא רע טניד רָאי 20 .רעטַאעט ןשידיי םעד ביל טָאה רע

 -טרובעג ןייז ןיא לט ןטסערג םוצ טעמכ ןוא ןבעל ןוא ביל

 ,ןרעלָארטסַאג עטסעב יד ןייז ןגעמיס ... .ענליוו ןיא ,טָאטש
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 -טפירש זיא םיוק רעבָא ,ןטייהטמירַאב-טלעוו ,ףןרַאטסי רעטיול
 ...טינ החמש ןייק החמש יד זיא ,ַאטינ רעצעז

 רעד ףױא ןזייוַאב ךיז לָאז רעצעזטפירש זַא ,רָאנ טגינעגיס
 םלוע ןצנַאג םעד םורַא דלַאב טמענ טייקרעטייה ַא ןוא עניב
 וצרעד רַאג ףראד רע .רעצעלפ עטצעל יד זיב עטשרע יד ןופ
 רעד .קירביא ךיז ןסיילפ טינ ךיוא ןוא ןכַאמ טינ לעטשנָא ןייק
 ךיילג גנונעקרענָא ןוא טייקמַאזקרעמפיוא ןייז םיא טקנעש םלוע
 ןוא עיטַאּפמיס עקיטכירפיױא ַאזַא ,טפַאעביל ... .סיורָאפ ןיא
 ענליו ןיא ריע ינב ערעזדנוא ןופ רענייק ךָאנ טָאה ,גנורערַאפ
 .טנידרַאפ טינ

 "הצלה ַא רעדע טרָאװ טושפ ַא טימ ,זיולב עלהעונת ַא טימ
 -עגפיוא לָאז רעטַאעט רעצנַאג רעד זַא ,ױזַא רע טקריװ על
 רעטכעלעג ןקיטכירפיוא ןַא טימ ןכערבסיוא ןוא ןרעוו טזיורב
 ץנַאג טימ סָאד טכיירגרעד רעצעזטפירש ... .טייקיטסול ןוא
 םתס טָא ,דצ ןיז ןופ גנגגנערטשנָא םוש ןָא ,ןעלטימ עטושּפ
 "ןעלדנעמ םחנמ, עניב רעד ףיוא ןעז ,ןדיי ,טליוװ ריא :ךיז ױזַא
 סיא ךייא טַאנ ָאט ,טלעוו רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןופ ןּפיט המודכו

 נָא טעד רעצעזטפירש טכַאמ ייברעד .קידלּפַאצ ַא ,ןשירפ ַא !
 ןעגנַאגעגנָא טינרָאג םיא טלָאװ ליפש עצנַאג יד יװ ,לעטש

 ןװא ליֿפש עצנַאג סָאד םלוע ןטימ ןעמַאװצ רעביא טבעל רע

 יד קידנזייװַאב ,רעטכעלעג ןופ ןיילַא לָאמטפָא ךיז טקיטש

 | .ײּפיט טרָאס םעד ןופ טיײקשימָאק עצנַאג

 :ליזיימ ןמחנ טביירש רעקיסַאלק עשידיי ןענעיילרַאפ ס'.ש ןגעוו

 "וה -טסיטרַא רעטנַאקַאב רעד טָאה ןיירַאפןטַארעטיל ןיאי

 ןופ ןטנוװָא יױוצ ןבעגעג ענליוו ןופ רעצעזטפירש בייל טסירָאמ

 ,עלעדנעמ -- רַאוטרעּפער ןייז ןיא .רָאמוה ןשיסַאלק ןשידיי

 -עזטפירשש ביל .א .א רעלעקנוט ,רידַאנ השמ ,םכילע-םסולש

 טרָאװ סָאד טמָארטש סע .טרָאװ ןטימ רקיע רעד טקריו רעצ

 רערעהוצ םעד טּפַאכרַאפ סע .קיסילפ ןוא טיירב טסיטרַא סייב

 ,ןעגנוריסנַאינ ןרעצעזטפירש ןלעפ סע רעבָא ,גנַאלק ןייז טימ

 רענעייל רעמ זיא רעצעזטפירש .סעזיוּפ עליטש ,רענעט עבלַאה

 ןפוד ןטנווָא-רָאמוה ענייז -- זיא סע יוװ רעבָא ,רעליּפש יװ
 ענייז טימ טּפַאכרַאפ ןילַא זיא רע .רעטכעלעג ריש ַא ןָא סױרַא

 עקיטציא ץ'א ןוא ,רערעהוצ ענייז ךיוא טּפַאכרַאפ ןוא תוישעמ

 ."ןרעה םיא ןייג וצ גונעגרעביא ךיוא סע זיא ןטייצ
 יתבש טביירש ,ףוס ןשיגַארט ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוו ןוא

 :רעכַאילב

 ןקירָאי-35 ןייז טרעייפעג ענליױו ןיא ןעמ טָאה 1940 ןיא;
 ןןןטימ .ןבעגעגּפָא דובכ ןטנידרַאפ ןייז םיא טָאה ענליוו .לבוי
 רעטיױוצ רעד תעב ,ענליוו ןיא) רעטַאעט-הכולמ ןופ ןדנירג
 -יפשיווש רעטשרע רעד ןרָאװעג םיא ןיא רע זיא ,(המחלמ-טלעוו
 עלעשרעהי .יטרעקעל שריהי ןיא יקלַאװ ןָאפי טליּפשעג .רעל
 ערעדנַא ןוא ,2000000י ןיא יקישטייווָאלָאסי ,ירעילָאּפָארטסָא
 ,קידנעטש יו ,רע טָאה םענייז םלוע םעד .ןטלַאטשעג עשימָאק
 .ןכַאל םוצ טכַאמעג ןוא טלייוורַאפ

 זיא רע סָאװ ,טרעױדַאב געט ענעי ןיא טָאה רעצעזפירש
 ןיױש טלָאװ רע .ווָאקרַאכ ןופ קעווַא ,קירוצ ןרָאי טימ ,לָאמַא
 ףרַאדיס סָאװ ,רעבָאי ןעוועג טסיטרַא רעלופטסנידרַאפ ַא טציא
 סע ןלעװ רימ ,השקשינ רע ןטימעגסיוא טינ ןָאק ,ןעמוק
 ןעמענ ךיז רע טגעלפ קשח רעמ ךָאנ טימ ןוא .ױגָאינָא טציא
 ,ייז ןיא ךיז ןפיטרָאּפ ןטלַאטשעג יד ןפיילש הלָאר ענייז וצ
 םיירב .טרילָאּפ רענעט ענייז ןציוו ענייז רע טָאה הדמתה טימ
 .טכיזעג עשירעצעזטפירש עקידכעלייק סָאד טָאה טלכיימשעג
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 איי
 יישר

 "טעטש רעביא רע טעוװו רעמ ,רעטלע רעד ףיױא תחנ טבעלרעד
 רַאפ ןוא םיא רַאפ טגרָאז גנוריגער יד .ןרָאפ ןפרַאד טינ ךעל
 ךָאנ ןלעוו רימי ןוא ,ּפָאק ןקיור ַא רע טָאה טציא .רעדניק עניזז

 .?עקנישַארבַא ,ַאה ,ךיילג ןטייל טימ ןענייז רימ ..ָאט בעל ַא
 ,ךיז ןגעוו תוניבמ םיא ייב טגערפ רע זַא ,קידנעניימ ,ןוז רעד ןוא
 רַאפ רעסעב ךָאנ ,קימָאק רעטוגַא זיא ַאּפָאּפי ןגָאז םיא טגעלפ
 .י ..ןָאזעַאטָאּפ

 -נעעג ץלַא ףכית ךיז טָאה המחלמ רעד ןופ ךָארבסױא ןטימ
 ַא א ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ךיילג זיא רעצעזטפירש .טרעד

 .ןרָאװעג טלַא ןוא יורג רע זיא טכַאנ ךרוד .רוגיפ רעשיגַארט
 ןױש ךיז רע טָאה ןוא .ןײגוצסױרַא בוטש ןייז ןופ טַאהעג ארומ
 םוצ טפעלשרעד ,ךעלסעג-רעטניה ךרוד ,ףליה סנצעמע טימ
 ןשיווצ ןטרָאד רע זיא ,6 סַאג ןושַארטס ףױא טַארנדוי ןטשרע
 קירוצ ןפרַאד טינ ידכ ,ןקיטכענ ןבילבעג ןעמָארק עטסופ יד
 ןיײג וצ טייהַא

 ףיוא ןענדרָאוצנייא ןבעגעגנייא ךעלדנע םיא ךיז טָאה סע ןעוו
 ,עיצינומַא ןביילקרעביא םייב ,גרעב רעניקשיש יד ןיא טעברַא
 טָאה ךָאד ,ךיז וצ ןעמוקעג ,ןרָאװעג רערעטייה לסיב ַא רע זיא
 .טכַאמעג קורדנייא ןקידָארומ ַאזַא ןדיי עקימורַא עלַא ףױא רע
 ,קידנביילג ,טלָאוועג ןכַאמפיונוצ םיא רַאפ יז ןבָאה לָאמנייא זַא
 טימ םיא ןעמ טָאה ַאטעג ןופ ןרעױט יד ןיא .טרעגנוה רע זַא
 רע טָאה לטניוו ַא רַאפ ןקז ַא ןױש טריפעגניירַא החּפשמ ןייז
 עקילָאמַא ענייז וצ ,עטנַאקַאב וצ ןּפָאלעגמורַא ;טַאהעג ארומ
 ןרעכיז וצ ידכ ,ןיײש ַא ןגירק ןפלעה םיא לָאז ןעמ ,רערערַאפ
 טזָאלעג טינרָאג רעבָא ךיז טָאה'ס ןבעל סָאד החפסששמ רעד טימ
 -עג טינ ןרעדנַא ןגעוו רענייא טָאה רַאוװריױו םענעי ןיא .ןַאמ
 ןגעלעג זיא ןעמעוו .שפנ םענעגייא ןגעוו ,ךיז ןגעוו רָאנ ,טכַארט
 -טסנידרַאפ ,רעטסטלע רעד םורַא טייג ָאטעג ןיא ָאד זַא ,ןעניז ןיא
 .ןעועטַאר םיא לָאז ןעמ טעב ןוא ,רעקימָאק רעשידיי רעלופ
 טימ עכעלקילג יד ןעוו ןוא .ןגָארקעג טינ ןייש ןלעג ןייק טָאה רע
 ערעייז טימ טרישרַאמסױרַא ָאטעג ןופ ןבָאה ןענייע עלעג יד
 ָאטעג ןופ לָאז ןעמ ידכ ,ןטייהנייא-סטעברַא ערעייז ןיא תוחּפשמ
 ןענַאטשעג רעיוט םייב זיא ,ןעמענוצ ןענָאק ענעבילבעגרעביא יד
 .י?רועפאי טכוזעג ןוא רעצעזטפירש בייל רעטרעקיוהעגנייא ןַא
 ןיג ךיז לָאז רע ןטעבעג ,ןעגנַאגעגוצ םיא וצ ןענייז םירבח
 וצ סעפע ןעז ןעמ טעוװ ,הלהב יד רעבירַא טעוװיס ,ןטלַאהַאב
 ט'נ ןבָאה ןוורענ יד רעבָא ןטלַאהַאב ךיז קעװַא רע זיא ,ָאט
 -סיורַע שינטלעהַאב-יענילַאמי רעד ןופ ןיילַא ןוא ,ןטלַאהעגסיױא
 ..קרעמַאב רעניווטיל עטנּפָאװַאב יד םיא ןבָאהיס ..ןכָארקעג

 -םחנמ ןייק טינ ןיוש ,רעדניק ןוא בייו רעטבילעג ןייז טימ
 רעקשיקול ןיא קעווַא ,סָארגָאּפ ןכָאנ יהיבטי ַא יו רָאנ ,לדנעמ
 טגָאזעג ,רעצעזטפירש ,רָאמוה ןופ גינעק רעד טָאה טרָאד .עמרוט
 ;עטיווָאניּפרַאק השמ רעטַאעט ןשידיי רענליוו ןופ רָאטקעריד םוצ
 טימ זַא ,ןהנעטניירַא ריד ןיא געלפ ךיא יוװ ,השמ ,וטסקנעדעגי
 ?ךיא ?ךיא רעבָא .ןַאקרַאּפ ַא רעטנוא ןברַאטש וטסעוו ןגעוו ענייד
 הטסגָאז סָאו ,ַאה ?דניצַא ןוא ,עלהיח ןיימ ,עקנישַארבַא ןיימ
 -טסברַאה ןייז ןופ רענלָאק סעד קידנלעטשפיוא ןוא ,י?השמ
 ןוא טנַאה ןרעטנוא ןשטווָאניּפרַאק ןעמונעג רע טָאה לטנַאמ
 -ַאּפנ ןטצעל רעייז תוחפועמ ערעייז טימ טכַאמעג ייז ןבָאה עדייב
 .ײרַאנָאּפ וצ -- םלוע-תיב רענליוו ןטסערג ןוא ןטסעיינ םוצ ריצי

 :ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו טביירש ווָאקרוט סַָאנָאי
 ןעו ןטימעגטיוא טשינ לרוג רעזייב רעד טָאה םיא ךיוא;

 רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ רע זיא ,ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד
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 רנַאב םישודפ

 -עג טרָאד ךָאנ טָאה רע .ענליוו טָאטשמייה ןייז ןיא ןבילברַאפ

 ןטנווָא ענייז טרישזנַארַא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא רעטַאעט טליפש

 .ןכַאל ןסייה םידיױטקָאד ,טנוזעג זיא ןכַאלי .גנוזָאל ןרעטנוא

 ןענופעג טרָאד ךיז טָאה ,טָאטש ןיא ןירַא ןענייז ץעטייד יד ןעו

 שמי -- רעביא טיגימ יו -- טָאה רע .רעצעזטפירש ְךייֵל ךיוא

 ןופ גנילביל רעד ,רעצעזטפירש ,רע .ָאטעג ןיא טרעגנוהעג

 יױ-פ ןייז טימ ןעמַאװצ טרעגנוהעג ןוא ,טרעגנוהעג טָאה ,ענליוו

 רַאט ןעוועג עקַאט זיא סָאד ןוא ,רעדניק עטבילעג-סייה ענייז ןוא

 ,טרעגנוהעג יכָאה רעדניק ענייז ןגָארטוצרעבירַא טשינ שממ םיא

 קידנענָאק טשינ ,םעלַא םעד וצ ןקוקוצ ךיז רעמ קידנענָאק טשינ
 -עזנטירַי; בייל ןזיא ,ןורענ עטפיורשעצ ענייז ןשרעהַאב רעמ

 יטענוּפַאכי יד וצ סױרַא ,רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ רעצ

 'ּפִא טזָאלעג קיליױװירפ ךיז ןוא (םיתרשמ עשישטייד-שיווטילו

 | ."טיוט םוצ ןריפ
 'ג עשרַאװ ,"ט'לבטיל , ,ןטנװָא עשיטסירָאמוה סרעצעזטפירש ביל -- .מ .נ

8, 1926. 
 .סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,"ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װָאקרוט סַאנָאי

 ,61*252 .זז
 .25'21 .וז ,1962 ,קרָאי וינ ,,רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , -- רעכַאילב .ש

 | ןאמקרעמש קחצי} ר'ד .ב .י ,רוּפצ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1888 .נַאי 20 .בעג}

 -עלַאפ ןיא 1888 רַאונַאי 20 ןריובעג

 4 ןופ רעטלע ןיא .עיבַארַאסעב ,יטש

 יַאֹּפ ןיא ןרעטלע יד טימ ןעמוקעג רָאי
 -נַארפ יד טכַאמעגכרוד טָאה רע ואוו ,זיר

 -ביוה ןוא לושלטימ ,לושסקלָאפ עשיזיוצ

 -יפ ר"ד לטיט ןטימ טקידנעעג ןוא לוש

 -נָא טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז .עיפָאסָאל
 -רושז ןשיזיוצנַארֿפ ַא ןיא 1908 ןביוהעג

 -ַאב ךיז ןוא זירַאּפ טזָאלרַאפ 1912 .לַאנ

 ןבלעז ןיא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעז

 עשידיא יד , ןיא ןעלקיטרַא 15 ןופ עירעס ַא טימ טריטויבעד רָאי

 ןיא ריפניײרַא ןימ א ,"ןעגנוטכַארטַאב עשיגָאלָאכיסּפ , ט'א 'ךָאװ

 ךיז טריסערעטניארַאפ ץרּפ .ל .י .עיפָאסָאליפ רעכעלטלעװלַא

 -ַאק עשירַארעטיל ַא ןעמדיוו ךיז םיא טקיטומרעד ןוא םיא טימ
 .שידיי ףיוא ערעיר

 יד , ןטקַא 5 ןיא עירעטסימ ןייז 1913 ןיא טכעלטנפערַאפ .צ

 ,1923 ןיא ,ןרעפ ןיא ,טעברַאַאב רע עכלעוו ,"תולג ןיא הניכש
 ."ןרעיוט יד ייב , ג'א

 תובשחמ-לעב רעקיטירק:רוטַארעטיל רעשידיי רעטנַאקַאב רעד

 יז טלדנַאהַאב ןוא עסעיּפ רעד ףיוא דעלריפסיוא ּפָא ךיז טלעטש

 ;טקנוּפדנַאטש ןשיטַאמַארד ןוא ןשירַארעטיל ןופ

 ןעירעטסימ ןָא ןעמ טפור רוטַארעטיל טלעוו רעד ןיא ..,

 ,ףיא ןטערט סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד סָאװ ,קיטש-רעטַאעט עניױזַא

 ןופ ןטלַאטשעג עשילָאבמיס רָאנ ,עקידעבעל ןייק טשינ ןענייז

 ןטערט עירעטסימ סרופצ ןיא .ןָאיגילער רעקידנשרעה רעד

 ,ןביולג-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןענָאזרעּפ עשיּטסימ יד סױרַא

 יד ,ןטש רעד ,יאדמשא רעד ,תיליל ,הניכש יד ,לשמל יװ

 ,תופועכמ ,םידע ,תיחועמ ,ירירבשש ,גנורעטשעצ ןופ רעטסיײג

 עירעטסימ עצנַאג יד .איא סעקינווודמל ,לוק-תב ַא ,םיכאלמ

 עדנעגעל רעטנַאקַאב רעד ןופ טנעמַאדנופ ןפיוא טיובעג טרעוװו

 עבַאגפױא יד טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ענייר אל יד ףסוי ןגעו !

 .טייצ רעד רַאפ ןחישמ ןעגנערבוצּפָארַא
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיספץק על

 ןעעז עירעטסימ םרוּפצ ןופ לייט ןטשרע םעד ןיא ןױש.

 עדנעגעל עשידיי עטלַא יד ןטעברַאַאב טוואורפ רע יװ ,רימ

 יד זַא ,ןילַא קנַאדעגידנורג רעד ןיוש ,ןפוא םענרעדָאמ ןפיוא

 סע זַא ,רעדנַאנַאנײא וצ ךעלנע ױזַא ןענייז תיליל ןוא הניכש

 זַא ,טזיױוַאב ,קוליח ַא יז ןשיװצ ןעניפעג וצ ךעלגעמוא זיא

 סטכעלש ןוא סטוג ןופ םעלבָארּפ סָאד זיא רָאטיא םעד רַאפ

 -יטנייה יד ןופ ןטסניימ יד ייב יװ לקט ןוא טרעטנָאלּפרַאפ יױזַא

 -ַארט סדוד טָאה רוּפצ זַא ןיווש טעז ןעמ .רעקנעד ענרעדָאמ עק

 ןטַארעטיל עקדירעירפ יד יװ ןענַאטשרַאפ רעפיט ליפ עידעג
 .השעמ-ענייר ַאל יד ףסוי יד טעברַאַאב ךיוא ןבָאה סָאװ

 "עג עטוג ענעדיישרַאפ יד ןופ ןדײר טשינ ָאד ליװ ךיא.

 רעד רעביא טיירּפשעצ ןענייז סָאװ ,ןעגתטכַארטַאב ןוא ןקנַאד

 ןשטנעמ ןטעדליבעג-שיפָאזַאליפ םענרעדָאמ ַא רַאפ .עירעטסימ

 קידנעטש ןייז וצ ףיױא טשינ ןרעה יז שטָאכ ,יינ טשינ יז ןענייז

 שיױו יו עגַארפ יד רעמ טריסערעטניא ךימ .טנַאסערעטניא

 -פיוא לָאמַא טנידרַאפ יז טייו יו ,שינעצס זיא עירעטסימ יד

 סנױזַא סעפע טָאה רופצ זַא ןיפעג ךיא ןוא ןרעוו וצ טריפעג

 -ךוב ַא רָאנ טשינ ןייז לָאז סָאד זַא ,ךיז טעב סע סָאװ ,ןפַאשעג

 -טנעלַאט רַאפ .גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ךיוא רָאנ ,עירעטסימ

 עקיטכערּפ ןַארַאפ עירעטסימ רעד ןיא ןענייז ןרָאיטקַא עלפ

 ןטש ןופ ןוא קינוו דמל ןעגנוי ןופ ,ןתיליל ןופ ןלָאר יד ?לָאר

 טייקכעלגעמ יד רָאיטקַא ןטוג םעד ןביג ,רַאבקנַאד ױזַא ןענייז

 טלָאװ סע זַא ,ןטייקיעפ עטסנטלַאהַאברַאפ ענייז ןזױװצסױרַא

 ןוא םיקסנימַאק ,סטרעביל ערעזדנוא סָאד ןלעוװ קרַאטש ךיז

 זדנוא ןוא ,עירעטסימ סריּפצ טימ ןענָאקַאב ךיז ןלָאז סָאזַאלעשז

 -פױא |ןר}ןעכעלמיטסקלָאפ ןיא ענעצס רעשידיי רעד ףיוא ןבעג

 יטוערַאפ ךיא .ןקיליײה ןגנוי ַא ןוא םונעוו ַא ,ןטש ַא גנוסַאפ

 ךַאז ַאזַא ןבעג וצ רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ ןטייקירעוװע יד רָאלק

 ןצנַאג םעד ךָאנ סָאד ,טשינ לפיױוצ ךיא רעבָא ,עירעטסימ ַא יו

 ,םוקילבופ עשידיי סָאד טציא טעמרָאק ןעמ סָאװ טימ דנוש

 -עטסימ עטריפעגפיוא עלַאעדיא טשינ שינעצס יד ךױא טעװ

 רעד ףױא רעסַאװ לַאװק רעשירפ ַא יו ןקריװ רוּפצ ןופ עיר

 ןַארַאפ ןענייז עירעטסימ רעד ןיא .םוקילבופ ןופ עיזַאטנַאפ
 יױזַא א ענעצס עטצעל יד .טנעמָאמ עשיטַאמַארד ליפיוזַא
 -עג רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד ןיא זַא ,קרַאטש
 קרעוו סרופצ טָאה יאדויא .טשינ ןכיילג ןייק ריא רַאפ רימ ןעניפ
 ןרעסןישזער ןלופטנעלַאט ןסיוועג ַא ייב רָאנ ,תונורסח ךס ַא
 -עטסימ רעד ןופ ןכַאמ ןוא ןרעסעבסיוא תונורסח יד ןעמ ןָאק
 סָאד ןרעטסײגַאב ןוא ןרעלַאב ,ןעיצ לָאז סָאװ ,ךַאז ַא עיר
 .םוקילבוּפ

 טזערעוצ ךיא ןכער עירעטסימ רעד ןופ רעלעפ-דנורג יד וצ
 ןביירש טשינ ןָאק ןעמ .ךַארּפע עכעלמיטסקלָאפ ענייר-טשינ יד
 "ױזַא ןבעג טשינ ךיוא ןָאק ןעמ .ײעדנע, "ץק, טָאטשנַא לשמל
 עלהרות-רפס רעד טימ טפמעק קינווידמל רעד ואוו סענעצס ענ
 םלצ ןטימ רעקיליײה רעכעלטסירק ַא יװ טקנוּפ םידש ןגעק
 -רעד ,םונהיג ןיא ּפָארַא ךיז טזָאל דוד יו ענעצס יד .טנַאה ןיא
 רַאּפ ןענייז ייז ןוא ,סענעצס עכעלטסירק עכעלנע קרַאטש טנָאמ
 -כרוד קרַאטש עירעטסימ יד זיא ללכב .זָאלקַאמשעג ןדיי זדנוא
 רופצ זַא ,ןזיױו סָאו ,ןויטָאמ עכעלטסירק ענייר טימ ןעגנודרעג
 רעכעלטסירק רעד ןופ סולפנייא סעד רעטנוא קרַאטש זיא
 .קיטסימ

 -נערַאפ ַא זיא רופצ |ןופ| עירעטסימ יד זַא ,ט:עינ טלַאה ךיא
 ןוא ןטעברַאַאב ךָאנ יז ףרַאד רָאטױא רעד .קרעוו טסנוק טקיד
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 רעזעל ןרַאפ ךַאז ענעמוקלופ ַא ןרעוו טעוו יז רעדייא ןטעברַאַאב

 ענױזַא טָאה "תולג ןיא הניכשש יד; רעבָא .רעטַאעט ןרַאפ יװ

 קרַאטע ױזַא ןיא יז ,םענעצס ןוא ןכירטשש עלופטנעלַאט עטוג

 -טסנרע רענייר ַאזַא ףיױא טזייו יז ןוא ,שיטַאמַארד זייוורעטרע

 ןוא ןרעסעברַאפ וצ יז ימ יד ךיז טניול סע זַא ,רָאטױא ןופ טייק

 ידג טעברַאעגמוא לָאמ ףניפ ץרפ .ל .י ךָאד טָאה ןרעסעברַאפ

 ךָאנ ןעמענ טששינ ךיז רופצ יה לָאז סָאװרַאפ ."טייק ענעדלָאג

 רעשידיי רעד ןיא עטערע יד זיא סָאװ ,עירעטסימ ןייז וצ לָאמַא

 ןכַאמ ,םרָאפ רעד ןיא ,טציא ןױש ןָאק סָאװ ןוא ,רוטַארעטיל

 ."?שינערעקרעביא עניילק ַא טלעװ-רעטַאעט רעשידיי רעד ןיא

 .ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ לָאמנייק זיא קרעװ סָאד

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב

 רעװעשרַאװ, ןיא ןעלקיטרָא טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ .צ טָאה

 טימ ןעמַאזוצ ,1918 ןיא ןוא (גרעבמָאנ .ד .ה -- .דער) "טַאלבעגַאט

 אה .רעכיב-לעמַאז עשידוי, יד טריטקַאדער ,גרעבנעסייוו ,מ .י

 -קַאדערטימ סלַא טשינ ןיוש טרירוגיפ רע ואוו ,5 ךוב םעד ץוח

 עשיטירק ןוא רעדיל טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע ואוו ,(רָאט

 טימ הנותח .צ טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .ןעלקיטרַא

 ןוא יקסלַאװָאק בייל הדוהי 'ר בר רעקוװַאלצָאלװ ןופ רעטכָאט ַא

 זיא רֶע ואוו ,קעװַאלצָאלװ ןיא טייצ ערעגנעל ַא ףיוא ךיז טצעזַאב

 "ער 1927 ןיא ןוא עיזַאנמיג רעשידיי-שילױוּפ ַא ןיא רערעל ַא

 רע ואוו ,"גנוטיײצ-ןָאיַאר רעזנוא , טַאלבנכָאװ ַא רע טריטקַאד

 .ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד טקורד

 ןלייט 5 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ןייז ןענישרעד זיא 1922 ןיא

 ,"לבב ןיא , רעדליב 7 ןוא

 :טביירש ןָאקיסקעל ןייז ןיא ןעזייר ןמלז

 םעד וצ ןביג סָאװ ,ןעמַארג עקיסילפ ,עטכייל ןיא ןבירשעג

 -לעוװו ןיא רעבָא עמַארד םצע יד ;טזיציסַאלק ןופ ןָאט םעד קרעװ

 יִד ןופ עיצַאטערפרעטניא עיינ ַא ןבעג טוואורפעג טָאה .צ רעכ

 ןופ ןעגנוצָארּפע יד ןופ ןוא סעדנעגעלירצנדכובנ עשילביב

 ."טייקנגיצעצ ןופ טדייל ,ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ שידיי

 ןרָאװעג טריפעגפיוא טינ לָאמנייק זיא "לבב ןיא , ךיוא

 ןופ תחנ, :ןסעיּפ-רעדניק ס'.צ ןענישרעד ךיוא ןענייז 1922 ןיא

 -ץּפש רָאי ַא זיא סָאװ ,(רעדליב ייווצ ןיא ליּפש-רעדניק) "רעדניק

 . רעד, ןוא "'םינב לודג רעצ, נ'א שיערבעה ןיא סױרַא רעט

 "רעד ךיוא זיא סָאװ ,(רעדליב ייווצ ןיא עמַארד-רעדניק) "רענגיל

 ג'א גנוצעזרעביא רעשיערבעה ַא ןיא רעטעּפש רָאי ַא ןעניש

 ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז ןסעיּפ-רעדניק יד ."ןרקשה ,

 .ןעגנולעטשרָאפ-לוש עשידיי

 :ןַאדשזַאק .ש .ח טביירש ןסעיּפ-רעדניק ייווצ יד ןגעוו

 טיובעג ןענייז "רענגיל רעד ןוא "רעדניק ןופ תחנע..,

 .סעמעט עבלעזיד ןץא ענייא ךעלטנגייא ןבָאה ןוא ךעלטייהנייא
 עכלעוו ,רעדניק יענעברָאדרַאפ, טריפעגסיױרַא ןענייז עדייב ןיא
 עדייב ןופ יידיא יד . .דניז "עטלצרָאוועגוייא, ערעייז ןבָאה
 ,ךעלציפש עטמיטשַאב ךרוד סָאװ ,טעד ןיא טײטשַאב.. .קרעוו
 ןוא גנוריפ רעטכעלש רעייז רַאפ ןקָארשעגנָא ןדלעה יד ןרעוו
 רעקילײה רעד עקַאט זיא סָאד ןוא .הטרח ןוא יד וצ ןעמוק
 -כרוד ןרעװ הטרח ןופ סענעצס יד ..רבחמ םנופ הנוכ ןוא קעווצ
 טעז ןעמ זַא ,זָאעטַאּפַא וא טנעמַארעּפמעט ַאזַא טימ טריפעג
 קעווצ ןייז טָאה רע סָאװ ,טיקנדירפוצ ןוא דיי-פ סרבחמ סעד
 ןבעגעג עירָאטידיױא-רעדניק םעד זיא עיצקעל יד .טכיירגרעד
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 רנ ַאב -םישודלק

 סיוועג ןיוש ןלעװ יד ןופ ןוא ,טרעכיזעג זיא גנויצרעד רעידז

 ןעמוקסיױרַא טשינ תומשנ יענעברָאדרַאפ, עכלעזַא

 זיא טָאװ ,רעיצרעד רעדעי זַא ,ָאטשינ קפס ןייק רעבָא זיא סע

 ייספ-רעדניק ןופ תודוסי יד טימ טנַאקַאב רעקינייוו-רעמ רָאנ

 ךעלכיב יד טָא רעדניק יד וצ ןזָאלרעד טשינ טעװ ,עיגָאלָאכ

 ןא ןריפפיוא סָאד .ענעצס רעד ףױא גנולעטשרָאּפ רעייז רעדָא

 יזיב ןא טײקטכעלש סָאד ןטנעמָאמ ןוא םענעצס רעקילדנעצ

 י"כעלש א רָאנ ןבָאה ןָאק .ןדלעה עטרעדלישעג יד ןופ טייקיליװ

 "יק טעוו סענעצס-יודיו יד .רעדניק לייט ַא ףױא גנוקריוו עט

 יז ןיא סָאטַאּפ רעשלַאפ רעד לײװ ,ןביילג טשינ ייז ןופ רענ

 ךייר עטהכאלמעג יד ןוא עזָאּפ יד ;ףױא ןביוא ןופ ךיז טליפ

 יד וא ,דלעה םעד לחומ ןעניי סָאװ ,רעדניק עקירעביא יד ןופ
 הבושת לעב ַא ןופ לָאר יד טליּפש סָאװ ,אפוג דלעה םעד ןופ דייר

 יד -- ןגױא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ןצרַאה ןיא ךיז טּפַאלק ןוא

 רָאנ טעוו סע ןוא םעד ףױא טכַא ןייק ןגייל טשינ ןלעוו רעדניק

 -עגפיוא יד ןופ קורדנייא רענעסעזעגנייא רעוװע רעד ןביילב

 ײ,יֵדַניִזַא עטריפ

 ןיא רעטעּפש ןוא זירַאּפ ןיא רעירפ טמוק ,ןליוּפ טזָאלרַאפ .צ

 היעשי יו -- ָאד .ןּפרעװטנַא ןיא ךיז טצעזַאב רע ואוו ,עיגלעב

 ןוא טיקיטעט עכייר ַא רע טלקיװטנַא -- רעביא טיג גרעבד:ַאז

 ןשידיי ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטרָא ןופ ץיּפש רעד ןיא ךיז טלעטש

 ,ןּפרעװטנַא ןוא לסירב ןיא ןלוש-ץרּפ .ל .י יד טעדנירג רע .ןבעל

 ןרעטנוא זײרקמַארד ַא טעדנירג ,םידומל יד ןָא ןײלַא טריפ רע ואוו

 עמַארד עשיאייּפָאּפע ןייז ףיֹוא טריפ סָאװ ,"רעטַאעט גנוי , ןעמָאנ

 ליפ רעיײז טַאהעג טָאה עסעיּפ עקיזָאד יד ."?דנַאטשפיוא ןיא,

 .טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד רעביא ןעגנוריפפיוא

 -ילע , רעטַאעט רעװעשרַאװ ןיא זיא 1929 רעבמעצעד 20 םעד

 -ַארָאקעד ,ןַאמרעה דוד -- ישזער ,ווָאקרוט סַאנָאי ןופ ד'א "םועז

 -ַאק ףסוי ןופ גנוטעברַאַאב עשילַאקיזװמ ןוא ,רעלפערט .י סעיצ

 -ַאּפ עשיטַאמַארד ,"דנַאטשפיוא , ס'.צ ןרָאװעג טריפעגפיוא ,יקסנימ

 ןטקַא 4 ןיא עמע

 :ליזיימ ןמחנ טביירש גנוריפפיוא ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 ןעיוצ טקילפנָאק םעד ףיא טיובעג זיא ידנַאטשפיאי;

 -ירפ יד -- ןטלעוו יױוצ ןבעגעג ָאד ןרעוויס .רעױּפ ןא ץירפ

 ,עטרירענעגעד ,עטליופעצ ַא -- ענייא .עשירעיוּפ ןוא עשיצ

 -קירדרעד ַא -- עטייױוצ יד ,עכעלועטנעממוא ןוא עקידתוירזבא

 סָאװ ,ןבעל ןכעלשטנעמ וצ ןליוו א טימ רעבָא ,עטקיטשרעד ,עט

 ןרעוּפ עגנוי יד ייב רקיעב ךיז טזייויאב

 יד ןַא ,גהנמ םעד ןופ עידעגַארט יד טרעדליש עסעיפ ידו

 -סיוא ריא טימ טכַאנ-הנותח רעד ןיא טפַאשהלותב ריא לָאז הלכ

 טייג הלכ יד .ץירפ סעד ןבעגוצּפָא ןעגנואווצעג ןייז ןטלייוורעד

 טרעוו ,ןלעטשנגעק ךיז ליוו סָאװ ,ןתח רעד .ןעניז ןופ ּפָארַא

 ןַא וצ םירעױּפ יד טריפרעד סָאד ןוא ,טױט םוצ ןסימשרַאפ

 םוצ ייז ןעיױרטרַאפ סולשַאב םעד ןגעוו דוס רעייז .דנַאטשפיוא

 ךיי רעד רעבָא ,דוס םעד ןייגרעד ליוו ץירפ רעד .ןכש ןשידיי

 ןיא .ןבירטרַאפ םיא ןופ טרעוװ ןוא ןבעגסױא טינ םיא ליװ
 סצירפ ןופ לייט ַא .דנַאטשפיױא רעד רָאפ טמוק טקא ןטרעפ

 .ןםוא טמוק ץירּפ רעד ןוא דנַאטשפיוא םוצ וצ ןעייטש רעניד

 ןטלַאטשעג ענייז טימ יינ ןצנַאגניא ,ףָאטז רעטנוב ַא...

 ןוא רעסישזער רעד .עניב רעשידיי רעד רַאפ ןטקילפנָאק ןוא

 יד טָא ךיז טימַאב סיילפ רעדנוזַאב ַא טימ ןבָאה ןטסיטרַא יד

 יד ,,, ,ןטלַאטשעג עשינעצס ןיא ןרעּפרעקרַאפ וצ ןפיט עיינ

 -נעמולב ַאנַאיד ,ווָאקרוט (סַאנַאי) ,ןַאמרעדעל ,יױדנַאל ןטסיטרַא
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 יַאב ןבָאה ,גרעבדורג ,טַאטשפלָאו ערעגנוי יד ךיוא ןוא ,דלעמ- |

 ןעגנורעפרעקרַאפ ענייפ ןבעג וצ ,רעקיניױו רעוו רעמ רעוו ,ןזיוז !

 רעד ןיא ָאד ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעג עשירעיוּפ-שיצירּפ יד ןופ

 ערעייז ןיא ןייפ ןעוועג ןענייז שזַאברַאג ןוא ןָאק ךיוא .עסעיּפ

 .ײןלָאר עשידיי

 רעביא קיטירק רעד ןופ ןדירפוצמוא קרַאטש זיא רבחמ רעד |

 ןוא ,עשרַאװ ןיא "דנַאטשפיוא , עסעיּפ ןייז ןופ גנוריפפיוא רעד

 ךיוא , לקיטרַא ןרעסערג ַא טימ רעקיטירק ענייז ּפָא טרעפטנע רע

 "םדוק ּפָא ךיז טלעטש רע ןכלעוו ןיא ," 'דנַאטשפיוא' ןיימ ןגעוו

 ייב יז טָאה ,טנעיילעגרָאפ עסעיּפ יד טָאה רע תעב זַא ,ףיורעד לכ

 טלַאה רע ןוא גנונעקרענָא עקידלַאװג ַא ןפורעגסױרַא ןעמעלַא

 "פיוא רעד ףיוא זיולב ןוָאלרַאפ טינ ךיז רָאט ןעמ זַא ,רעבירעד

 טביילג רע .עסעיּפ ןייז ןופ טסקעט ןטימ ןענעקַאב ךיז רָאנ ,גנוריפ

 ןופ ןובשח ןפיוא ןייג ןפרַאד קיטירק רעד ןופ תונעט יד זַא ,טינ

 רע .ךיז ףיא ייז טמענ רע רָאנ ,ןרָאיטקַא יד רעדָא רעסישזער

 :טביירש

 ןופ ןעניז ןטלַא םניא עמַארד ןייק טשינ זיא ידנַאטעפיואי,

 ןופ ןָאט םניא טסַאפעגפיוא ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא רָאנ ,טרָאװ

 ױװ ןעירעטסימ -ןכריק עכעלמיטסקלָאפ עשיזיוצנַאדפ-טלא יד

 -ָארג טכייל ,טריזיליטס רָאנ ,(המודכו ןסוטסירק ןופ ןדייל יד

 .טייצ רעזדנוא ןופ ָאוינ םוצ שיעדיא ןביוהרעד ןוא טריזיקסעט

 סע זיא ,םרָאפ עקיזָאד יד ןבילקעגסיוא בָאה ךיא ביוא . .,

 -סױרַא שיכיטס רימ ייב ךיז טָאה לָאירעטַאמ רעד סָאװ ,רַאפרעד

 טקריוועג ָאד ךיא רשפא טָאה ,ןיז ןסיוועג ַא ןיא ,ןוא ,ןפורעג

 רעזדתא ןופ קיכיספ-סַאמ יד זַא ,ןייזטסואווַאברעטנוא סָאד

 ,םוהת-ןסַאלק ןטלוב ןקרַאטש ַא ןופ טקודָארּפ ַא קידנעייז ,טייצ

 ןופ קיכיסּפנסַאמ רעד טימ טייקכעלנע עסיױרג ַא סיוועג טָאה

 ַא ךָאנ ןעוועג זיא םוהת-ןסַאלק רעד ואוו ,טייצ ערעטצניפ ענעי

 רעזדנוא ןופ שטנעמנסַאמ רעד טעװ רַאפרעד ןוא .רערעפיט

 רעכעלמיטסקלָאּפ ַא ןיא עידעגַארט-ןסַאלק יד ןליפ רעסעב טייצ

 יו ,ָא רעמ טגנערטש סָאװ ,עמַארד רענעקורט ַא ןיא יו ,םרָאפ

 ."ליפעג סָאד טרעכיירַאב סע

 .ב טנעזנעצער ןופ הנעט רעד וצ וצ ךָאנרעד טערט רבחמ רעד

 השעמ רעד ףיוא טיובעג זיא עסעיּפ יד סָאװ םעד ןגעוו סוינילרַאק

 טשינ זיא סע זַא ,ןָא טזייוו רע ןוא "סיטקָאנ עמירּפ סוי , ןופ

 ָאעפ םעד טלדנַאהַאב סָאוװ ,עטכישעג עטסנױע ןייא ןייק ןַארַאפ

 -עגייא:בייל , ערעייז ףיוא םיצירּפ יד ןופ טכער סָאד ןוא םזילַאד

 ןשירַאבדַאב ןקיזָאד םעד ייב ןלעטשּפָא טשינ ךיז לָאז סָאװ ,"ענ

 ןוא ,רעדנעל עשיעּפָאריײא עלַא ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טכער

 זַא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא קיטש ַא זיב ,רעגנעל ,ןלױּפ ןיא

 ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ןרָאװעג טרירַאב טינ זיא ענַארפ יד

 -טסייג רעד ךרוד ,ףיוה ןכעלגינעק ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז לייוו

 רעטעּפש ןוא סעקינהפינח ענייז טימ ןָאלַאס-לדַא םעד ,טייקכעל

 ץירּפ רעד וִא ,הנעט רעד עגונב .טַאטש רעזַאושזרוב רעד ךרוד

 זיא רע זַא ,רבחמ רעד טרעפטנע ,עשר ַא יװ טַאלג טרעדלישעג זיא

 יו ןייז זומ ןוא ףרַאד םיא וצ גנַאגוצ רעד ןוא רעקנַארק-שיכיסּפ ַא

 ןענייז םירעיוּפ יד ,רעשיגָאלָאכיסּפ ןייק טשינ .,רעשינָאלָאטַאּפ ַא
 -עיוּפ , יו -- רבחמ ןופ גנוניימ רעד טיול == טרעדלישעג טשינ

 זומ רַאפרעד ןוא ,רעריטרַאמ ,עטקיניײּפעג יװ רָאנ ,"ןטנעמיד-םיר

 .תונמחר ייז ףיוא ןבָאה ,ןליפטימ ייז טימ ןעמ

 ַא, זיא'ס ןַא ןַאמיײנ .מ יי טנעזמנעצער םעד קידנרעפטנע

 .מוא עשלעדיימ) םואענעמיה ףיוא ןעמענוצפיוא טסַאל עסיורג וצ

 רעד ףיוא רבחמ רעד ןָא טזייוו ,?עֿמַארדיןסַאלק עצנַאג .ַא- (דלוש
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיסץעל

 סיורפ ַא ןופ עדנעגעל רעד ףיוא זַא ;ןהניד ןגעוו שמוח ןיא השעמ

 זַא ;:עיגילער עכעלטסירק יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא דלושמוא

 יד זַא :עמעט רעד טָא ףיוא "עדַאיליא , ןייז טיובעג טָאה רעמָאה

 ,טריפעגכרוד טָאה קלָאפ עשימיור סָאד סָאװ ,עיצולָאװער עטשרע

 -דירפ זַא ;ןָאיצערקול ןופ גנוקידלַאװגרַאפ רעד בילוצ ןעוועג זיא

 -עג "אקסעיפ ןופ גנורעוושרַאפ יד , עסעיּפ ןייז טָאה רעליש ךיר

 טקיטלַאװגרַאפ טָאה רעבָאה-טכַאמ ַא סָאװ ןופרעד דוסי ןפיוא טיוב

 יד טינ סָאד זיא םעדרעסיוא .ןקידנעטשפיוא ןַא ןופ רעטכָאט ַא

 .עסעיּפ סרבחמ ןיא דנַאטשפיױא-ןרעּפ םעד ןופ הבס עקיצנייא

 ןייק יו טינ טרעדליש רע סָאװ ,דלעה ןשידיי םעד רעדיוו עגונב

 ץירּפ ןגעק טייג סָאװ ,דלעה ַא יו רָאנ ,"עקשָאמ , רענעכָארקעצ

 -ירעלטסניק ןייז זיא סָאד זַא ,רבחמ רעד טלַאה ,רעפמעק יד טימ

 | ,תמא רעש

 סירָאמ -רוד ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא 1933 רַאונַאי
 ."רעטַאעט-טסנוק שידיי , רעקרָאי-וינ ןיא ץרַאװש

 רעקרָאי-ינ רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש ןַאמלעגָאפ .ל
 :גנוריפפיוא

 עלַאיצָאס ַא ידנַאטשפיױאי רעד ןזיא טלַאהניא םעד טל ...א

 ףױא קידנקוק טינ ,טנעָאנ זדנוא יז זיא רעבירעד ןוא עמַארד

 טרעדנוה יירד ַא טייצ רענעי ןופ ּפַא זדנוא ןלייט סע סָאװ ,םעד

 -עט עכעלשטנעמלַא ,עכעלטלעוולַא ןַא ךָאד זיא גנויירפַאב .רָאי

 ןט-17 ןיא ּפָא ךיז טליּפש גנוײרּפַאב ןופ עמַארד יד יצ ןוא ,עמ

 ,קיטכיוו ױזַא טינ זיא ,טייצ רעזדנוא ןיא רעדָא טרעדנוהרָאי

 סָאד ןוא ,ןעמַארג ןיא ,ןזרעפ ןיא ןבירשעג זיא עמַארד יד ...

 ןַא ,טייקכעלטסניק ַא וצ טיג סָאד ,גתרעטש עסיױועג ַא טּפַאש

 רעדעי .ןעגנולדנַאה ןוא ןכערּפשעג יד וצ טיײיקכעלריטַאנמוא

 ןופ טביירטרַאפ רעיא ערעזדנוא ןיא ּפָא טגנילק סָאװ ,םָארג

 ןוא ,טיײקידתמא ןופ ,טײקכעלריטַאנ ופ קורדנייא םעד זדנוא

 ָאד זיא םזילַאער רעד .רעשיטסילַאער ַא דָארג זיא טלַאהניא רעד

 ןעירעיוּפ םעד ןופ רעדליב יד .רעיילשע ַא טימ טקעדרַאפ רעבָא

 -טכידעג ,עקינַאטנייא טימ ןלָאמעג ָאד ןענייז ןבעל ושיצירּפ ןוא
 .ןברַאפ עצראווש

 ךיז רַאפ רימ ןבָאה עסעיּפ רעד ןופ ןטקַא יירד יד ץא...

 ןוא ןשירעיופ םעד ןופ דליב ןקידנעטשלופ ,ןקיטייזלַא ןייק טינ

 -רַאּפ םעד .טייצ רענעי ןופ ןבעל ןששיצירּפ םעד ןופ טינ ךיא

 -טּפיוה יד זיולב ןפרַאוװצנָא ןעוועג ,קיטנעק ,זיא ליצ סרעסַאמ

 רעד ןופ ,ײרעּפַאלקש רעשירעיוּפ רעקיטלָאמעד רעד ןופ טירטש

 רעבָא ,תורקפה רעזטיצירפ רעדליוו רעד ןופ ןוא ,יענזישטיַאּפי

 טפיוהרעביא ןוא ,קורדנייא ןקרַאטש ַא זדנוא ףיוא ןכַאמ וצ םיא

 ןעירעלטסניק א ןופ ןוא טייקטכע עשיטַאמַארד ןופ קורדנייא וַא

 דָארג רָאנ ,ןכירטש ענײמעגלַא ןייק טינ ךיז ןרעדָאפ ,תמא

 יד ןופ ןוא ןבעל ןקיטסלָאמעד םעד ןופ ןטייהלצנייא עקיטכיוו

 ךרוד ןעיײג ,טינ ןעוו ,טרעדלישעג ןרעוו עכלעוו ,סרעטקַארַאכ

 עשיטַאמַארד יד ןוא ,סנטָאש עזַאלטולב יו ןשטנעמ יד זדניא רַאפ

 ןוא טקיטכערַאב ןצנַאגניא טינ ןענייז ןעגנולדנַאה ןוא סענעצס

 יז ,עמַארד סרוּפצ ןופ ןורסח רעד טגיל ָאד ןוא ,דנגייצרעביא

 -גָאב יז ןוא ,ףָאטש ןשעיטַאמַארד ןכעלרעניא קיניױו ךיז ןיא טָאה

 א סענעצס עשיטַאמַארדָאלעמ עקיניא טימ זיולב ךיז טנגונ

 רעד ,עמַארד עתמא יד ... .עגנולדנַאה טָאטשנָא דיר טימ

 רעד רעטניה ץעגרע ּפִא ךיז טליּפש ,םירעיופ יד ןופ דוָאטשפייא

 םָאֹוו ,דיײר יד ךרוד םעד ףיוא ןסױטשנָא זיולב ךיז ןזמ רימ .עניב

 -רעניא יד ... .ערעדנַא ופ דנַאטשפױא םעד ןגעוו טדער ןעמ

 טוואורפעג ץרַאוװע סירָאמ טָאה עסעיפ רעד ןופ תונורסח עכעל
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 רעסיוועג ַא זיב ןוא ,ןטקעּפע עניױע עכעלרעסיוא טימ ןקעדרַאפ

 -ווא ןּפַאכרַאפ סענעצס עקינייא .ןעגנולעג םיא סָאד זיא סָאמ

 -טכיל יד טימ ןעמָאװצ קיװמ ןוא סעיצַארָאקעד יד .גיוא רעזד

 טָאה עסעיפ יד טעוװעטַארעג רעבָא .גנומיטש ןפַאש ןטקעפע

 יד טגיזַאב ןבָאה רעמענלײטנָא עטסרעמ יד .אפוג ןליּפש סָאד

 ,טלעטשעג ייז רַאפ טָאה עסעיפ יד סָאװ ,ןעגנורעטש ערעווש

 ןעמוקעגרעביא זייולייט ייז ןבָאה םַארג ןופ גנורעטש יד וליפַא

 -רַאפ וצ טייצ עצנַאג יד טימַאב ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעדכרוד

 ."עזָארּפ עקידעכָאוװ ןיא ןזרעפ ענעביוהעג עטמַארגעג יד ןעלדנַאװ

 :טביירש ןילדע םָאיליװ

 ןעזעג לָאז ןזרעפ ןיא עמַארד ַא זַא ןטלעז רעייז זיאיס . . .,

 -ַוֲא ןיא ךיילג סע חמ ןעמ ןוא ,עניב רעשידיי רעד ףיױא ןרעװו

 ןוא עכעלמיטסקלָאּפ ,עכַאפנייא ןענייז ןזרעפ יד זַא ,טָאז בייה

 ידנַאה רעד ןופ גנַאג םעד טינ ןרעטש ייז ןוא עכעלדנעטשרַאפ

 ןגָאלַאיד יד וצ טירָאלַאק ןוא ןח ַא וצ ןביג ייז ,טרעקרַאפ .גנול

 -עט-טסנוק ןופ רעליפשיוש יד סָאװ ,זיא עדנשַאורעביא סָאד

 ןײרַא טינ ןלַאפ יז .חרעפ יד טימ טינ ךיז ןרעטנַאלּפ רעטַא

 ןעמַארג יד סױרַא ןדייר ןוא ןָאט ןשירָאטַאמַאלקעד ןייק ןיא

 יד ןופ ןושל רעד ןעוועג עקַאט טלָאו סע יוװ ךעלריטַאנ יוזא

 .ידנַאטשפיואי ןיא טלעטשעגרָאפ טרעוו ןבעל סנעמעוו םירעיופ

 זיא ,עמַארד רעד ןופ םרָאפ רעשיטעָאפ רעד רעסיוא רעבָא

 .יניב :עשיוי רעד רַאפ רעכע?נייוועגרעסייא ןַא טלַאהניא רעד

 ןגעוו ןסעיפ ָאד ןענייז סע ןוא עיינ ןייק טינ זיא עמעט יד |

 סרוּפצ .י .ב זַא ,ןגָאז חמ ןעמ רעבָא ,כַארּפש עלַא ןיא םעד

 ריא טָאה ץרַאווש סירָאמ ןוא ;טּפַארק ןוא גנואויש טָאה עמַארד

 ."גנוריפפיוא עקידלקַאטקעּפס טעמכ ,עדנסַאפ ַא ןבעגעג

 :טביירש ןײטשדלָאג .י .ב

 םנופ טליּפשעג ,טריפעגפיוא ,טלעטשעג יו ,עסעיּפ יד ...,

 ןקלעמ וצ ןטייהנגעלעג עטוג עלַא טָאה ,ןבירשעג יוו ןוא ןרָאיטקַא

 רעד .(יבלַאק עשָאיי) ילבלעקי סָאד יװ טוג יוזַא טקנּפ ךיז

 "בהזה לגע; סנופ ךעלעצנוק עלַא טעמכ טָאה ידנַאטשפיואי

 -דתש ןופ ײרעלַאג ַא -- שזַאנָאסרעּפ רעד .(בלַאק םענעדלָאגו

 ַא טימ ןוא עלעגנעטס-תונז טױר ַא טימ טלקיױורַאפ ,ןדלעה

 יד ...דנש ןופ תוהמ רעד .עקרָאילַאג רעד וצ לגייא-רזממ

 ,עטכעלש ןוא עטוג -- ייױוצ ףיױא ןטלָאּפשעג ןענייז ןשטנעמ

 רעטַאעט ןופ סױרַא טינ טייג םלוע רעד .םיקידצ ןוא סיעשר

 רעד ןוא ,טלעו רעד ףיוא רכש ןייז טגירק קידצ רעד רעדייא

 זיא קידצ רעד יװ טקנופ .ףוס ןרעטצניפ ןייז טמוקַאב עשר

 ױזַא ,עקיטכיל טימ ןוא ןברַאפ עלעה טימ טכידעג טברַאפעג

 ,עצרַאוװע טימ ענטעמַאה ןוא טכידעג טברַאפעג עשר רעד זיא

 ,רעמ לצימש ַא טימ טרעדלישעג ןענייז עדייב .ןברַאפ ערעטצניפ

 ןבירטרעביא ןענייז עדייב

 יד טרעדלישעג ידנַאטשפיואי ןייז ןיא טָאה רופצ .ב .י ריד

 יד :רעגיטש ַאזַא טָא ףױא ןענױשרַאּפ עטכעלש יד ןוא עטוג

 יז עוועקַאּפרַאפ ןוא םענ שטָאכ ,רעבליז טימ דלָאג ןענייז עטוג

 ,ןסיברַאפ ןוא רעטיב ןענייז עטכעלש יד .עקשוּפ-גורתא ןַא ןיא

 .סיפ יד סיױא ייז ירד ןוא עניב רעד ףיוא ףױרַא ילפ שטָאכ

 םענייש ַא רַאיס טעזימ ןוא גנולעטשרָאפ רעד ייב ןעמ טציז ..;

 ןייז רַאפ טריצודָארּפ רעדיוו טָאה ץרַאוװע סירָאמ לקַאטקעּפס

 עניב רעד ףױא .ןענױשרַאּפ-דנוש יד ןיא ןעמ טסעגרַאפ ,םלוע

 ןא ,ענעריובעג-בלַאה ,תומשנ ןָא ןשטנעמ יד םורַא ךיז ןעיירד

 (טזַאנָאסרעּפ ןצוח םערָאװ ,גנולדנַאה עכעלדיימרַאפמוא יד ןריפ

 -פיואי םניא ָאטינ ןלַאפ-דנושש עכעלניױועג ערעדנַא ןייק ןשנייז
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 דנַאב -םישודספ

 רעד וצ טסַאּפעגוצ ןייז עקַאט ךיז ןגעמ ןעגנולדנַאה יד .ידנַאטש

 וא רעייפ ןפיוא עשר םעד ןעגנערבפיורַא ןיא גנונכייצ-ןשטנעמ

 -עג טינ רעבָא ייז ןענייז ,למיה םוצ רעטייל ןפיוא קידצ םעד

 דָאמ טּפיוה םנופ גנַאגסיוא רעקידתמא ןַא ןענייז יז .טשלעפ

 ןזָאלבעצ ןוא לטניוו ַא ןעמוק טפרַאדַאב טָאה סע... .וויט

 -רַאפ זיא ,לטניוו סָאד טמוק ,רעייפ ןקידנעמַאלפ ַא ןיא ןקנופ יד

 ןוא תונמחר ןופ טינ טסיױו סָאװ ,ידנַאטעעפיואי רעד ךעלדנעטש

 -רעד טָא ןטלַאהרַאפ ןלעטשּפָא טינ סיא ןָאק ץענערג ןייק סָאװ

 ףרַאד רַאפרעד ןוא סינּפ שיטייל ַא קרעוו סרוּפצ רײד טָאה רַאפ

 .רעבָאהביל-רוטַארעטיל םעד ןלעפעג סע

 ךיוא סָאד זיא ,ןזרעפ עטמַארגעג ןיא ןבירשעג זיא יךַאזי יד

 ןענייז ןזרעפ יד .עװַאקישט יא ,יינ יא זיא סָאװ ,עקצַאצ ַא

 וצ ךיז לָאז רע רעיושוצ םעד ןטַאר רָאנ ףרַאד ןעמ .ןטָארעג

 ַא ןופ ןענייז ייז .ןבָאה האנה ןיילַא יז ןופ רע טעוװ ,ןרעהוצ יז

 .ןַאמכאפ

 ןגעק ןעמעש וצ סָאו טינ ללכ ךיז טָאה גנוריפפיוא יד . ..

 -ָאקעד יד ךיוא ןענייז ױזַא .יבלַאק עשָאיי ןופ גנוריפפיוא רעד

 .יףיצוק ןָאעל ןופ קיזומ עקניטכייל יד ןוא סעיצַאר

 :טביירש ינודקומ .א ר"ד ןוא

 רעד ןיא .עיצולָאוװער רעסיורג ַא ןופ לדנעּפש ַא זיא סע . ..,

 -עג ךעלדנעּפש עכלעזַא ןענייז עיצולָאװער רעשיסור רעסיורג

 ןדנַאטששפיוא ליפיוזַא ,םיצירפ לפיוו .רעטנזױט יד ןיא ןגיולפ

 -רָאי ןטיוט ןיא ןכוז טינ סע ןעמ ףרַאד .ייז ןגעק ןעוועג ןענייז

 עשירָאטסיה ןיא קעווַא ךיז ןעמ טזָאל לָאמַא רעבָא .טרעדנוה

 עלַא ופ רוקמ םעד ,ןגָאז וצ ױזַא ןקעדפיוא וצ ידכ םיקחרמ

 עיצולָאװער רעקיטנייה רעזדנוא ןופ ןוא ללכב סעיצולָאוװער

 .םעד בילוצ עזייר עטיױו ַאזַא ןכַאמ וצ ךיז טניול סע ןוא .טרפב

 .ידנַאטשפיױאי סרופצ .י .ב ןיא טינ ךיוא רעדל סע ךיא זז

 ויַאנ ןוא טוש9ּפ טרעװ ָאד .טקעדעגפיוא טינ ךַאז ןייק טרעוו ָאד

 עווװַאנ ַא סע זיא ןצנַאגניא ..+ .השעמ עטְלַא ןַא טלייצרעד

 ןח לקיטש קיצנייא ריא סָאד זיא ,טליוו ריא ביוא ןוא .עמארד

 ַאזַא טימ דנַאטשפיוא ןַא ןגעו השעמ ַא טלייצרעד טרעוו ָאד

 רעד ןעוועג טלָאװ דנַאטשפיױא רעקיזָאד רעד יו ױזַא תומימת

 ןוא ,טלעוו רעזדנוא ףיוא דנַאטשפיוא רעטצעל רעד ןוא רעטשרע

 רַאפ שודח רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ דנַאטשפיוא ןַא יו דזזַא

 ןַא טלייצרעד סָאו ,טעטױיײַאנ עקיזָאד יד טָא .ןשטנעמ זדנוא

 סָאד זיא ,ןח ןקידלּפַאצ ,ןשירפ ַא טימ השעמ עטלַא ,עטלַא

 .עמַארד רעצנַאג רעד ןיא עלעטניּפ-ןח עקיצנייא

 .רעויטימירפ רעייז א זיא עמַארד רעד ןופ סזינאכעמ רעד

 -עמ ַא ןופ םזינַאכעמ רעטושּפ רעייז ןוא רעוויַאנ רעד זיא סע

 -ַאב סָאװ ,ָאד ןענייז סעניזעזורפ יירד-ייווצ לכה-ךס ;עמַארדַאל

 רעד ןיא יוו ָאטינ ָאד ןענייז ןרעטקַארַאכ ןייק .עמַארד יד ןגעוו

 ןוא עטוג ָאד ןעניז סע .עמַארדָאלעמ רעקיצרַאהכיױו רעטוג

 עטכערעגמוא ןוא עטכערעג ָאד ןענייז סע .ןשטנעמ עטכעלש

 -ַארדָאלעמ רעד ןופ ףוס רעטכערעג רעקיבייא רעד ןוא ,ןשטנעמ

 .טפָארטשַאב טרעוו רעטכערעגמוא רעד .ָאד ךיוא זיא עמ

 .עמַארד עשירעוּפ ןייר א עמַארד סרופצ .י .ב זיא םצע ןיא ...

 עגמ םוש ןייק ןבעל ןשידי םעד טימ ןוא ןדיי טימ טָאה יז

 טעּפעששטעגוצ םתס זיא קלָאפ-רַאּפ עשידיי עטלַא סָאד ןוא ,אשמו

 טמַארד רעד וצ טינ טיג קלָאפ-רָאּפ סָאד .עמַארד רעד וצ ןרָאוװעג

 ןבעל ןוא טולב שידיי ןײק ןוא טײקרַאטש ןייק ,ברַאפ ןייק

 -ולָאװער עטוג ץנַאג ַא סע זיא ,ךיא טלַאה ,ןעמעלַא ךָאנ רעבָא

 ץרַאוװע סירָאמ רעבָא טָאה ... (גנופַאשיקלָאּפ) קָאבול רערענָאיצ
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 ריא טָאה רע .טסנרע וצ ןעמונעג עלהשעמ עוויַאנ עקיזָאד יד

 ַא ןופ ןָאט ןקידלמוט ןוא ןקידנסייר ,ןקרַאטש סעד ןבעגעג

 רעליּפשיוש יד .עמַארד-עדנַאגַאּפָארּפ ערענָאיצולָאוװער עקיטנייה

 ערעייז .ןרעדליפ ייז ,ןעיירשש ייז .ָאט ןכױה ַא עלַא ןעמענ

 ןײרַא טפָא ןלַאפ ןוא עקידנסייר ,עטגערעגפיוא ןענייז ןעמיטש

 יז סָאװ טרָאװ ןייק טינ טיײטשרַאפ ריא זַא ,טעצלַאפ ַאזַא ןיא

 םעד ןיא ןָאט סעד טּפַאטעגנָא טָאה ץרַאווש סירָאמ . . . ןדייר

 ןָאט רעד ןייז טפרַאדעג טָאה גָאלָארּפ ןופ ןָאט רעד .גָאלָארּפ

 סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא סע ןוא ,גנוריפפיוא רעצנַאג רעד ןופ
 ַא ופ ןָאט םעד ןיא ןלַאפעגניירַא ךיילג גָאלָארּפ ןכָאנ זיא רע

 םורַא ןוא םורַא . . .עמַארדָאלעמ רערענָאיצולָאװער רעקיטנייה

 "ָאס ןיא .לקַאטקעּפס רערענָאיצולָאװער רערעלוּפָאּפ ַא סע זיא

 ילעזַא ,עטציּפשרַאפ-טינ עכלעזַא ןעמ טרעקוצרַאפ דנַאלסור-טעיוו

 סעמַארד ערענָאיצולָאוװער עוויַאנ עכלעזַא ןוא עטפיטרַאפ-טינ עכ

 ."סעמַארדָאלעמ רעדָא

 .א ךרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא 1922 ןיא ךיוא זיא עסעיּפ יד

 .זירַאּפ ןיא גרעבמַאס

 טריפעגפיוא "גנוכַאװרעד  נ'א עסעיּפ יד זיא 1926 לירּפַא ןיא
 -עפָארּפ ןייק ךרוד טינ ,עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןרָאװעג

 רעטנוא ,זײרקמַארד ַא ,"טסמַארדדיא , ךרוד רָאנ .,רעטַאעט לענָאיס

 שידיי סצרַאװש ןופ דילגטימ ַא) ,גרעבצרַאוװש .י ןופ ישזער רעד
 סצרַאװש טריּפָאק טָאה רעכלעוו ,(קרָאי-וינ ןיא "רעטַאעט-טסנוק

 -ָאקָאס .י -- סעיצַארָאקעד ,ווָארעברעג .מ -- קיזומ ,גנוריפפיוא

 .יקסווָאל

 :יקצינטישז .ל ר"ד טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 -עט ַא זיולב טינ זיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד סרופצ .ב .י ...,

 ןטקעפע-עניב ןוא טקילפנָאק ןשיטַאמַארד ַא ךרוד ,קרעוװ-רעטַא

 זיאיס .ליּפשיווע ןיא טרימרָאפסנַארט ,טלדנַאוורַאּפ רע טָאה יידיא

 ןופ ןטייצ יד ןיא ץירפ ןוא רעױפ ןשיוצ סױטשנעמַאזוצ רעד

 .טפַאשרעה רעשיצירּפ רעטצענערגַאבמוא רעד ןופ ,םזילַאדָאעפ

 -ַאב ןקידנעייטפיוא םניא גנולדנַאה יד ןירַא טריפ רבחמ רעד

 ןיא רעבירַא טייג סָאװ ,רעױּפ םענעדירפוצמוא םנופ ןייזטסואוו

 -עג עלַאיצַאס עוויטיזָאּפ ַא טרעוװו טלָאװער רעד ןוא טלָאוװער

 וצ ,םזילָאדָאעפ םוצ ףוס ַא טכַאמ רע .גנוניישרעד עלעלטכיש
 .טפַאשרעה רעשיצירפ-שיטַארקָאטױא רעֶד

 עוונַאק ַא ףױא טבעוועג ,שיטסַאלע זיא עסעיפ יד רעבָא

 ,טפַאשרעה עשיטסילַאדָאעּפ ןוא טיקנדירפוצמוא-םירעיוּפ ןופ

 זיאיס .טייקיטייצטנייה רעד ןיא ןצנַאלפרעבירַא טכייל יז ןעמ ןָאק

 ,עיצקַאער רעדעי ןגעק ,עיטַארקָאטיױא רעדעי ןגעק ףמַאק רעֶד
 .טגלָאפרַאפ ןוא טקירדרעטנוא סָאװ

 יד םָאה "טסמַארדדיא; רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא . ,,

 יידיא יד .ןוקית ןקיטכיר ריא ןענופעג עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 ןבערטש ןוא ןליוו ןטימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאה רבחמ םנופ

 ןוא גָארטײב רעטסקיטכיוו רעד ןזיא סָאד ןוא ,עידוטס רעד ןופ

 טסנוק טנגעגַאב ךיז ןבָאהיס .גנוריפפיוא רעד ןופ גלָאפרעד

 -טסניק טימ טעייױועג עניב רעד ןופ טָאה רַאפרעד ,ןבעל ןוא

 טליפרעד טָאה רעיושוצ רעד ןוא טייקיטכירפיוא רעשירעל

 עמ ... .גנלעטשרָאפ רעד ןופ סלופ ןוא וורענ ןקידנבעל םעד

 סע .גרעבצרַאוװש .י ןופ טעברַא -ישזער יד ןרעדנואווַאב ףרַאד

 -עגרעביא ןוא ערעכיז ַא גנוריפפיוא רעד ןיא טליפעג ךיז טָאה

 ןגעוו עבלעזסָאד ןוא . .. .לַארטַאעט ןקיעפ ַא ןופ טנַאה ענעבעג

 טסיג ןוא טסקעט םוצ שינָאמרַאה זיא יז .קיזומ סֹווָארעברעג .מ

 יז .גנולעטשרָאפ רעד ןופ קנַאדעג ןוא ןָאט ןטימ ףױתצ ךיז
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל

 יו עסעיפ רעד ןופ יידיא רעד וצ עיצַארטסוליא עכייד ַא זיא
 -רעביא ... .קסווָאלָאקָאס .' ןופ סעיצַארָאקעד יד ןענייז סע
 ףיוא ,םיױב ַא :טקַא ןטשרע םנופ עיצַארָאקעד רעד טימ טפיוה
 ענעקורט ַא רָאפ ןלעטש ןגייוצ ענעברָאדרַאפ עכעלטע ןכלעוו
 -רעטנוא ןופ ןמיס ַא יװ לגענ-ץיפש עפרַאש טימ טנַאה-טסיופ
 ."גנוקירד
 :טביירש .עּפורג רעד וצ לקיטרַא-ביול ַא ןיא םעדעמ אניג

 טָאה ,טייקיזָאלטסנוק ןופ ןטַאנָאמ ךָאנ .לָאמ ןטשרע םוצ
 םעד ןיא טנײשעגנײרַא שממ טָאה סָאװ ,עסעיפ ַא ןעזעג ןעמ
 -ַארט ןטימ ,טייקידתמא ןופ ץנַאלג ןטימ ןבעל-רעטַאעט ןעמערָא
 -שיאָארעה טימ ,ןשטנעמ עטקינייּפרַאפ ,ענעסימשרַאפ ןופ םזיג
 ַא טימ -- ןשטנעמ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןשינעפעשַאב ןופ טייק
 ".יטייהיירפי ןרָאװעג זיא סָאוו ,יידיא רעד ןופ ףמוירט

 ;גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו טביירש יקסנַאשזָאר לאומש

 טליּפשעג ידנַאטשפיואי לטיט ןרעטנוא זיא עסעיּפ סרוּפצ,
 ןופ קרָאידינ ןיא רעטַאעט-טסנוק סצרַאווש סירָאמ ןיא ןרָאוװעג
 .גנוריפפיא יד ןעמונעגרעביא טָאה גרעבצרַאװש ףסוי ןענַאװ
 -טסניק ןופ יא ,קיטכערפ זיא עמעָאפ עשיטַאמַארד עקיזָאד יד
 -דנַאטש ןלַאיצָאס ןופ יא ,טקנוּפדנַאטש ןזעירַארעטיל ןופ ,ןזשירעל
 ןיא טפַארק ןזיועגסױרַא טָאה גרעבצרַאוװע ףסוי ... .טקנופ
 יד ןופ ןברַאפ יד ןרילעפַא סע .ןייש זיא יז .גתריפפיוא רעד
 יד ןברַאפ יד ןטײלגַאב ,ןרעטנומ ,ןקעוו סע ןוא סעיצַארָאקעד
 ,טלעטשעגנייא קיטכיר ןעניז ןפיט יד .סעיצַארטסוליא-קיזומ

 ןָאק רעכלעוו ,ןַאמ-רעטַאעט ַא ןופ ןייזטסואווַאב ָאד זיא ץלַא ןיא
 .םומיסקַאמ סָאד ןעמוקַאבסױרַא

 םַאנסיױא רעד טימ ןעגנולעג טינ רעבָא סע זיא רעליּפש יד ןופ
 ךיז ןָאק ,טנעמַארעּפמעט טָאה עכלעוו ,ָאדנַאל יורפ רעד ןופ
 -ערפרעטניא ןָאק ןוא עיצקיד ענייש ַא טָאה ,קימימ טימ ןצונַאב
 ."עיצָאמע ןפווסיױרַא לָאמוצ ,ןריט

 :גרעבדנַאז היעשי טביירש עיגלעב ןיא ןטעטיוויטקַא ס'.צ ןגעוו
 יד רָאי ןט-39 ןיא ךיז ןקיניירַאפ ןויטַאיציניא ןיז ףיוא,

 "דנוב, ,ןויצ ילעוּפ עקניל ןופ ןזיירקמַארד עקידנריטסיזקע יירד
 זײרקמַארד רעטקינייארַאפ רעדי ןעמָאנ ןרעטנוא רַאקָארּפ ןוא
 רעטנוא ,טכיירגרעד זײרקמַארד רעקיזָאד רעד .יעילעּפַאק יד
 -ןיילק רעד ןיא הגרדמ עכױה ַא ,גנוטייל רעשירַארעטיל ןייז
 -רַא ןלוש ענייז רַאפ רעדיל ךױא טכיירש רופצ רײד .טסנק
 טניישרעד סָאװ .יעסעופ עשידיי ידי טַאלבנכָאו ןרַאּפ ןעלקיט
 ריווצ .ה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנא לסירב-ןפרעווטנַא ןיא
 ידי לַאנרושז שדוח ןופ רָאטקַאזער-טימ זיא ;(שטיווָאבוקַאי)
 -לעוו ,קרעוו ייר ַא קורד םֹוצ וצ טיירג ןוא ,ייועטעלב עשיגלעב
 -רעד וצ ןייז הכוז טשינ לָאמנייק ,רעױרַאב ןסיורג םוצ ,ולעוו עכ
 רַאפרעד לָאזיס רעװ ָאטשינ זיאיס לייו ,ןייש עקיטכיל יד ןעז
 .ןגרָאז

 רע סָאװ ,קרעוו עכלעזַא ךיוא ךיז ןעניפעג טפירקסונַאמ ןיא
 ַא) יגוויז רעדי ןַאמָאר רעד יװ ,ןלױפ ןופ טכַארבעגטימ טָאה
 ןעידיי ןופ עמַארד ַא ,יטקופ רעדי ,(עידוטש עשיטילַאנַאַאכיסּפ
 טיובעג ,עמַארד ַא ,יתורוד עייני ;זירַאּפ ןיא ןבעל-ןטנַארגימע
 ךוב ַא ;רוד ןרעגניי ןוא ןרעטלע ןשיווצ טקילפנַאק םעד ףױא
 טכיל ןיא סרעטכיד עשידיי עגנויי טיא ןעלקיטרַא עשיטירק
 -טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ,יטּפַאשנסיוו רעוויטיזַאּפ רעד ןופ
 .וןײזַאא רוטַארעטיל

 טכַאמעג קיטרַאפ רע טָאה ןרָאי רעקיסיירז עטצעל יד ןיא
 רע ואוו ,יסעלַא רעביא דנַאלשטיױדי טיא עסעיפ ערעסערג ַא
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 -רעלטיה יד ןופ ןדָאזיּפע עשיגַארט יד טכַארבעגסױרַא טָאה
 ןיא טצעזעגרעביא טַאהעג ןיש עסעיפ יד טָאה רע .תופידר
 טלָאזעג טָאה יז ואוו ,זירַאּפ ןייק טקישעגּפָא ןוא שיזיוצנַארפ
 המחלמ רעד ןופ ךָארבסױא ןטימ רעבָא ,טריפעגפיא ןרעוו
 .ןרָאװעג טרעטשעצ רענעלּפ עלַא ןענייז

 טָאה סָאװ ,גרוטַאמַארד טעָאּפ ַא ןעוועג זיא רופצ .ב .י רײד

 -יירי רעד ןופ למערוט םענענייבנפלע ןיא ןסָאלשעגּפָא טשינ ךיז

 -לעזעג ןופ ןטימ ןיא ובורו ושארב קידנעייטוש .טסנוק ירענ

 ללש ַא ןײטקַא ןייז ףיוא טַאהעג רע טָאה ,ןבעל ןכעלטפַאש

 ליױו ןוא ,קיטסיייסע ןוא קיטסיצילבוּפ רעטפיטרַאפ ןופ ןטעברַא

 עשיזיוצנַארפ יד ןטלעו ערעדנוזַאב ייוצ ןופ ןעמוקעג זיא רע

 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג רע ןזיא ,דנַאל-עידיי ןוא טלעוװו רוטלוק

 .ה םיא ןגעװו סיוא ךיז טקירדיס יװ ,ןוא ןרוטלוק עדייב ןופ

 ,יעסערפ עעידיי ידי ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג רעד ,ךיווצ

 -מיטסקלָאפ עשידיי ןופ עזעטניס ַא ןעוועג ליטס סרופצ זיא

 ."ץנַאגעלע רעשיזיוצנַארפ ןוא טייקכעל

 :עיגלעב ןיא ןבעל ס'.צ ר"ד ױזַא טרעדליש דניירפ .ה

 טבעלעג ןרָאי קילדנעצ עטצעל ענייז טָאה רופצ רײד .. ,

 ןקיטסיײג ןיא ןפַאשעג ןוא טבעלעג .עיגלעב ןיא ןפַאשעג ןוא

 ןפורנָא טשינ סָאד ןעמ ןָאק לעירעטַאמ לייו ,טרָאװ ןופ ןיז

 קיטירק ןביירש ןופ ןענַאטשַאב זיא לַאווק-הנויח ןייז .טבעלעג

 טייצ ןופ ןוא ,ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז עשידיי-שיגלעב יד ןיא

 (רַארָאנָאה) עמעיטנַאט רעד ןופ ןוא ,דנַאלסױא ןיא ךיוא טייצ וצ

 ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמַא זיא סָאװ ,עמַארד ַא סנייז ןופ

 טָאה רעביײרש רעשידיי ַא ױזַא יװ .רעטַאעט שידײ טוג ַא

 .ייטשרַאפ ןעמ ןָאק סָאד ,עיגלעב ןיא םעד ןופ ןבעל טנָאקעג

 רעד ןיא רערעל רעשידיי ַא טייצ ַא וליפַא ןעװעג זיא רע

 רעבָא ,פַאש ןפלָאהעג טָאה ןיילַא רע סָאװ ,לוש-בָאגוצ רעשידיי

 קידנעטוע טָאה ,רערעל םעד ןלָאצַאב וצ ןעמוקעג זיא סע ןעװ

 לָאמנייק ןעמ טָאה ,םעד ףיױא רעבָא טקוקעג טשינ .טלעפעג

 .םיא טלעפ סעפע זַא ,טקרעמַאב טשינ רופצ רײד ייב

 ,רענלָאק רעסייוו רעד טָאה ,רערעביוז ַא רעייז רוטַאנ רעד ןופ
 זיא רע .טייקנייר ןופ טדנעלבעג קידנעטש ,גוצנָא ,טַאוַארק
 -ַאב-רוטלוק רעשידיי רעוויסערגָארּפ רעד ןופ דניירפ ַא ןעוועג
 -רוטלוק ענעדיישרַאפ יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא גנוגעוו
 א דניירפ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע .םעיצוטיטסניא
 ןגָארטעגײב רע טָאה ,טעטירָאטיױא ןייז קנַאד ַא ןוא ,רערערַאפ
 רעד ןשוועג זיא סע יוװ ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי וצ
 .ןעייטרַאּפ עלַא ןופ טריזינָארטַאּפ ,ירעטַאעט-סקלַאּפ רעשידייי
 .ןגוצ-סטכיזעג עלעדייא ,ןגיוא עיולב .עגולק טגָאמרַאפ טָאה רע
 -ַלַא ןייז טפיוהרעד ןוא טייקטושּפ ןוא טייקכעלטניירפ-טסַאג ןייז
 ןופ וליפַא םיא וצ טקעּפסער ןפורעגסױרַא טָאה ןסיװ קיטייז
 ."רענגעק ענייז

 .ה רעביא טיג ףוס ןשיגַארט ןוא ןרָאי עטצעל ענייז ןגעוו ןוא

 :דניירפ

 "סעב עשיטסירעלטיה יד ןעוו ,1940 יײמ שדוח ןיא לָאמנייא;

 ןיא םיידרָאנ ןופ סעגערב יד ייב ,עיגלעב טּפַאכרַאפ ןבָאה סעיט

 ,רעדָא ,קרױקנָאד ןשיזיוצנַארפ ןוא ןַאפַאל ןשיגלעב ןשיווצ לָאט

 ןיא ןופ ,לָאט רעקיטולב רעד ,ןפורעג טלָאמעד סע טָאהימ יװ

 -טפול ןוא סעיזיוויד-רעצנַאּפ ערעיז טימ ןשטייז יז -- טז

 רעטיירוצ רעד ןופ ןוא ,טױט ןוא רעייפ טייזעג טָאה סָאװ ,טָאלפ

 -ןוה ,רימ .טָאלפ-רעסַאוו רעייז טימ רעדנעלגנע יד -- טיז
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 ןעוװעטַאר ךיז קידנליוו ,סעילימַאפ עליויצ רעטיוט רעטרעד
 ןפיוא טצישַאבמוא ןבילבעג ןענייז ,עיטסעב רעשטייד רעד ןופ
 ןפָארטעג ךיא בָאה ָאד ... .ןרעייפ עדייב ןשיווצ דלעפ ןעיירפ
 "וצ ןטלַאהעג ןוא לגרעב ַא ףױא ןסעזעג זיא רע יו ,רופצ ריד
 ענייז ןגעלעג ןענייז סע ואוו ,עלעקזילַאוװ ַא ןצרַאה םוצ טקירדעג
 סָאד ,סעוורָאב רעטייווצ רעד ,סופ רעטכושַאב ןייא .ןטפירקסונַאמ
 ץרַאווש --- םינפ סָאד .גנורידרַאבמָאב רעד ןופ ןסירעצ ץכעוטנָא
 .קידנעטש יוו ןטכיולעג ץלַא ךָאנ ןבָאה ןגױא יד רָאנ ,ןסקַאווַאב
 קַאּפ ַא ןשיווצ טרָאד ןגיל סע .עלעקזילַאװ סָאד ףיוא טכַאמ רע
 ןיא ןבירשעג ,עמַארד עטקידנערַאפ סָאוװו רָאנ ןייז ןטפירקסונַאמ
 -שטיידי :שידיי ףיוא ןילַא סיא ןופ טצעזרעביא ןוא שיזיוצנַארּפ
 רעדָא יטכַאנ רעטניו ַא ןיא םולח ַאי ,יסעלַא רעביא דנַאל

 רעד ןופ .עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא ,יקרַאמ םעיינ ןפיוא גָאטייבי
 לסעוו טסרָאהי עטמירַאב-קירעיורט סָאד טרעהעג ךיז טָאה סנטייוו
 רעקרַאטש ַא .סעדנַאב עשיצַאנ עקידנרישרַאמ יד ןופ ידיל
 ןוא ןעיירשעג ,ןסַאמ ןופ ףױלעג ַא ,ןסקיב-ךענישַאמ ןופ רעייפ
 ךיז רימ ןבָאה הלהב רעטסיו רעד טָא ןיא .טולב -- רעדיװ
 רָאי יױוצ טימ ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד .ןרָאלרַאּפ
 גנולק ַא ךיא רעהרעד לָאמ ןייא . .. ,1942 רעמוז ןיא ,רעטעּפש
 זיא רעכלעוו ,ןוז סרופצ ריד ןיירַא טמוק סע ןוא ,ריט ןיא
 ןעוועג זיא רע .רעדרעמ-רעלטיה יד ךרוד ןעמוקעגמוא ךָאנרעד
 טָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ייב .רעטָאּפ ןיא ןטָארעג רעייז
 ןעוועג ,עיגָאלָאליפ ןופ טעטלוקַאפ םעד טקידנעעג טַאהעג ןיוש רע
 רעד ייב עטכישעג רעשידיי ןופ ןוא שיערבעה ןופ רערעל ַא
 טיג רופצ רעגניי רעד ... .ל?סירב ןיא עדניימעג רעשידנעלַאה
 ךימ טימ לו רע .ךיז וצ ךימ טעב רעטַאפ רעד זַא ,רעביא רימ
 ןגנוי ןטימ ןייג ךימ זָאל ןוא עילימַאּפ ןיימ רעביא זָאל ךיא .ןדייר
 ןעידיי ןופ ץרַאה ןיא טניוװועג טָאה סָאװ ,רופצ רײד וצ רופצ
 יױזַא ךיז טדער סע .ידימ לירב 59 אשנאמעלק יענווא ,?סירב
 -טיה יד לייוו ,סַאג יד ףןצרַאוושי טפרַאדעג ןבָאה רימ .יןייגי
 -געממוא ןעוועג זיא סע ןוא טעוועשובעג דליוו ןבָאה ןטסירעל
 -רעדנוה קידנדיימסיוא .סַאג ןיא ןזיו וצ ךיז ןדיי ַא רַאּפ ךעל
 ר"ד ןופ גנוניווו רעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ,ןרַאפעג רעט
 רעביא שיט-ביירש םייב ןציז ןפָארטעג םיא בָאה ךיא .רוּפצ
 .טרעטַאמעגּפָא קרַאטש ןעוועג זיא רע .רעכיב ןוא ריּפַאּפ-ביירש
 -טנַא ךיז ןוא ןגױא עגולק ענייז טימ טקוקעג רימ ףיוא טָאה רע
 -רַאּפ .טפַאשרַאפ רימ טָאה רע סָאװ ,רַאפעג רעד רַאפ טקידלוש

 יו רעקרַאטש ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ -- רע טגָאז -- לט
 - -ןפור טקישעג ךיד בָאה ךיא .קיגָאל ןייז טימ שטנעמ רעד
 סָאװ ,ןכַאז ייוצ ןגעוו הצע ןַא רַאפ -- טגָאזעג רימ רע טָאה
 ..ןבעל ןיימ יו ךָאנ רעמ ןוא ןבעל ןיימ וצ תוכייש ַא ןבָאה

 -- דייר יד ןיא ןירַא ןוז רעד סיא טלַאפ -- יִּפַאּפ ,רעבָא --
 טָא !טרידיצעד ךיז ךיא בָאה ,ןָאזרעּפ ןיימ טגנַאלַאבנָא סָאװ
 ךימ טעוו רע .ױרטוצ םיא וצ טסָאה וד סָאװ ,שטנעמ ַא וטסָאה
 טועינ רעמ ןָאק ךיא .רענַאזיטרַאפ יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןלעטש
 ,רעלטַארנדוי יד ןופ ערעפסָאמטַא רענעטלָאשרַאּפ רעד ןיא ןבעל
 | ! רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןייג ליוו ךיא

 טרָאװ ַא ןָא ןוא ,טנַאה רעד טימ ןזיוועג םיא טָאה רופצ רײד
 ,ןגיווש ןכעלנייפ ַא ךָאנ .רעמיצ סעד טזָאלרַאפ ןוז רעד טָאה
 זיא סָאװ ,זױה ןיא ךָאנ זיא רע סָאוװרַאפ רופצ רײד ךיא גערפ
 | .ןדייב רַאפ ךעלרעפעגסנבעל

 ךיא ןפור טקישעג ךיד ךיא בָאה עקַאט רַאפועד טָא --
 -סיוא ייז ןוא ןטּפירקסונַאמ עניימ ךיז טימ ןעמענטימ טסלָאז ליוו
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 ד 3 אב סי שו ד ק - 

 סָאװ ןגָאז רימ ןוא ,ןריי-טשינ יד ,םירבח ענייד ייב ןטלַאהַאב
 יפַאר ןדויי ןכרוד טצישעג זיא רע .ןוז ןיימ טימ טוט ןעמ
 רעניבַאר-טּפיוה) ןַאמלוא רעניבַאר ןופ טפירשרעטנוא רעד טימ
 ןופ רעריפ סלַא ןשטייד יד ךרוד רעטמיטשַאב ןוא עיגלעב ןופ
 וצ ליו רע .טגָאז רע סָאװ ,ךָאד טסרעה וד רעבָא ,(יטַאר-ןדויי
 .רענַאזיטרַאּפ יד

 טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ןטּפירקסונַאמ יד ךייש סָאװ --
 -רעדיװ סלַא לייוו ,יײז ןעמענ וצ רעכיז רַאפ טעינ ךיא טלַאה --
 ךיוא .רַאפעג ַא ףױא טלעטשעגסיוא רעמ ךיא ןיב רעלדנעטש
 סיױו ךיא .רעכיז טשינ ןעניױ ,זיייטשינ יד ,טירבח עניימ
 ןופ סױרַא לעוויכ ןעוו ןריסַאּפ רימ טימ ןָאקיס סָאװ טשינ ךָאד
 -עלב ַא ןיא ןבָארגַאב וצ סע גנוניימ !יימ זיא רעבירעד .ןענַאד
 זיא רע זַא ,ךיא טלַאה ,וז סעד ןגעװ ןוא ,לטכַאש םענעכ
 ןייק טָאה ןַאמלוא רעניבַאר ןופ טפירשרעטנוא יד לייוו ,טכערעג
 ,רעקנַארק ַא זיא ןוז רעד זַא ,רעבָא סייו ךיא .טשינ טרעוו םוש
 רעבירעד .רעוװע רעייז זיא ןַאזיטרַאֿפ ַא ןופ ןבעל סָאד ןוא
 .ןסָאלשַאב ןיילַא ריא טפרַאד

 .טרעהעג ךימ רעױרט ן!פיט טימ טָאה רופצ .ב .י ריד
 ךיא .קידנעטש ףיוא ןיוש ,רעדייל ,ןוא ,טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ
 טציא ךָאנ עז ךיא ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק טנעמָאמ םעד לעװ
 -יצ ןקלָאװ ַא ןופ ןעמונעגמורַא ,בוטש ןטימ ןיא טייטש רע יװ
 -ןענוז יד בילוצ רעטכידעג ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,ךױר-ןטערַאג
 טליּפשעגּפָא ךיז ןוא ,רעטצנעפ ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןלַארטש
 ןעזעגסיוא טָאה רע .םינפ ןסַאלב ןייז ןיא ,ןגיוא עטוג ענייז ןיא
 טנַאקעג טינ ךיז ןוא טדימשעגוצ ןעוועג ןיב ךיא .רעקילייה ַא יו
 -עגּפָא ךיז ןעמונעגמורַא ךעלרעטָאּפ ךימ טָאה רע .טרָא ןופ ןריר
 :טגָאזעג ןוא גױא ןופ רערט ַא טשיוו

 .מעברַא רעקיליײה רעד וצ קירוצ ײג .אנקמ ךיד ןיב ךיא --

 ליױו ,רעגיז יד ןייז ןלעוו רימ זַא ,וטסלָאז ןסיוו ןוא !קיטומ ײז

 ןבעלרעד טעוו זדנוא ןופ רעוו רעבָא .תמא רעד זיא זדנוא טימ

 ? גיז ןופ העשש עסיורג יד

 ןוא .חעוע עסיורג יד טבעלרעד טשינ ןבָאה ליפ רעײז ,רעייז

 םיא ךיא בָאה רעמ .ןוז ןץייז טימ רופצ רײד ךױא ײז ןשיווצ

 םיא יב ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש געט עכעלטע .ןעזעג טשינ

 -סיוא ןעוועג ןיוש רע זיא ,ךיז טרעה סע סָאװ ןעז וצ ןעועג

 רעד ךָאנ טסואוורעד ךיז בָאה ךיא יװ טױל .ץעגרע ןטלַאהַאב

 רעד ןיא ןעניפעג ןטּפירקסונַאמ סרופצ רײד ךיז ןלָאז ,גנויירפַאב

 ירא לסירב ןיא עדניימעג רעשידנעלָאה רעד ןופ קעטָאילביב

 -נָאק םעד ןבעגעגרעביא ןבָאה סע לָאז רע .ײ"סנאזעזעראל עד

 ."עדייבעג -לווע רעד ןופ (המושנ רעיס

 :גרעבנערינ .י .מ טביירש ףוס ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 זיב ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ,טנעמָאמ ןטצעל ןזיב,
 טקישרַאפ ,קנַאדנערב רעגַאל ןעיגלעב םעד ןופ םיא טָאה ןעמ
 רַאפ םזַאיזטנע םעד ךיז ןיא ןטלַאהעגפיוא רע טָאה ,ןליוּפ ךָאנ
 ,קַאדנערב ןיא .טרָאװ ןשידיי ןרַאפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 עזטעיטסימ ענעי רעמ טינ ,רעדיל ןבירשעג רע טָאה ,רעגַאל ןיא
 רָאנ ,ילבב ןיאי ןייז יו ,קרעוו עשיטסימ ענעי רעמ טינ ,רעדיל
 רע טָאה גיז םניא הנומא יד ןוא ,רעדיל-טסייױט ןוא ףמלק
 -רעוו ןפילשעג ךָאנ רע טָאה רעגַאל ןיא .רָאלרַאפ טינ לָאמניי
 ןענייז -- ןטּפירקסונַאמ יד -- ענייז רעטרעװ יד ןוא ,רעט
 ,"ןבילבעג
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 ןופ ןָאטיססעל

 :גרעבדנַאז היעשי טביירש ּפַאטע ןטצעל ןייז ןגעוו

 "רעטנוא ןַא ףיוא טרַאק-טטירטנייא ןַא זדנוא רַאפ טגיליסג

 טפַאשלעזעג רעד ןופ טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,גנומענ

 םעד קיטנוז ףיױא 'טסנוק ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ דניירפי

 ךיז 1936 ןיא טָאה .צ) .לסירב ןיא קיצרעפ ןצניינ יימ ןטפלעווצ

 ,טרַאק רעז ןיפ טסקעט טטיול ,טָאה סָאד (?סירב ןיא טצעוַאב

 -עג טנוָא רעשילַאקיזװמ-שילַארטַאעט רעכייר ַא' ןיז טלָאזעג

 .ב .י רײד גרוטַאמַארד-רעטכיד ןטנַאקַאב ופ קרעוו יד טעמדיװ

 סניא טגָאזעג רעטיױו טרעװ -- ךיז ןקילײטַאב סעי .ירופצ

 ,ןזירקמַארד עשידיי עטקיניירַאפ) יעילעּפַאק ידי -- טסקעט

 ,טנַאקַאב יו .רעלטסניק עשידיי עטמירַאב עפורג ַא ןוא ,?סירב

 ירוצ היד ,קיצרעפ ןצניינ יימ ןטנעצ ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעניז

 ןיא ןעגנורדעגניירַא ןשטייד יד .,טנוװָא ןטיירגעגוצ ןרַאפ געט

 טרעייפעג טפרַאדעג טָאהי'ס ןכלעוו ףיוא טנווָא רעד ןוא ,עיגלעב

 -רַאפ טשינ ןיא ,רופצ רײד ןופ ןפַאש עקירָאי-גנַאל סָאד ןרעװו

 ןרָאװעג טשינ םיא זיא רובכ רעטנידרַאפ-ױזַא רעד .ןעמוקעג

 -רעביא ןעוועג הכוז טשינ לַאטנײק רעמ טָאה רע ןוא ,ןבעגעגּפַָא

 -עג םיא רַאפ ןטלָאװ עכלעוו ,ןטונימ עקידנריטלַאזקע יד ןבעלוצ

 ימ רערעוױע רעד רַאפ גנוניױלַאב -טסיירט עזייוולייט א ןייז טנָאק

 ןבעל ןייז ןופ

 טימ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע ואוו ,ץלַאמ רעגַאלילמַאז ןיא

 ןיק טקישעגּפָא ןרעװ ןצ טרָאד ןופ ידכ ןדיי ערעדנַא עפורג א

 קידנתחטב ןייז טימ ערעדנַא יד טקיטומעג רע טָאה ,ץיושיױא

 טפַארק טימ ןיוש ןיא טרָאװ עקיזתחטב עקיזָאד סָאד ןוא ,טרָאװ

 רע סָאוװ ,יעילעּפַאק יזי ֹויל ןייז ןיא טרעמַאהעגנירַא ןעועג

 רעד רעטנוא רָאי ןטסקיסיירד ןוא ןיינ ןיא ןבירשעגנָא טָאה

 ןליפ ןשיוצ לטעטש-ץענערג סָאד ,ןץשנָאבז תרזג ןופ גנוקריוו

 -שטייד ןופ ןרָאוועג ןבירטרַאּפ ןענייזיס ןיהואוו ,דנַאלשטייד ןוא

 ןענַאוו ןופ ןוא טניווועג טרָאד ןבָאה סָאװ ,ןזיי עשיליוּפ יד דנַאל

 ןיא טזָאלעגנײירַא טשינ עכעלקילגמוא יד טָאה טכַאמ עזעיליופ יד

 ןוקית ןייז ןעמוקַאב טציא טשרע טָאה דיל עקיזָאד סָאד .דנַאל

 ,ןילַאמ ןיא ןטלַאהרַאפ ןעושג ןענייז סָאוו ,ןזיי יד רַאפ זיא ןוא

 רעוועקָארק ןופ ןדיי יד רַאפ ןעוועג זיא'ס סָאוו ,סָאד ןרָאועג

 .יטנערביסי סגיטריבעג ַאטעג

 ערעדנַא יד טימ ןעגנוזעגנייא יעילעּפַאקי ןייז טָאה רוּפצ ריד

 תונשקע עצלָאטש ענעגייא ןייז ןבעגעגניירַא ייז ןוא ןדיי-רעגַאל

 ןלעטש ,רעטנענ טנעקעג ןרופצ ןבָאה סָאוװ ,יד .גנורעטסייגַאב ןוא

 ןופ קַארַאב ןגנַאל ַא ןיא :דליב סָאד רָאפ ךעלרעפמיישאב ךיז

 ןענייזיס ואוו ,ןעייר עקידנרָאג יד ןשיווצ ,עמרַאזַאק רענעסָאד רעד

 ,רעטערב טימ ענעגָאלשעגמורַא קעזיורטש יד טגיילעגסיוא

 ךָאר ןטימ ןיא רופצ רײד ןיא ,רענעמ טימ ןעיורפ די שיטש

 ןטפול רעד ןיא טנעה יד טימ שיגרענע קידנפרַאו ,טריגיריד

 ןופ רעביא ךיז טגָארט דלַאב ןוא ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןטגניז עלַא

 -נומפיוא עכעלשטנעמרעביא טעמכ יד ןרעדִנַא ןיא קַארַאב ןייא

 :יירפער םנופ גנורעט

 !ייה ,,ייה ,

 ,עילע בר ,טליּפש ךעליירפ ,ךעליירפ

 !עילעּפַאק רעד טימ טליּפש ךעליירפ

 !טסעגרַאפ גיוא ןיא רערט יד
 ,ןסיו אנוש רעד לָאז הכמ ַא
 ....!טסערּפ זדנוא ץרַאה ןיא זַא

 ןדיי ןופ תודיחיב ןרָאועג ןעגנוזעג ךיוא זיא יעילעּפַאקי יד

 טומ ןבעגעגוצ דיל סָאד טָאה םוטעמוא ןוא ,ןעינטלעהַאב יד ןיא

 ןבעגעגּפָא ןדיי טשרע ךיז ןבָאה געט ענעי ןיא .גנוקראטש ןוא
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 רע ט ַאע ט ןסשירדיי

 ץעמונעג טָאהיס ןוא ,ןעוועג יד רַאפ זיא רופצ סָאװ ןובשח ַא
 ךיז ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?סָאוװרַאפ :גנונָאמ ַא ןדעי יב ןייגפיוא
 טָאה ןעמ תעשב שטנעמ ןקיזָאד ןפיוא טקוקעגמוא קיניו יוזַא
 ,ןעזעג טשינ ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?ןָאט םיא רַאפ סעּפע טנָאקעג ךָאנ
 ןעוועג ךָאנ זיאיס תעשב ןעניישרעד ןענָאק ןלָאז רעכיב ענייז זַא
 -ַאמ ךיז לֵאֹז שטנעמ רעד זַא ,טזָאלרעד ןעמ טָאה סָאװרַאּפ ?טייצ
 םיא תלוכיב ןעוועג ךָאנ זיא ןעמ ןעוו טינ רערעטיב ַא ןיא ןרעט
 .ײ? סָאוװרַאפ ?ןבעל טנלע ןייז ןרעגנירגרַאפ וצ
 רעד ןופ ןקנופ , ךיב ןייז ןיא רעביא ךיוא טקורד גרעבדנַאז

 ,"שרַאמ ַא  ,,עילעּפַאק  רעדיל ס',צ ןופ ןזרעפ עקינייא "טכַאנ

 ."ןמיה-לוש , ַא ןוא "שירענייגיצ ,

 :"ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא יוִיַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ

 ןיא רעטעשזדנַאלברַאפ קיבייא ןַא ,רעטעשזדנַאלברַאפ ַא;
 סַאוו ,ןַאמקרעטש קחצי ,ןזעוועג רע זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 זיא סָאװ רענייא יו .רוּפצ .ב .י םינָאדוועסּפ ַא ןבעגעג ךיז טָאה

 טכַאנרעביא ףױא טעשזדנַאלברַאפ סָאו ןוא טַארקַאטסירַא ןַא

 -רָאג טימ םיא ןָאק ןעמ סָאװ ןוא עמשטערק רעשירעיוּפ ַא ןיא

 סָאװ ,ןליפַא ןטסעב ןוא ןטסנעש ןטימ טשינ ,ןלעטשנדירפוצ טינ

 זיא ױזַא ,טרעזייב ןוא ךיז טרעזייב רע קר ןוא ,טגָאמרַאפימ

 רעשידיי רעד וצ סרופצ רײד גנויצַאב יד ןטייצ עגנַאל ןזעוועג

 ךרוד זיא רע .רעטקָאד ַא ןעוועג זיא רע ןוא .רוטַארעטיל

 לטיט םעד רע טָאה ךיירקנַארפ ןיא .רעטקָאד ַא ןזעוועג ךרוד ןוא

 רעשיפָאזָאליפ רעד ןופ רעטקָאד ַא ץזעװעג זיא רע .ןעמוקַאב

 רעד וצ זיב ,סיפ יד וצ ןיב רעגניפ ץיּפש יד ןופ .טעטלוקאפ

 ןייז ןופ עניסיל רעטמעקרַאפ רָאה עגנַאל ןביז טימ ,רענייש

 רע .רעטקַאד ַא ןזעוועג רע זיא ,ףָאק ןטּפָאטשעגנָא ןסיװ טימ

 טימ ןביירשרעטנוא ךיוא ןכַאז עשיטסירטעלעב ענייז וליפַא טגעלמ

 .טששינ סע טוט ןעמ זַא ,טסואוועג ןעלריטַאנ טָאה רע .לטיט םעד

 ךירנייה ךָאד טלָאװ ,ָאט טגעמעג סע טלָאװ ןעמ בא םערָאװ

 רע .רָאטקַאד לטיט סעד טימ ןבירשעגרעטנוא ךיוא ךיז ענייה

 ףיוא ןזעוועג סעכ ןיא זיא רע לייוו ,ָאטעג טרָאפ רעבָא סע טָאה

 םענייז טרָאוו ןדעי ןופ טָאה סע ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 רַאפ ץרא-ךרד עשרַאוװ ןופ ןעגנוי עבָאר;ג יז וצ ןעירשעגסיֹורַא

 טָאה ,ןילַא ךיז סיעכהל וצ ףױא טא .ןסיוװ ןיימ רָאפ ןֹוא רימ

 -שירעטקָאד טשינ עמַאס םעד טימ אקוז טעיענַאּפמָאקס ךיז רע

 .גרעבנעסייו ריאמ עשטיא טימ ... רעניירש עשידיײ יד ןופ ןטס

 רעשידיי רעד ףױא ץרַאה זייב-רעטיב ַא טַאהעג ייז ןבָאה עדייב

 טָאוװרַאּפ .טלעוו רעקירעביא רעצנַאג רעד ףיוא ןוא רוטַארעטיל

 ,טלעוו רעקירעביא רעד ףיוא ץרַאה רעטיב ַא טַאהעג ןבָאה יז
 ןדייב ייז טָאה יז לייױו ,רַאפרעד אמתסמ .יונעג טשינ ךיא סייו

 .סעיסנעפ עכעלגנעל טנבעל ןוא סעליוו ןייק ןגָארטעגוצ טשינ

 בילוצ ןזעוועג זייב ייז ןענייז רוטַארעטיל "עשידיי רעז ףיוא רָאנ

 -רַאפ ןזעוועג ןייב ןזיא רוּפצ .םימעט ענעדיישרַאפ-סערטסקע

 ןיא ןעגנוי עבָארג ענלעזַא ןענייז רעביירש עשידיי יד סָאװ

 יד סָאוֹורַאה ,טרעקרַאפ טקנתּפ ןזעוועג זייב זיא גרעבנעסייוו

 ,עדייב ייז ןענייז ...ןטנעגילעטניא עטקייוועגסיוא עכלעזַא ןענייז

 לקיטש אי ןעגנַאגעג גרעבנעסיױו ריאמ עשטיא ןוא רופצ רײד

 ןענַאטשַאב זיא ישמַאװצ געוו לקיטשי סָאז ,ןעמַאזצ געוו

 ןוא 'רעכיבלמַאז עשידייי יד ןריגַאדער ךעלטּפַאשניימעג ןיא

 ןמעברַא עכעלנע עכלעזַא ערעדנַא ךס ַא

 ןזעוועג ייז ןטלָאװ ,ּפָאק ןפױא רָאה טַאהעג טלָאװ רוּפצ ןעוו

 דלימ ַא ,ץעוועג רע זיא רעכיוה וצ ןייק טשינ .ךעלניורב-רעּפוק

 -עג לָאמעלַא זיא רע ןוא ,םינפ ןעלקירדטיא שטַאכ ,טצינשעג

 טי
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 דנ אב םישודצ

 סָאװ ,דובכ ןצנַאג םעד ןבעגּפָא םענעי טגעלפ ,טקערָאק רעייז ןזעוו

 .רעעּפָאריײא ןַא ןזעוועג זיא רופצ לײװ .. טרעהעג טָאה םענעי

 סָאוו ,סעירעטסימ -- רוּפצ -- ןביירש רע טגעלפ סעירעטסימ

 לָאמַא טָאה ןעמ בוא ןוא ,ןייטערַאפ וצ ץעוועג רעווע זיא סע

 ,ןרעלקפיוא עירעטסימ ןימ ַאזַא לָאז רע זַא ,ןןטעבעג ןיילַא ןרוּפצ

 -יצ ןוא טייקידלודעג ןוא קיגָאל ליפיוזַא טימ ןָאטעג סע רע טָאה

 ןהעשש יד ןופ גנַאג ןטימ זיא ןילַא ןשטייטסיוא סָאד זַא ,ןטָאט

 וצ ןזעוועג רערעווש ךָאנ זיא סָאו ,עירעטסימ ןימ ַאזַא ןרָאװעג

 ,טלָאוװעג טָאה רע זַא ,רעבָא .ןילַא עירעטסימ יד יו ןייטשרַאֿפ

 דַאנ לַאטורב וליּפַא ,ךױא טושפ ץנַאג ןביירש טנעקעג רע טָאה

 עכיירגלָאפרעד ץנַאג ןייז ןבירשעג זיא סע יו ,שיטסילַארוט

 ,'סיטקַאנ עמירפ סויי םעד ןגעוו רעטלע-ןטימ ןטעּפש ןופ עמַארד

 םיצירּפ עלַאדָאעפ יד ןופ טכַאנ רעטשרע רעד ןופ טכער סָאד

 .רעפרעד ערעייז ןופ ךעלדיימ ןרעיופ עטַארייהרַאפ-גנוי רעביא

 עּפורג עירטסַאלַאכ רעשירַארעטיל רעוועשרַאו רעד וצ . .

 ליפוצ .טשינ סעפע ?סָאוורַאפ .טגנַאלַאב טשינ רופצ טָאה

 ליפוצ רע זיא סעד ץוח .רעטכיד קיניױו וצ -- רעלעטשטפירש

 -עגסױרַא זיא רעד ןוא ןגרעבנעסייוו טימ ןזעוועג טרעטנַאלּפרַאּפ

 יּפִא טימ טרעטיברַאפ ןוא דימ .עירטסַאלַאכ רעד ןגעק ןטָארט

 רָאי קילדנעצ ַא ןיוש רופצ טגעלפ ןציּפזע-עיציבמַא ענעכָארבעג

 -שיט ןייז רַאפ זיולב ןביירש בוריס המחלמ רעטייווצ רעד רַאפ

 ןיא לָאמַא ךיז טרילרַאפ סָאװ ,ךייט ַא יװ יױזַא טָא .לטסעק

 . .ײדמַאז

 :שידיי ןיא ןסעיּפ עטקורדעג ס'.צ

 רוּפצ .ב י ן}}

 תולג ןיא הניכש יד

 ןעלייט ףניפ ןיא עירעטסימ ַא

 .ן.זז 162| ד'ערת ,אשרַאוװ

 רוּפצ .ב י ןוא}

 ןרעיוט יד ייב

 גָאלָארּפ ַא טימ ןלייט ריפ ןיא עדנעגעל עשיטַאמַארד

 ,ןיזז 1251 1922 ,עשרַאװ ,"גנוי-טלַא, גַאלרַאפ
 רופצ .ב י {1

 לבב ןיא

 ןעזרעפ ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 רעדליב 5 ןוא ןעלייט 5 ןיא
 ,"טייצ יד , גָאלרַאפ

 .ן.זז 1891 1921 ,עשרַאװ

 רוּפצ .ב י {1}

 רענגיל רעד

 רעדליב ייווצ ןיא ליּפש-רעדניק

 |.זז 51| 1922 .עשרַאװ,"גנוי-טלַא, גַאלרַאפ

 רוּפצ .ב י |4)}

 רעדניק ןופ תחנ

 רעדליב ייווצ ןיא ליּפש-רעדניק

 .ןיזז 511 1922 ,עשרַאװ ,"גנוי-טלַא , גַאלרַאפ

 :שיערבעה ןיא

 רוּפצ .ב י ןוו

 םינב לודג רעצ

 "םירוענה ינבל ןורטאית,

 רוּפצ .ב י {2}

 ןרקשה

 "םירוענה ינבל ןורטאית,
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 ."רוטַארעטיל עשידיי ןופ ןַאקיסקעל , -- ןעזייר .ז
 יַאמ 1 ,עשרַאװ ,/ןעבעל סָאד , ,ןעכערּפשעג עשירַארעטיל -- תובשחמ-לעב

4, 
 ,34 'נ ,עשרַאװ ,'טלעװ-רעכיב , ,רוטַארעטיל-רעדניק -- ןַאושזַאק .ש .ח

3, 
 ,"ט'לבטיל , ,רעטַאעט ןשידיי םעיינ רעװעשרַאװ םניא ערעימערּפ --- ליזיימ ןמחנ

 .1929 ,52 'נ עשרַאװ
 .רד ןופ ןעטקַא 4 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ,דנַאטשפיוא -- ןַאמיינ .מ .י

 ,1929 .צעד 23 ,עשרַאװ ,'טנייה , ,ןאמרעה דוד ישזצר ,רוּפצ .ב .י
 -פיוא-רוּפצ רעד ,) עניב רעשידיי רעד ףיוא דנַאטשפיוא ןרעיוּפ -- רענפעש .ב

 ,"גנוטייצסקלָאפ עייג , ,(רעטַאעט ןשידיי םעיינ רעװעשרַאװ ןיא "דנַאטש
 .1929 .צעד 25 ,עשרַאװ

 יַאעט ןשידיי םעיינ רעװעשרַאװ ןיא 'דנאטשפיוא , סרוּפצ .ב .י --- רענטָאר .ג
 ,19230 ,1 'ג ,עשרַאװ ,/גנוטייצ-רעטעברַא , ,רעט

 ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,"דנַאטשפױא , ןײמ ןגעװ ךיוא --- רופצ .ב .י .רד
 ,1930,3 'נ

 ןופ "רעפטנע, םעד ףיוא רעפטנע'נא ,קיטירק ףיוא קיטירק -- סוינילראק .ב
 ,1930 .נַאי 31 ,עשרַאװ , טנעמָאמ , ,רוּפצ .ב .י .רד
 יצר ןוא עיצַאזינעצסניא ,רוּפצ .ב .י .רד ןופ /דנַאטשפיוא , -- םיובנעסינ ,י

 ,װָאקרוט סַאנָאי ןופ עּפורט רעד ךרוד טריפעגפיוא ,ןַאמרעה דוד ןופ ישז
 ,1930 .טקָא 10 ,ןילבול ,/טַאלבגָאט רענילבול ,

 ןופ עפורט רעד ךרוד טריפעגפיוא ,רוּפצ .רד ןופ 'דנַאטשפיוא , -- .ש .ב
 | ,1930 ,41 'ג ,ןילבול ,/עמיטש רענילבול, ,װָאקרוט סַאנָאי

 -נַאי 20 .י .נ , גָאט , ,רעטַאעט טסנוק ןיא "?דנַאטשפיוא , -- ןילדע סםַאיליװ
 ,1933 רַאו

 .1933 רַאונַאי 20 .י .ג ,,ש'זאמ , ,רעטַאעט ןוא עיצולַאװער --- ינודקומ .א .רד
 ,רעטַאעט טסנוק ןעשידיא ןיא רופצ .ב .י ןופ / דנאטשפיוא,, -- ןַאמלעגאפ .ל

 | ,19233 .נַאי 20 .י .נ ,/ווראפ ,
 ןשידיי םעיינ , ןיא טריפעגפיוא ,דנַאטשפיוא ,רוּפצ .ב .י .רד --- סוינילראק .ב

 ,1929 .צעד 25 ,עשרַאװ ,"טנעמָאמ רעד , ,"רעטַאעט
 ,1933 רַאונַאי 27 ,.י .נ ,"ש' אפ , ,ןסעסקוס עיינ יײװצ --- ןײטשדלָאג .י .ב
 .1926 לירּפַא 6 ,א'ב ,"עסערּפ יד , ,/גנוכאוורעד , -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1936 לירּפַא 11 .א'ב ,עסערּפ יד , ,רעטַאעט רעזדנוא -- םעדעמ אניג
 ,1936 לירּפא 10 ,א ב ,"צ'אד,, ,סעיונעצער-רעטַאעט -- יקסנאשזאר לאומש
 ,209-211 .וז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ
 רעד ןעבָאה סיצַאנ ןעמעװ רעביירש עשידיא יירד -- רעגרעבנערינ .י .מ

 ,1946 ינוי 23 .י .נ ,ש'זאמ , ,טעדרָאמ
 '} .י .ג ,,רוטלוק עשידיי , ,רופצ .ב .י .רד ןוּכ קנעדנָא םוצ --- דניירפ .ה

1 1951, 
 ,9726 זו ,1965 ,ביבא לת ,,טכַאנ רעד ןיא ןעקנופ , -- גרעבדנַאז היעשי

 םהרבא .גנרעבנעזָאר

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1914 ךרעב .בעג}

 -קסָאמ יד טקידנעעג 1940 ןיא .עינעמור ןיא 1914 ךרעב ןריובעג
 רעװקסָאמ ןיא ךָאנרעד טליּפשעג ןוא לוש עלַארטַאעט עשידיי רעוו

 סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 ,1942 ןיא
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 עינַאמ ,רענטַאר

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1921 ךרעב .בעג}

 טקידנערַאפ 1941 ןיא .עניַארקוא ,סעדָא ןיא 1921 ךרעב ןריובעג

 ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ןוא לוש עלַארטַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד

 רעמוז .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןיא ןירעליּפשיוש סלַא

 ןוא ,סעדָא ןיא ןרעטלע עריא ייב טסַאגוצ טכַארברַאפ יז טָאה 1

 רעסעדָא רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא החּפשמ ,ייז טימ ןעמַאוצ זיא

 רעסעדָא יד ןיא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טקיליטרַאפ םַאזיורג ןדיי

 .סעבמָאקַאטַאק
 .ןָאנידַאר הנוי ןופ .7 .ש
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 קי ס סעל
 נווה

 לעונַאמ ,ןַאמטכעש

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1900 .בעג)

 ,יקינּפיל ףרָאד ןיא 1900 ןיא ןריובעג
 | .עניַארקוא

 רעוועיק םעד טקידנערַאפ 1970 ןיא

 ירַאפ ןפַאשעג .טוטיטסניא ןשירעלטסניק

 ףיוא קרעווטסנוק עלופטרעוו ענעדייש

 ךיז ןעניפעג עכלעוו ,סעמעט ענעדיישרַאפ

 ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןעייזומ יד ןיא

 -הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןיא טָאה .ש

 השמ רַאפ רעדליב יד ןפַאשעג רעטַאעט

 -ָארטסָא עלעשרעה , עסעיּפ סנָאזנעשרעג

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיקסוז ןימינב ךרוד זיא סָאװ ,"רעלָאּפ

 ןפַאשעג רע טָאה טנגוי-רעטעברַא רעד רַאפ רעטַאעט ןיא .וועיק

 -טסניק ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז סָאװ .,ןעגנוריפפיוא עקינייא

 .קַאווָאנ .ג .ס רעריפנָא ןשירעל

 -ַאב טנָארפ ןפיוא קעװַא ךיליוויירפ .ש זיא 1941 טסוגיוא ףוס

 ןיא ןלַאפעג 1941 רעבמעווָאנ ןיא זיא ןוא ,דנַאלמייה ןייז ןציש

 .סיצַאנ יד ןגעק טכַאלש

 ַא ןעוועג ךיוא זיא .,ווָאקַאי רעדורב ןייז

 .ןירעליּפשיוש ַא -- רעט
 .רָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 -סעווש יד ןוא ,רעלָאמ

 רעזייל ,ןיסַאכ

 ןסיצאנ יד ןופ ןברק -- 1915 .בעג}

 -קסָאמ יד טקידנערַאפ 1929 ןיא .דנַאלסורסייװ ןיא 1915 ןריובעג
 רעטַאעט ןשידיי ןיא טליּפשעג ןוא ,לוש עלַארטַאעט עשידיי רעוו

 סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ ןפיוא קעװַא 1941 ןיא .ןאשזדיב אריב ןיא

 .ןעמוקעגמוא טרָאד ןכיגניא ןוא
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 עשימ ,ךיירעסאוו

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1909 .בעג)

 -ליטסקעט ַא ןיא טעברַאעג .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1909 ןריובעג

 ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,עיגלעב ןייק טרירגימע ךָאנרעד ,קירבַאּפ

 טרידוטש 1924728 ןרָאי יד .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא

 ןוא לוש רעלַארטַאעט רעשידיי רעשהכולמ רעװקסָאמ רעד ןיא
 ןרַאפ רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא טקריוװעגטימ 1928 טניז
 .רעיושוצ ןעגנוי

 יד ןופ המקנ ןעמענ טנָארפ ןפיוא קעװַא קיליוויירפ 1941 ןיא
 .עװקסָאמ רעטניה שידלעה ןעמוקעגמוא ןוא רעדרעמ עשיצַאנ
 .װָאגידַאר הנוי ןופ .ָע ,ש

 ןמלז ,ןטַאטשניױרק} ןיורק
 : {סיצאנ יד ןופ ןברק -- 189... .בעג)

 ןוא רָאיטקַא ןַא .עיבַארַאסעב 'ווענעשעק ןיא 189... ןריובעג

 יייוװצ רעד תעב עיצַאוקַאװע רעד ןיא סופיט ןופ ןברָאטשעג ,רעלפוס

 ירַאמַאס ןיא 1942 ןיא -- ץרַאװש ןַאילוי טיול .חמחלמ-טלעוו רעט

 .1943 ןיא -- שַא עלהיח טיול .דנַאק
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 רע סט ַָאע ט ןשי 422 ןוֿפ הוַפ

 טליּפשעג םיא טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעה לקנַאי רעקיזומ רעד

 :רעביא טיג עינעמור .ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא

 ,ײַאלָאּפמַאקס} סימעדָאקינ אירָאד ןיא טליפעעג טָאה .ק,

 -ןָאז ופ קיזמ) טעוד ַא טַאהעג ןוא ,רָאסעּפָארּפ ןופ לָאר יד

 טליּפשעג שיריל ,ןייש טָאה רע .להַאט ידיס טימ (ווָאקאילָאּפ
 .סעדייז סרעדנוזַאב ,רענעמ ערעטלע

 רעסישזער ןוא רעטכיד רעד עכלעוו ,סנגרָאמירפ יד ףױא

 -לַאהט ידיס רעד טימ ,טנדרָאעגנייא טָאה גרעבנרעטש בקעי

 ףיױא טליּפשעג .ק טָאה ,1939740 ןיא טשערַאקוב ןיא עפורט

 סמכילע -סולש ןיא "יקסווענילימ ןַאּפ. ןפֹוא ןטנַאסערעטניא ןַא

 שימימ טָאה רע זַא ,ןגָאז ןָאקימ .יןתונמ-חלש ייוצ עציקס

 .יֿפיט םעד טכַארבעגסױרַא דייר טימ יו רעמ

 .ׁשֵא עלהיח ןוא ץרַאװש ןאילוי ןופ .ע .ש

 (הנה) אינוינ ,אווָאנַאבעלק-ןַאמלעדע

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1892 .בעג}

 ,װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא 1892 ןריובעג

 .טחוש ןוא בר -- רעטָאפ .עניַארקוא

 "אינשַאווק , סלַא טריטויבעד --/ 1906 = |

 רעשיסור ַא ןיא "עינד ַאנ , סיקרָאג ןיא

 ַא טליּפשעג טרָאד ןוא זיירק-רעבָאהביל |
 סלַא ןיוש ןרָאפעגמורַא -- 1907 .רָאי

 -טסַאג ןטימ עסירעטקַא עלענָאיסעּפָארּפ
 "ינוועשזָאק רָאיטקַא ןשיסור ןקידנרילַאר

 -טרָאװטנַארַאפ טליּפש יז ןכלעוו ייב ,ווָאק

 .ןלָאר עכעל
 קידגריטויבעד .עניב רעשידיי רעד וצ ןעגנַאגעגרעביא -- 0

 יד,} "ןַאמסערּפסקע עקלאוי, סניביל .ז ןיא "רעטומ יד, סלַא

 ןיא ןליּפש ןבילבעג טלָאמעד טניז ןוא ,טרעביל בקעי טימ |"עדליוו

 | | .רעטַאעט ןשידיי
 1924 ,"לקניוו רעזדנוא , רעוועיק ןיא ןטָארטעגנײרַא --- 1919

 ףלָאדור טימ טליּפשעג -- 1926 ,"לקניוו-טסנוק , רעוועיק ןיא ---

 רעסעדָא ןיא ךָאנרעד ןוא ןיבור םחנמ טימ רעטעּפש .,יקסווַאלסַאז

 -קעלָאק-רעטַאעט עשידיי עכעלגעװַאב ערעדנַא ןיא ןוא וויטקעלָאק
 ןופ רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא ןטָארטעגנײרַא 1932 ןיא .ןוויט

 .וועיק ןיא רעיושוצ ןעגנוי

 רעטניה סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ק זיא 1941 ..ןיא

 .ןירעליּפשיוש עשידיי ַא ןעוועג זיא ,אינָאס ,רעטסעוװש ס', ע .ווָאקרַאכ
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 48 .וז ,דנַאב רעטיײװצ ,1934 ,עשרַאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל,
7 : 

 |?} ,ןירָאז
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 םיא ןבָאה טניירפ עטוג .טָאטש ןיא רָאיטקַא רעטנַאקַאב ַא ןעוועג -

 :טרעלקרעד טָאה רע רעבָא ,טנעה עשיצַאנ יד ןופ ןעװעטַאר טלָאװעג
 ."קלָאפ ןיימ םוא טמוק סע .ואוו ,ָאטעג ןיא זיא טְרָא ןיימ,

 .י .ָאטעג רעקסנימ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא .ז
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .צ .ש
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 א ולא א מאות

 םהרבא:הירכז ,רעביוד
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1893 ליױּפַא 22 .בעג}

 -עשט םייב 1893 לירּפַא 23 ןריובעג

 עכלעוו ,החּפשמ יד .עניווָאקוב ,שַאמער

 -עג טָאה ,עינָאדעקַאמ ןופ טמַאטשעג טָאה

 .רָא 300 רעביא עניווָאקוב ןיא טבעל

 יייז-רעטלע רעד זיא ,דצ סעבָאב רעד ןופ
 ןַא ,ידרפס ַא ןעוועג ,ריסַאק לארשי ,עד

  -צינַאּפש ןופ רעקימַאטשּפָא

 -עג טרעװ עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 -רָאפ ַא טנגוי רעטסירפ רעד ןופ , :טגָאז

 ןביוהעגנָא רע טָאה ,רעלבירג ַא ןוא רעש

 רעד ןיא 1927 ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא-סגנוטייצ ןביירש

 רעציווָאנרעשט , ןיא ,(938 ,921 ,918 ,914) "גנוטייצ רעשידויטסָא,

 -עגסיורַא 1928 רָאי ןיא ןוא ,"דניירפ רעשידוי , ןוא ,"טַאלבנעגרָאמ

 יד, לטיט ןטימ טפירש עשיפָאזָאליפ-סנָאיגילער עטשרע יד, ןבעג

 סָארג טָאה קרעוו עניילק סָאד ."טפַאשנעסיװ רעד עטכיל םיא הרות

 ןופ ןעגנוטייצ עלַא .ןפורעגסיורַא גנורעדנואווַאב ןוא ןהעזפיוא

 ןענייז ןעגנונעקרענָא ןוא קנַאד .טריזנעצער ןבָאה |!| טלעװו רעד

 גייווצ ןַאפעטש ,ךיירטסע ןופ לעפייס רעלצנַאקסעדנוב םנופ ןעמוקעג

 סָאד ןענישרע זיא 1932 רָאי ןיא .ןטייקכעלנעזרעּפ ערעדנַא ךס ַא ןוא

 ךָאנ ַא טימ ,"טכיל עדרעװ סע, לטיט םעד טימ קרעוו עטייווצ

 (טפיוקרַאפסיױא| ןפירגרַאפ זיא עגַאלפיוא יד .קורדנייא ןרעקרַאטש

 טגערפ עביל יד , ןעמָאנ ןטימ קיטשרעטַאעט שילביב ןייא .ןרָאװעג

 "מָאז עצנַאג ענייא ןוא (תור) "ןביולג ףיוא ןוא קלָאפ ףיוא טשינ
 ןיא .ןעגנוכעלטנפערַאפ ףיוא ןטרַאװ רעדיל ןוא עטכישעג ןופ גנול

 רעד ףעמָאנ ןייז זיא רעלעטשטפירש עשטייד יד ןופ ךוב-סערדַא

 לביב ןוא רעלעטשטפירש רעשיּפָאזָאליּפ סנַאיגילער רעשידיי

 | ."רעשרָאפ

 ןשידיי רעטשערַאקוב ןופ רעליּפשיוש ,רעלשיפ לאומש טיול

 -לוש רעציווָאנרעשט ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .ד זיא ,רעטַאעט-הכולמ

 .ןרָאטַאמַא טימ ןליּפש טגעלפ ןוא ןיירַאפ

 -ַאנ ַא ןעװעג .ד זיא לַאגעס יצירואַאמ ןוא קילג ידייס טיול

 -קַא טימ ןריפַארגָאטָאפ וצ ךיז ןבָאה ביל טגעלפ ,שטנעמ רעוויא

 יד ןקנעש ןוא ןגירקוצּפָא טינ ףיוא טלעג ןגרָאב ייז טגעלפ ,ןרָאיט

 .טפעשעג:םופרַאּפ ןיילק ןייז ןופ םירג ןוא םופרַאּפ סעסירעטקַא

 טלַאה "טפַאשנעסיװ רעד ןופ טכיל ןיא הרות יד , רושָארב ןייז

 .שטייד ןיא ןבירשעג זיא ןוא ןטייז 2

 -עד קערש ןופ ,זיא ,עניווָאקוב טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 .ץיווָאנרעשט ןיא 1941 ןיא ןברָאטשעג .ד ,ןרעוו וצ טריטרָאּפ

 .ץרַאװש ןַאילוי ןופ .ע .ש ןוא .ע .ש

 טליּפשעג .וָאקרעצָאלעיב ןיא 1907 ןריובעג ,הימחנ ,ןעיַאמש
 ןפיוא 1943 ןיא ןעמוקעגמוא .וועיק ןיא רעטַאעט-רעדניק ןשידיי ןיא
 .עניַארקוא ,קסנאגול רעטניה טנָארּפ

 יעגמוא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןופ טסיטרַא ,ןונעיב
 .טנָארפ ןפיוא ןעמוק

 ןיא ירפ רעד טימ ןעמוקעגמוא .רעלפוס .שטיוועקרַאטפ
 | .ָאטעג רעגיר

 ר ןיא ןעמוקעגמוא .רעסישזער-ףליהעג .,ןייטשנעטכיל
 .ָאטעג רעג
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 2 וו י2 .דנַאב םישורהק

 המלש ,טרעבלינ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1885 .בעפ 10 .בעג)

 "יזדַאר ןיא 1885 רַארובעפ 10 ןריובעג

 ךָאנ זיא רֶע תעב .ןליוּפ ,עשרַאװ ןבענ ,ןימ

 "לע ענייז ןבָאה ,רוחב רעגנוי ַא ןעוועג

 ,עשרַאװ ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז ןרעט

 ןימיזדַאר ןיא ןבילברַאפ זיא רע רעבָא

 -ילָאמַא ןַא ,לּפמיג-ףסוי 'ר ,ןדייז ןייז ייב

 טָאה סָאװ ,"טַאדלָאס רעװעיַאלָאקינ , רעק

 ןוא ,זַאקװַאק ןיא טבעלעג ןרָאי עגנַאל

 עקיטרַאנגײא ןַא טַאהעג ללכב טָאה

 .עטכישעג-סנבעל

 טָאה ןוא שרדמה תיב רענימיזדַאר ןיא ןענרעל ןבילבעג זיא .ג

 ףיט ןעוועג ללכב זיא רע .הלבק ןוא רהוז ןיא טפיטרַאפ טרָאד ךיז

 םזיציטסימ טימ ןבעגעגּפָא וליפַא רעטעּפש ךיז טָאה ןוא זעיגילער
 .טפַאשנגײא ןַא ,שילַאקיװמ ןעװעג ךיוא זיא רע .םזיטיריּפס ןוא

 ,ןדייז ןופ ןוא רעטָאפ ןופ טנשריעג טָאה רע סָאװ

 -עגנָא .עשרַאװ ןייק רעבירַא רֶע זיא רָאי 16-17 ןופ רעטלע ןיא

 יד ןיא טקורדעגּפָא 1907 ןיא טשרע רעבָא ,1905 ןיא ןביירש ןביוה

 -פָא טלָאמעד טניז ןוא .ןכַאז-גנומיטש עכעלטע "טייצ עיינ , ב'מז

 ןבָאה לָאז .ג .קידָאירעּפ רעשידיי רעד ןיא ןטָארטעגסױרַא רעט

 ,"רוכש עלהשמ , םרָאפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא גנולייצרעד ַא טַאהעג

 -רוטַארעטיל ןופ ןבעגעגסױרַא) ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1922 ןיא

 -ַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןיירַאפ רעװעשרַאװ םייב דנָאפ

 (זז 142) 'ןלעװַאנ , ןעגנולייצרעד גנולמַאז עטשרע ןייז ("ןטסיל

 -ונעגניירַא ךיוא זיא סָאװ ,"חומ יתבש , ענעצס ןייז טקורדעג זיא ָאד

 ,ָאטנָארָאט) "סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד , סרבחמ ןיא ןרָאװעג ןעמ
4). 

 :םעד ןגעוו טביירש רעגינ .ש

 ,םירבח-טייצ ענייז עלַא טעמכ יװ ,זיא טרעבליג המלש ..,
 ןעוו ,ןַאד ךיוא ןעוועג סע זיא רע ןוא ,רעקיריל-ךיא ןַא ןעוועג
 רעדָא ,טייקשירעליײצרעד רעטניה ןטלַאהַאב ךיא ןייז טָאה רע
 -סצריק רעד זיא רעבירעד-. .עמַארד ןופ םרָאפ רעד רעטניה רָאג
 ןייז ןופ גנובײרשַאב עצרוק ַא טלעוו-סגנופַאש ןייז וצ געוו רעט
 זיא.. לּפמיג ףסוי |עדייז ןייז| ... טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ,ןבעל
 ןימיזדַאר ןופ רעביירש(ןטפירשטיב) יעינעשָארּפ, רעד ןעוועג
 זיא סָאד .טַאקָאװדַא ןַא טינ ריש -- טנגעג רעצנַאג רעד ווא
 יד .יירמז ילכ ןעוועג זיא עטיױוצ יד ,ענייז הסנרּפ ןייא ןעוועג
 -עגרעביא ךָאנ ןבעל םייב רע טָאה טסנוק רעדָא הכאלמ עקיזָאד
 .רעטָאפ סטרעבליג המלש ,ןבייל שריה ,ןוז ןטסטלע ןייז ןבעג
 עטששרע יד טליפשעג עלעּפַאק סנעטַאט ןייז ןיא טָאה ,בַײל שריה
 ןייז ןוא ןעטַאט ןייז ןופ טָאה ,המלש ,ןוז סבייל שריה .לדיפ
 סחנפ רעדורב ןייז יו .ןטייקיעפ עשילַאקיזװמ טנשריעג ןעדייז
 -רָאג ןוא לדיפ טליפשעג ךױא ןיײלַא המלש טָאה ,טלײצרעד
 עשילַאקיװמ עטקערידמוא ןַא ךױא. .טליּפעעג טכעלש םינ
 ןייז ןיא יז טקרעמ ןעמ .םיא ףױא טאהעג יי ןבָאה העפשה
 .יךַארּפש ןייז ןיא טפיוהרעד ,ןביירש

 יקַא-יירד ןייז "טפנוקוצ , ןיא טכעלטנפערַאפ .ג טָאה 1922 ןיא
 סרבחמ ןיא טקורדעגרעכיא זיא סָאװ ,"טירט סחישמ , עמַארד עקיט
 עמַארד יד .(1954 ,ָאטנָארָאט) "סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד , ךוב
 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעביא .טּפירקסונַאמ ןופ ,1920 ןיא ךָאנ זיא
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 דע טַאע ט ןשידיי ןופ ןָאקיסלעל

 ץלַא סָאד -- גױא שירעלטסניק ןייפ ַא טימ טָאה ,טייקיטכערעג -טנפערַאפ ,"תולג , נ'א ןוא ,שטיװאבוקַאי .ל .א ךרוד ,שיערבעה
 רעבָא סָאד רע טָאה .ךעלטייז 42 עגנע ןיא ןעמענמורַא טלָאוװעג ,"הפוקתה , ןיא ןרָאבעג טכעל

 :רעגינ .ש טביירש עמַארד רעד טָא ןגעוו

 -רַאפ טרעבליג המלש טָאה "חומ יתבשג ענעצס רעד ךָאנג

 סחישמ , ןטקַא יירד ןיא עמַארד ַא (1922 טפנוקוצ ןיא) טכעלטנפע

 ױקַאי .ל .א ךרוד) ךרוד יז זיא רעירפ רָאי יױוצ טימ .יטירט

 -עה ףיוא טפירקסונַאמ ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעביא (שטיווָאב

 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןוא "תולג, ןעמָאנ ןרעטנוא שיערב

 שרעדנַא לסיב שביה ַא זיא טסקעט רעשיערבעה רעד .ײהפוקתה;

 טכעלטנפערַאפ רעטעּפע רָאי ייױוצ טימ זיא סָאֹוו ,חסונ רעד יװ

 ןעו ,טסקעט רעשידיי רעד ךיוא ."טפנוקוצ רעד ןיא ןרָאװעג

 ןיא (1924 ,עשרָאװ ,עגיל רוטלוק) םרָאפכוב ןיא סױרַא זיא רע

 ,רעכיז טינ ןענייז רימ רעבָא יו ױזַא .טרעדנעעג זיױורעטרע

 ןא ןײלַא רבחמ םנופ ןעמוקעג עלַא ןענייז ןעגנורעדנע יד זַא

 עבַאגסױא רעקיטציא רעד רַאפ רימ ןבָאה ,גַאלרַאפ םנופ טינ

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,עיסרעוו יד טצונעג {1954)

 יו ,"טפנוקוצ;

 "יא ,יטירט סחישמ, ןיא טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד

 המלש סָאו ,קיטש-רעטַאעט עקיטקַא-יירד ייױוצ יד ןופ םענ

 ףיױא רעפטנע ןַא יו זַא ןענופעג ,ןבירשעגנָא טָאה טרעבליג

 עיזנעצער ןייז ןופ ףוס םוצ טלעטשעג טָאה רע סָאוו ,עגַארפ רעד

 ןעמונעגניירַא ,ךגא ,טָאה סָאוו ,יןלעווָאנ; ךוב סטרעבליג ףיוא

 "חומ יתב:עג ןייז טימ ."תומ יתבשג ענעצס יד ךיוא ךיז ןיא

 זַא ,ןיוועג טרעבליג טָאה .עיזנעצער ענעי טקידנעעג ךיא בָאה

 יד ןופ לײט ןטסערג סעד ןיא רע זיא סָאוורַאפ .ףייר ןייז ןָאק רע

 שירעלמאטש ,קידקניוונַא ,קיטפַאהנציקס ץלַא ןכַאז עקירעביא

 רעמ ןעועג טינ טרעבליג המלש זיא יטירט סחישמ, ןיא

 ןציקס ענייז ןופ לייט ַא ןיא ןעוועג זיא רע יוו שירעלמַאטש יוזַא

 ןלופ ןטימ ,"חומ יתבשג ןיא יװ ןדײר ןבױהעגנָא טָאה רע

 יי יו
 ימירט סחישמ, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןופ ףָאטש רעד

 -רעּפ עשיטַאמַארד יד .גירק-טלעוו ןטשרע סםעד ןופ ןעמונעג זיא
 -גואוורַאּפ ,ענעלַאפעג ןוא עדנפמעק ,ןטַאדלָאס ןענייז ןענָאס
 ,ןדיי וצ האנש ןופ רעדָא גירק םנופ תונברק ערעדנַא ןוא עטעד
 -מייה ןוא עטנלע ױזַא סתס ןוא ןעיורפ עטעדנעשעג ייז ןשיווצ
 ,גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ רוטַארעטיל עצנַאג יד טעמכ. .עזָאל
 (עיטסיטעפעד ןעוועג זיא ,רוטַארעטיל עשידיי יד רָאנ טינ ןוא
 לָאצ רעניילק רעיײז רעד וצ טרעהעג טָאה טרעבליג המלש-.
 רעטנַאקַאבמוא רעד .הנומא יד ןרָאלרַאפ טינ ןבָאה סָאװ ,סרעטכיד
 ,חומ יתבש יו ױזַא ,זיא "טירט סחיששמ , ןופ ןדלעה-טּפיוה רעד}
 ןייז טפיוהרעד רימ ןליפ "חומ יתב:, ןיא .ןיילַא טרעבליג המלש
 סחישמ, ןיא .זיא יז יװ טלעװ רעד וצ עגונב טייקטרעטיברַאפ
 ןוא ןייז ףרַאד יז יװ ,טלעוו רעד ןיא ןביולג ןיז -- "טירט
 : ."ןייז טעװ

 :עלרעפ .י טביירש "טירט סחישמ , עמַארד ןייז ןגעוו

 טיובעג טָאה טרעבליג המלש ןכלעוו ןופ לַאירעטַאמ סָאד,
 שטָאכ זיא -- עכעלטע טימ טשינ בוא -- טייטש עמעָאּפ ןייז
 ןגיוא יד טרעבליג טסיירַאפ .םיא ןופ רעכעה ּפָאק ןייא טימ

 .ץיּפע ןטלּפענרַאפ ַא ןופ ןרוטנָאק יװ ןעז טשינ רעמ ןָאק ןא

 .טששינ רע ןָאק ןקוקרעבירַא

 -גָאט .המחלמ זיא טלעװ רעד ףױא זַא ,טרעהעג טָאה רע

 ןטפ תושעמ עקידארומ טגנערבעג רעטעלב יד ןבָאה ךעלגעט

 רַאפ ליפעג םירג טימ ,רעליטש ַא ןײלַא רע .םירוסי ןוא ןייפ
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 ןיא רע סָאװ ,גרַאב רעד ןעוועג זיא ךיוה וצ ןוא ,עזעג טשינ

 ,רעקיטש םיא וצ טקוקעג זױלב ןבָאה סע .םיא רַאפ ןענַאטשעג

 עטשירעטכיד ןייז ףיוא טזָאלרַאפ ךיז רע טָאה ,ןעגנַאלקּפָא עטייוו
 .טרַאנעגּפָא םיא טָאה עקיזָאד יד ןוא ,עיציוטניא

 עטקַאהרַאפ ןוא טנעה עקידרעטיצ טימ ןפרָאוועגפיוא טָאה רע

 עג עלַא ,ןעגנונעכייצ-ליוק עקיטנַאק ,עטנטָאשרַָאפ-בלַאה ,ןייצ

 יז ןסייר .ענעגועמ -בלַאה ,עזגורב ,ענרומכ ;ליפָארּפ ןיא ןטלַאה

 .סעפע ןגָאז ןָא הפרש ַא ןופ ענעּפָאלטנַא ,ץעגרע ןופ ּפָא ךיז

 .טשינרָאג טגָאז רענייק ןוא ,ןגָאז וצ ךס ַא טָאה רעדעי

 זַא ,ךעלגעמ ?ןָא סע טײג ןעמעוו ?שינעצס ךַאז יד זיא .,.
 טכַאמעג עניב רעד ףױא סע טלָאװ ,ישזער רעטסנרע ןַא רָאג יב
 ןבָאה רימ יו ,עכלעזַא ,ישזער עטכעלש ַא .קורדנייא ןקרַאטש ַא
 ,רעבָא רקיע רעד .כַאמ עילַאק סע טעװ ,גָאט ןקיטנייה םייב
 רעד ,ָאט רעשיריל רעקיטּפַאז רעד זיא ,טּפַאכרַאפ זדנוא סָאװ
 טקיטולב סָאװ .ץרַאה עטקיטיױועצ סָאד ןוא ,סָאטַאּפ רעכעלרע
 "יטירט סחישמי ןופ תורוש יד ןשיווצ

 ןייז "ךַא.ַאמלַא רעװעשרַאװ , ןיא טקורדעגּפָא .ג טָאה 1923 ןיא
 -רעביא 1925 ןיא זיא סָאװ ,"רעלעק רעד , עידעמָאק עקיטקַא-יירד
 רעטעפש ןוא "טפנוקוצ , רעקרָאי-וינ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג

 "סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד , ךוב סרבחמ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא
 .(1954 ,ָאטנָארָאט)

 :רעגינ .ש טביירש עסעיּפ רעד ןגעוו וןא

 זדנוא זיא סָאװ ,ליּפש-רעטַאעט עקיטקַא-יירד עטייוצ סָאד;

 -טנפערַאפ זיא ,"רעלעק רעדג ,טרעבליג המלש ןופ ןבילבעג

 ןוא ,1923 ,"ךַאנַאמלַא רעװעשרַאװ ןיא רעירפ ןרָאװעג טכעל
 רעקיזָאד רעד ןיא .1925 ,קרָאי ןינ ,"טפנוקוצ ןיא ךָאנרעד

 ,ןעניױשרַאֿפ לייט ַא ןיא ךיוא ,רוטקורטס ריא ןיא ,עידעמָאק

 ןטלַא ןפיא טכַאנייבג סצרפ ןופ גנוקריוו עסיוועג ַא ךיז טליפ

 עטסקיטרַאנגייא סטרעבליג המלש ןופ ענייא סע זיא ךָאד ;ײקרַאמ

 ןצנַאג ןייז ןופ לכה-ךס ןימ ַא ,טליױו ריא בוא ,זיא סע .קרעװ

 -עק ןיא  .רַאוטרעּפער ןקיטפַאהקסעטָארג-בלָאה ,ןשיריל-בלַאה

 -רַאּפ עווַאקישט עלַא טינ ריש טלמַאזעגפיונוצ רע טָאה ײ"רעל

 ,קרעוו ענייז רעביא טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז סָאװ ,ןעניוש

 ערעייז ,יזעזער ןייז רעטנוא ,זדנוא רַאפ ןליפוש ייז טזָאלעג ןוא

 ןופ ,ןײלַא ךיז ןופ קלח ןטסערג םעד .סעלָאר עשימָאק -יגַארט

 -סקלָאפ םוצ סערעטניא ןפיט ןייז ןופ ,רוטַאנ רעד וצ עביל ןייז

 ןוא רעטַאז וצ ןליוורעדיוו ןייז ןופ ,סָאידיא-סקלָאפ ןוא ןשטנעמ

 ,טסנוק רעשעירעיייגקידייל ריא ןוא טייקכייר רענעדירפוצטסבלעז

 ןופ ןרעװו לעּפתנ טינ ןייז ןוא רָאמוה ןשיגַארט ןיז ןופ

 ןזייוסיורַא טינ ךיז טייקשידניק ןייז ןוא שייקשיגַארט ןיז

 ןשירעב ןיא ןבעגעגנירַא רע טָאה ,ןצכעריפ ענעמונעגנָא ןופ

 טָאה סָאװ ,ןלעווייפ ןיא ןוא ,עידעמָאק רעד ןופ רוגיפטפיוה רעד

 | ."ןחדב ַא יו ןעמַארג טימ ןדייר וצ ביל

 דנַאב ַא ןענישרעד ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא זיא 1954 ןיא
 ןסעיּפ יירד עלַא עכלעוו ןיא .ג ןופ "סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ,
 ַא ןוא רעגינ .ש ןופ ריפניירַא ןַא ךיוא יו ,טקורדעגרעביא ןענייז
 ךלמ טניירפ-טנגוי ןייז ןוא סחנּפ רעדורב סרבחמ ןופ טרָאװכָאנ
 .ןײטשפַארג

 ןרָאװעג טריטרָאּפעד 1942 ןיא זיא .ג זַא ,טגָאזעג טרעוו ךוב ןיא
 ?רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל , ןיא .עקנילבערט ןייק
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 דנ ַאב :סםי ט צר ס

 רעבָא ,,1942 .טסוגױא , ןבעגעגנָא טיוט ןייז ןופ עטַאד יד טרעוו

 ןיא ןעוועג 1943 ןיא ךָאנ זיא .ג זַא ,טביירש יקסוװָאנַאגַאק םירפא
 2 ר וי .ַאטעג רעד

 :טביירש "ָאטעג ןופ םיבתכ, ענייז ןיא םולבלעגניר לאונמע

 עגַאל רעלעירעטַאמ רערעווש ןייז ייב זיא סָאװ ,טרעבליג .ש,

 -לעזעג ןֹופ ןעמוקַאב טגעלפ רע סָאװ ,ךעלקעפ ןופ טבעלעג)

 גנונפָאה טימ לופ ןעגנַאגעגמורַא (סעיצוטיטסניא עכעלטפַאש

 עמַאס םייב ,ירפ רעייז |ןרָאװעג} ןעמונעגוצ זיא ,ןביולג ןוא

 םיבתכ ענייז טימ ןרָאוװעג זיא סָאװ .סעדַאקָאלב יד ןופ ביײהנָא

 ."טסואווַאב טשינ זיא

 ןרָאװעג ןעמונעגוצ רעוװ זיא'ס יו םעדכָאנ זַא ,קידנזיײװנָא ןוא

 ןוא ,הריד ןייז ןיא ןסײרנײרַא םינכש יד ךיז ןגעלפ ,ןשטייד יד ןופ

 עשידיי ןופ תורצוא עצנַאג ןטכינרַאפ ןוא ןכַאמ בורח טרָאד ץלַא

 ףיוא , זַא ,םולבלעגניר טקרעמַאב ,ןדי-בתכ ןוא רעדליב ,םירפס

 ,ןטרעבליג .ש ןופ םיבתכ יד ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענייז ןפוא ַאזַא

 -קַא ףיוא אקוד ןוא המחלמ רעד תעשב ןבירשעג רדסכ טָאה סָאװ
 וי = ראה יד 7 ,"סעמעט עלעוט

 .ג ֹוצ קירוצ םולבלעגניר ךיז טרעק ץַאלּפ ןטירד ַא ףיוא ןוא

 תעשב ןבעל רעוװע ַא רעיײז טריפעג טָאה טרעבליג המלש;

 רדסכ ךָאד ןוא ,טרעגנוהעג טָאה רע .המחלמ רעקיטציא רעד

 ןיא דָאירעּפ רעטסשירעפעש רעד ןעוועג זיא סָאד .פַאשעג

 איסי ןופ ןינב םעד ןיא ןעמוק רע טגעלפ תבש ןדעי ןבעל ןיז

 רעד ןופ טניירפ עּפורג ַא רַאּפ קרעוו ענייז ןענעיילרַאפ טרָאד ןוא

 עיצקַא-עיצַאדיוקיל רעטשרע רעד תעשב .רוטַארעטיל רעשידיי

 רעד ךָאנ .עקנילבערט ןייק ןרָאוװעג ןעמונעגוצ טרעבליג זיא

 -בּהּכ יד ןכווצּפָא ידכ הריד ןייז ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב עיצקַא

 ןקיזיר םעד ןיא .ָאטעג ןופ וװיכרַא ןיא ייז ןטלַאהַאב ןוא ןדי

 ןופ זיא ,טניווועג טָאה טרעבליג ואוו ,58 עיפילָאװַאנ ףיוא ףיוה

 טשער רעד ,סעילימַאפ 2 ןבילבעג לכה ךסב ןרָאטַאקָאק 0

 ןיא ןגיצעגרעבירַא ךיז טָאה רעדָא ,עקנילבערט ןייק קעווַא זיא

 טזעינ ךיא בָאה ןטרעבליג ןופ ןדי-בתכ יד .ןקָאלב-ןיוו ערעדנא

 ."ןעמוקעגקעווַא ןענייז יז .ןענופעג

 :טביירש ךַאברעיױא לחר

 -נייא , ןרָאװעג זיא ,סרעייגנייא סצרפ ןופ ,טרעבליג המלש

 ןעמ ןעוו .1940 ףוס קצָאװטָא ןופ עשרַאװ ָאטעג ןיא "טלדיזעג

 טָאה ,עקנילבערט ןייק טלדיזעגסיוא עשרַאו ָאטעג ןופ םיא טָאה

 םעד ןופ ןלױּפַאב ווָאלערַאג ָאירָאסערּפמיא סעד ךרוד זדנוא רע

 ןיב ךיא זַא ,ןעמעלַא טגָאז :סורג סענדָאמ ַא ץַאלּפיגַאלשמוא

 טָאה -- !ףרָאפעגקעװַא ןיב ךיא זַא ,ןעמעלַא טגָאז ףרָאּפעגקעוװַא

 ןייז ןיזש טָאה רע זַא ,ןסיוו ןלָאז עלַא ידכ יװ ,ןױפַאב רע

 ". , . ןירַא געוו ןיא סױרַא ךײלגַאב ןדיי טימ ,טליפרעד בוח

 ןיא (1926 ןיא) ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ טטיוװַאר ךלמ

 | :"ןָאקיסקעל ןיימ,
 ןענייז עלַא .םיא ןופ טשינ טעז ןעמ ןוא טשינ טרעה ןעמ,

 -ָארק עצנַאג טימ ,ןעלמערק טימ ,רעכיב טימ ךירי ןפיוא ָאד

 טלָאוו רע יוװ ענימ ןימ ַאזַא טימ םורַא רָאג ךיז טיירד רע .ןעמ

 רע טזייוַאב טייצ וצ טייצ ןופ .סַאּפ ןוא טסוּפ טײרדעגמורַא ךיז

 ..טדניוושרַאפ ןוא זָאנ עסַאלב ןוא עזייב ,עקיציפש ץיּפש ןיז
 ,קצָאװטָא ןיא רָאג טניוװ רע .קרַאמ ןצנַאג ןופ רַאג טכַאל רע
 .דרּעירּד ןיא עשרַאוװ ץנַאג ראג טָאה רע .עשרַאװ ןיא טשינרָאג

 .יצולפ ןוא איבנ.ַא ופ ענימ ַא טימ ןטלעש וצ ביל ךיז טָאה רע

67 

 .רָאט ןעמ .םענעגושמ ַא ןופ ענימ רעד טימ ןכַאלעצ ךיז גניל
 ןרַאפ ןטּפשמרַאפ טשינ יאדווַא ןוא ןטּפשמ טשינ רעביירש ַא
 ןדײר טשינ ךיא לי רעבירעד ןוא רָאי קיצביז ענייז ןופ ףוס
 ןגעוו רָאנ ,ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,טרעבליג המלש סעד ןגעו
 -ַאנ רעוויטקודָארּפ ַא ןייז רע טָאה טלָאזעג ןוא ,זיא סָאװ ,םעד
 ,בירשעג קינירו רָאג טָאה רע רָאנ ,טסילעוװַאנ רעשיטסילַארוט
 .ךעלכיב ייווצ ַא היס

 טשינ .סָאװרַאפ ַא טימ יצ סָאװרַאפ ַא ןָא .טנווַאד טרעבליג
 ןדי עלַא יװ טָא טנוַאד רע זַא ,גונעג .קיטכיוו ָאד זיא סָאד
 ברעמל החנמ ןיב טשינ ריש רעבָא ןענעװַאד רָאי ץנַאג ַא ןופ
 ןיא רָאג רעדָא רבח ַא וצ ןיירַא ּפַאכ ַא לָאמטּפָא ךיז רע טיג
 סיוא טכַאל ןוא ,ריזח יוװ טנייפ טָאה רע סָאװ ,ןיירַאפ-ןטַארעטיל
 -ַאלק ןצנַאג ןטימ ,טייקמורפ ןצנַאג ןטימ ,ןענעװַאד עצנַאגיס

 רעטייױו רע טיג ,טכַאלעגּפָא .רעדנַאנַאטימ ץלַא טימ ,גייצעגרעפ

 טנָאקעג טשינ םיא ןטלָאװ דרעפ רָאּפ ןעצ ןייק ,סױרַא ףיול ַא

 ןענעווַאד תונוכ עמורפ עלַא טימ רע טפיול סָאד .טלַאהניײיא

 יבַא טששינ ,תובהלתה ַא טימ ןענעווַאד עקַאט ןוא בירעמ

 .טנווַאדעג

 סָאװ ףיוא ץלַא זיא ןלעוװוָאנ טימ ךעלכיב עניד רָאּפ ַא . .

 ןרָאי רעקילדנעצ ךָאנ קירוצ טקילב טרעבליג טסילעווָאנ רעד

 ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא ךָאד ןיא רע .גנונעקרענָא וא ןביירש

 ןופ ליטס ןיא) ןילַא ליצז ןשובייל קחצי בר ןופ הכימס דךָאנ

 -הפצוח עכעלטע עקיזָאד יד טצונעג ָאד ךיא בָאה דיר סטרעבליג

 -ןא יד ןבעל ערעטיב סָאד רשפא ?סָאוװרַאפ .העטרעוו עקיד

 עשיטסימ ַא רעטעּפש ןוא טיוו בילוצ טפַאשרוחב עכעלדנעמ

 הסיסג ריא רַאפ רָאי ַא טשינ ריש ױרפ רעגנוי ַא טימ הנותח

 ןייע לציּפ ַא טימ ןמלא ןַא רעטעּפש ןוא ,םיזָאלוקרעבוט בילוצ

 רעטכע ןַא סָאוװרַאפ ןסיוו ןעק רעוו .דניק ךעלקנערק-קיבייא ןוא

 ,טגיױװע רע סָאוורַאפ ןסיו ןעק רעװ ןוא טבירש רעביירש

 ןופ טָאבעג ןכעלרעניא ןַא בילוצ לָאמעלַא ךָאד טעשעג סָאר

 .טייקכעלרע

 רעטרעדנוה ןופ טײטשַאב טּפירקסונַאמ רעטסדנימ סטרעבליג
 סָאד .טרָאװ ַא -- לטעלב ַא ,טרָאװ ַא -- לטעלב ַא .ךעלטעלב
 .טלעוו רעשירעביירש ּרעד ןיא לעניגירָא ןוא יינ ױזַא טשינ זיא

 טיר ַא גנילצולפ ךיז טיג ,ןיירַא טלָאװ טניוומרוטש ַא יו .
 ךיא ביירש ,ריא טרעה ,שטיװַאר -- !טרעבליג -- ריט יד ףיוא
 ,עמַאטש רעסַאנ ַא טימ יו ןקעדוצ עלַא ךייא סע טעװ ,קרעװ ַא
 (טקעלַאיד-סקלָאפ ןשיליופ ןטימ טדער רע) !עלַא קנע ןיט ךָארב ַאי

 -ָאפ רענדָאמ ןימ ַאזַא ןיא שטָאכ ,הרושב ַאזַא וצ יו קידריוו

 -מערוטש םוצ ףיוא קיטפע:עעג ךימ ךיא בייה ןבעגעגרעביא םער

 ךיז טָאה ןטרעבליג ןיא .טנעה יד גנַאלרעד ןוא טסַאג ןקיטניװ

 רעקניל רעד ףיוא טרעקעגרעביא לייורעד סזַאיזטנע רעד ןיוש

 רעד ןופ טייז רענעי ףיוא רעדיו ןיוש זיא ןיײלַא רע ןא טז

 -ןצנירַא ךָאנ רע טזיײװַאב ,יז טקַאנקרַאפ רע רעדײא ןוא ,ריט

 -םידסע ןופ רעלייצרעד ןשיטייצרַאפ םעד ןופ ליטס ןיא ןגָאז

 יד ףיוא ןדיינע טפרַאדעג עלַא קנע טלָאװ ןעמ -- :תויזשעמ

 טנעז םוניהגיס יו רעמ ,רעטיר עקידנעילג טימ סנקור עטעקצנ

 .ײ!טרעוו טשינ ץע

 :שידיי ןיא ןסעיּפ עטקורדעג ס';ג

 טרעבליג המלש |1|
 חומ יתבשי

 ן1922 ,עשרַאװ ,"ןלעוװָאנ ,}/ ;|
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 רע ט ַאצ ט ןשידיי ןופ ןַאסיססטעל

 | (ענעצס ַא |וא|
 ,"סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ,}
 .ן241-252 .זז ,1954 ,ָאטנָארָאט

 טרעבליג המלש |2}

 טירט סחישמ

 ן1922 ,רעבמעצעד ,קרָאי וינ ,"טפנוקוצ ,}

 ןטקַא 3 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד {?2א|

 עשרַאװ ,"עגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ
 ןיזז 43 ,1924)

 ןטקַא יירד ןיא עמַארד |2ב|

 ,"סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ,}
 |,2547-273 .זז ,1954 ,ָאטנָארָאט

 טרעבליג המלש {1

 רעלעק ןיא
 ןיזז 23 ,1923 .עשרַאװ ,"ךַאנַאמלַא רעװעשרַאװ ,}

 רעלעק רעד ןבגא|

 ןטקַא יירד ןיא עידעמָאק
 ן324-250 .זז ,1925 ינוי ,.י .ע"טפנוקוצ ,}

 ,"סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד ,} ן|3ב}
 {.2747304 .זז ,1954 .ָאטנָארָאט

 :שיערבעה ןיא

 תולג {}|

 תיטמרד המיאופ

 טרבליג .ש תאמ

 ץיובקעי .ל .א ,י'כמ םגרת

 ,ייעיבש רפס ,השרו ,"הפוקתה,}

 ,ן135-158 .זז 0

 רעטייװצ ,1958 ,קרָאי וינ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,
 .209-210 .זז ,דנַאב

 .52:54 .זז ,1945 ,לַאערטנָאמ ,"ןָאקיסקעל ןיימ , -- שטיװַאר ךלמ

 .1954 ,ָאטנָארָאט ,,סעמַארד ןוא ןעגנולייצרעד , -- טרעבליג המלש

 ,יװצ דנַאב ,1963 ,עשרַאװ ,/ָאטעג ןופ םיבתכ, -- םולבלעגניר לאוננע

 .181 ,68 ,55 .זז

 השמ ,ןָאזנעשרענ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק --- 1903 .בעג|

 יַאינרעשט לטעטש ןיא 1902 ןריובעג

 .עניַארקוא .,ווָאכ

 -רעד רעשידיי ןוא םַאטשּפָא ןייז ןגעוו

 .סעיצַאמרָאֿפניא ןייק ָאטשינ ןענייז גנויצ

 יַאשּפָא ןוא עיפַארגָאיב עקידרעטייוו ןייז

 ײּפשוש םעד ןיא| ןבעגעג טרעוו גנוצ

 -ץזרעביא סוװָאדַארגָאנױװ לָאטַאנַא רעל

 :| גנוצ

 .מיג רערימָאטישז ןיא טנרעלעג ךיזי

 עטשיגָאגַאדעּפ ערעכעה טכוזַאב ךיוא ,עיזַאנ

 -רעטַאעט רעוועיק ןיא טרידוטש ךָאנרעד .ןועיק ןיא ןסרוק

 .טוטיטסניא

 רעד ןיא לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעגָ 7 ןרַאי יד ןיא

 ,"תחלושמ , ויטקעלָאק ןלענָאיסעּפָארּפ-בלַאה םעד ןופ טעברַא
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 ןסעידיי ןופ דילגטימ ַא .ג זיא 1938 זיב ןרָאי רע20 ףוס ןופ

 ןרַאפ רעטַאעט הכולמ ןיא ךָאנרעד ,וועיק ןיא רעטַאעט-הכולמ

 איצ ,ןלָאד ײר ַא ןיא סיוא ךיז טנכייצ רע ואוו ,רעישוצ ןעגנוי

 רעטַאעט ןיא ,ײדיירפ ןופ סַאג יד; סניווַאלס ןיא ײ"קישטניבורג

 ןוא רעסישזער ,רָאיטקַא סלַא .ג טעברַא "רעיושוצ ןעגנוי ןרַאפ

 ַאד .גנולייטּפָא רעשירַארעטיל רעד ןופ רעטלַאוורַאפ סלַא ךיוא

 יומ יִדֲג עסעיפ סלעינַאד ןיא "יקצילַאד; ןלָאר יד רע טריערק

 עסעיּפ סוועצנעוורעּפ ןיא ייעלילַאג; ןוא יעדנַאמָאק עקסטנַאק

 לגנוי סָאדג סיג טריפעגפיוא ךיוא ןרעוו סע .ןעמָאנ ןבלעז ןטימ

 ןוא ("סנזח םעד יסייּפ לטָאמ' סמכילע-סולש ךָאנ) י"עיטָאמ

 ,"רָאטקעריד רעד  ןוא "תימלוש ,ןָאזעניד בקעי ךָאנ ,ײעלעסָאיי

 ןפיא ,1939 ןיא ,גנצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא ,טָאה עכלעוו

 -וקַאב ,עווקסָאמ ןיא סרעטקַאנייא רַאפ סרוקנָאק ןשיטעױוָאסלַא

 ."עימערפ עטירד יד ןעמ

 ןָאונעשרעגנ השמ

 רעד ןיא

 לָאר-לטיט

 ןופ

 ?יעלילַאג,

 :תונורכז עריא ןיא טלייצרעד ןָאנעשרעג הנח

 ןייז ןבױהעגנָא טָאה רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוועיק ןיאא

 -נעשרעג השמ רעגנוי רעד רָאיטקַא ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ געוו

 רעלַארטַאעט רעד ןופ טינ ןעמוקעג רע זיא עניב רעד ףױא ,ָאז

 -ּפִא ןשירָארעטיל םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ ךיילג רָאנ ,קנַאב-לוש

 ןיא עקַאט .טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ ןשידיי רעוועיק סייב לייט

 סנופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא טוטיטסניא םעד

 יתחלושמ, רַאפ .ײתחלושמ  ויטקעלָאק-עדַארטסע ןקיטעטסבלעז

 עלופ ,ךעלדיל ,ןרוטַאינימ ,סרעטקַאניײא ליפ ןבירשעג רע טָאה

 -מיטסקלָאפ ןוא רָאמוה ןקיצרַאה טימ ,עריטַאס רעקיסייב טימ

 -עטשרַאפ יד ןופ רעסישזער רעד ןעוועג זיא רע .דיירפ רעכעל

 .רעליּפשיש ַא ךיוא ןוא ןעגנול

 רעד טָאה ןרָאי ענעי ןיא :דָאזיפע ַאיַא זיא טנַאסערעטניא

 ןָאפ יז ןגָארטעג ץלָאטש רעטַאעט-רעמַאק רעשידיי רעווקסָאמ

 -ןָאגנַאטכַאוו רעד יו טקנּפ .רוטלוק רעלַארטַאעט רעכיוה ןופ

 רע טָאה ,ײטָאדנַארוט ןיסעצנירפ' לקַאטקעּפס ןטימ רעטַאעט

 טרעדנוה ייוצ ,יןירעכַאמ ףושכ יד; ןעגתלעטש ענייז טימ

 -ַאעט רעד זַא ,טרירַאלקעד ,"ישילזעה ןימינב תועסמ  ,ײטזזיוט

 ןטימ גנודניברַאפ עגנע ןוא קיטנַאמָאר ,ליפש-סקלָאפ זיא רעט

 יד ןעמונעגפיוא סייה ןבָאה רעישוצ ענעטירשעגרָאּפ יד .ןבעל

 יד זענ יד טימ טמירקעג רעבָא ןבָאה סע .ןעלקַאטקעּפס עקיזָאד
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 דנַאב םישודס

 םונעג ןלַארטַאעט רעיײז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עקידלעטשניילק

 טימ סעפורט-רעדנַאו יד ןופ סעמַארדָאלעמ יד ןופ טּפעשעג

 "וצ טָאה ןָאזנעשרעג .טעטילַאטנעמיטנעס ןוא םזילַארוטַאנ רעייז

 טריפעגפיוא ןוא ןפַאשעג ײתחלושמ} ןופ םירבח ענייז טימ ןעמַאז

 ַא ןופ גָאלַאיד ןלופטנעלַאט ַא ויטקעלָאק-עדַארטסע ןייז ןיא

 "ןירעכַאמפושכ, רעד ןגעוו ןדיי עקידלטעטשניילק עכלעזַא רַאּפ

 ."טעסָאג, ןיא

 רעסישזער סלַא טעברַא ןייז ןיא גלָאפרעד ןפיוא קידנקוק טינ

 -ּפִא ךיז רעטעּפשע טמיטשַאב ןָאזנעשרעג הזעמ טָאה ,רָאיטקַא ןוא

 ןוא רעטַאעט ןופ קעווַא זיא רע .עיגרוטַאמַארד רעד זיולב ןבעגוצ

 ,ײרעילַאּפָארטסָא עלעשרעה  ןייז ףױא ןטעברַא ךיז טצעזעג

 ןערב טימ רעבָא ,םַאזגנַאל ,טגנערטשעגנָא רע טָאה טעברַאעג

 .םזַאיזוטנע ןוא

 ײרעילָאּפָארטסָא עלעשרעה; עידעמַאק רעקיניזפרַאש ןייז ןיא

 -ָאס ףרַאש ןופ רעטסיימ ַא סלַא .ג ךיז טזייווַאב 1936 רָאי ןיא

 ןטלצניקעג -טשעינ ,ןקידעבעל ןופ ,עיצַאוטיס רעשיריטַאס-לַאיצ

 טכַארבעגסױרַא טירטש עלַא יד ןרעוו רעפרַאש ךָאנ .גָאלַאיד

 -עגנָא זיא עכלעוו ,(1940) "םימכח רעמלעכ  עידעמָאק ןייז ןיא

 טריפעגפיוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעווקסָאמ ןופ ןרָאוועג ןעמונ

 טימ ןעמַאװצ טעברַאעג טָאה .ג רעכלעוו ףיא ןוא ,ןרעוו וצ

 .סלעָאכימ

 -יטעט עשירַארעטיל טימ זיױלב ּפָא .ג ךיז טיג 1938 ןופ

 דנַאברַאפ;) .א.פ.ס.ס ןופ דילגטימ ַא רע טרעוו 1938 ןיא .טייק

 רעטייוצ רעד תעב .(ײעניַארקוא ןיא רעביירש ע:עיטעיווָאס ןופ

 -עג ,ןעלבַאפ יןרעטש  לָאנרושז ןיא רע טקורד המחלמ-טלעוו

 | .רעגנירדניירַא עשיטסיצַאנ יד ןגעק טליצ

 ןוא ןאטסכַאזַאק קילבוּפער רעד ןיא .ג ךיז טניפעג 1942 ןיא

 יד ןיא ןשטנעמ יד ןופ טעברַא עשיַָארעה יד טבײרשַאב רע

 יד .טייצ ערעטיב ןוא ערעוװע ַא ןעוועג זיא סָאד .קָאוװק-טּפַאנ

 ןופ טייצ יד טשינ זיא טציא; ןצרַאה םוצ טשינ םיא זיא טעברַא

 סעּפע ןָאט ןעמ ףרַאד טציא -- ךיז רע טגָאלק -- יירעביירש

 .ידַנַאל רעזדנוא ןופ אנוש םעד ןביירטרַאפ ףרַאד ןעמ .סרעסערג

 -ןיא יד .לטעטשע שירעטילימ ַא ןיא טלָאמעד רע טָאה טניווועג

 ןפיוא עלַא -- רענעמ יד .רעדויק ןוא ןעיורפ זיולב -- רעניווװו

 ןָאק ךיא .סַאג רעד ףױוא ןענגעגַאב וצ יײז ךימ םעש ךיא .טנַארפ

 ןעמוקעג זיא ךעלדנע .ײןגיוא ערעייז ןיא ףרואוורָאפ םעד ןעז

 רעד ןופ טנַאסרוק ַא זיא ןָאזנעשרעג .עיצַאזיליבָאמ ןופ טייצ יד

 -סיד עשירעטילימ יד .רעפרַאווןליוק רַאפ לוש רעקסנַאשזידנַא

 -ךירפ ןופ שטנעמ ַא קידנעייז ,רעווע ןעמוקעגנָא םיא זיא ןילּפיצ

 ליויכ' :וירב ענייז ןופ וויטָאמ-טייל רעד .רעטקַארַאכ ןכעל

 ַא ןרעוו ליוו ךיא .טנעגילעטניא טעד רימ ןופ ןעלצרָאווסיױא

 ןוא םוידוטשע-רעטילימ ןייז טימ קיטייצנייא .ײרידנַאמָאק רעטוג

 רע ואוו ,גנוטייצ א ןבעגוצסױרַא טייצ רע טניפעג ,ןעגנוביא

 ןגָארטוצ ןָאק ךיא סָאװ ךעלקילג ןיב ךיא; .רעדיל ענייז טקורד

 ןעגנערבקירוצ עבַאגפיוא רעסיורג רעד וצ לײט םעניילק ןיימ

 םוצ ךיז טיירג ךיא זַא .קנַאדעג רעד .טלעוו רעד ףױא םוזש

 ןעמענ ןלעוו עכלעוו ,יד ןופ רענייא ןייז וצ .אנו:ע ןטימ ףמַאק

 טכַאמ ןוא טרעטסײגַאב סָאד ןבעל טרעטשעצ רעזדנוא רַאפ המקנ

 .ןבירשעג טלָאמעד רע טָאה יױזַא -- ײקרַאטש סענייא

 ןָאיַאר רעמירק ןיא ,1943 לירפַא ןט16 םעד ןעשעג זיא סָאד

 עשיטסישַאפ יד טימ ןטכַאלש ערעווש ןיא ,טנגעג רערַאדָאנסַארק

 ."ןעמוקעגמוא ךיוא רע זיא ,רעדרעמ
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 עג טקורדעג זיא "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , עידעמָאק ס'.ג

 גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןגעוו ןוא ,וועיק ןיא 1929 ןיא ןרָאװ

 :תונירכז עריא ןיא ןָאזנעשרעג הנח טלייצרעד

 יעגּפָא יז רע טָאה ,ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא עסעיפ יד ןעוו
 טָאה "סעטָאג, רעד .ןסלעָאכימ המלש וצ עוװוקסָאמ ןייק טריפ
 זיא רעסיששזער סלַא .רַאוטרעּפער ןיז ןיא ןסָאלשעגנייא יז
 -עּפש ןעמ טָאה ןענָאזנעשרעג .ןיקסוז ןימינב ןרָאװעג טמיטשַאב
 ןעמַאװצ לָאז רע ידכ עװקסָאמ ןייק ןדַאלעגנייא לָאמַאכָאנ רעט
 -נָא ,ןדָאזיּפע עקינייא ןטעברַאַאב קיטליגדנע רעטַאעט ןטימ
 ערעימערפ רעד ןופ גָאט םניא .גדא רעדיל רַאפ ןטסקעט ןביירש
 עטלייצעג ריפ ןופ עמַארגעלעט ַא סיא ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה
 עלעשרעה ."גנַאהרָאפ םעד ןביוהעגפיוא לָאמ ףלעווצ , :רעטרעוו
 -קסָאמ ןיא גלָאפרעד ןקישור ַא טַאהעג טָאה ײרעילָאּפָארטסָא
 -הכולמ ןשידיי רעוועיק םניא ךיוא רעטעּפש ןוא ײטעסָאג. רעוו
 .ײרעטַאעט

 ןיא ןרָאװעג טריפעופיוא עסעיּפ יד ןיא 1940 טסוגיוא ןיא

 ."רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעקָאטסילַאיב,

 עזנורפ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עידעמָאק יד זיא 1944 גנילירפ
 ןופ גנוטייל עשירעלטסניק יד ןעמונעגרעביא טָאה ןַאטַאנ החמש ןעוו
 .עּפורט-רעטַאעט רעשידיי רעד

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1947 רעבמעצעד ןיא זיא עסעיּפ יד

 .שזדָאל ויא ןַאמּפיל השמ ךרוד ןלױּפ ןטײנַאב

 -דורג'ווָאקרוט קחצי טביירש גנוריפפיוא רעקיזָאד רעד ןגעוו
 :גרעב

 .מ ןפ גנוריפפיוא יד ןעוועג זיא ץילבפיוא רעסיוועג ַא;

 קיזחמ טימ ירעילָאּפָארטסָא עלעשרעהי עידעמָאק סנָאסנעשרעג

 עלופרָאמוה ןוא עקידעבעל רעייז יד .טנעמַאזירּפ המלש ןופ

 ןיא רעריפסיוא עטוג ןענופעג טָאה גרוטַאמָארד ןקיעפ ןופ ךַאז

 -ָאק רעד ןבעג וצ ןעגנולעג זיא ישזער רעד ךיוא .ויטקעלָאק

 ןעמוקעגסיורַא זיאיס .ָאֿפמעט ןוא ברַאפ עקירעהעג יד עידעמ

 = זיא סָאװ ,לקַאטקעּפס רעקיברַאפ ,רעקידיירפ ,רעקידעבעל ַא

 .ירעטַאעט רעשזדָאל ןופ גנושירפּפָא ןַא ןעוועג

 ,אראק .י ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא עידעמָאק יד זיא 1950 ןיִא

 ןיא לָאמ 150 ךרעב ןרָאװעג טליּפשעג ,ןַאמצרַאװש םייח ןופ קיזומ

 ןעגנולעטשרָאפ לָאצ עכעלנע ןא ןוא יסַאי ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשדיי

 .טעטש ערעדנַא רעביא רעטעּפש ןוא טסערַאקוב ןיא

 תיב לּפמעט ןופ לָאז ןיא עסעיּפ יד זיא 1952 רעבמעצעד 25 םעד

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ןַאמרעב יכַאר ןופ ר'א ,יקָאװלימ ,יולה לא

 עידעמָאק-קיזומ ."רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , :"טפיהרעּפ , ךרוד

 . ןוא לעשנייו םייח ןופ קיוומ .ןָאסנעשרעג טול ,ןטקַא 3 ןיא

 ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא עּפורג רעד ךרוד זיא עסעיּפ יד .רעזיילג
 .עגַאקיש ןיא לָאמ 3

 :ןַאמלעביז .מ טביירש ןליּפש סָאד ןוא גנוריפפיוא רעד ןגעוו

 ןצנַאגניא טינ טײטשַאב גנוריפפיוא רעד ןופ טייקסיורג ידי
 עשירעלטסניק סָאד רָאנ ,עסעיפ רעד ןופ טלַאהניא םעד ןופ
 ,ןלעטשרָאּפ טינ ךיז ןָאקימ .לבמַאסנַא יטפיהרעּפי םנופ ןליּפש
 -עייז ןריפכרוד ןלָאז רעליּפשיש עלענָאיסעּפָארּפ עטנַאקַאב זַא
 -עג סע ןבָאה עּפורג רעד ןופ עטסרעמ יד יו רעסעב ןלָאר ער
 "ירעילָאּפָארטסָא עלעשרעהי ןיא ןָאט

 עג
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 רע טַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל

 "וב , סָאד טָאה 1952 ןיא

 -ַאעט-הכולמ עשידיי רעטשערַאק

 עסעיּפ יד טריפעגפיוא "רעט

 ןופ קיזומ ,ילבעל .ב ןופ ר'א

 סעיצַארָאקעד ,ןַאמצרַאװש םייח

 ,ךייר ַאנידַא ןופ ןעמויטסָאק ןוא

 -רעה , סלַא ןירעּפלַא בקעי טימ

 סלַא קילג ידייס ןוא "עלעש

 ."טסניד יד;

 עידעמָאק יד זיא 1962 ןיא

 ןכרוד לָאמ 14 ןרָאװעג טליּפשעג

 -קעלָאק ןשיטַאמַארד רענליוו,

 ."ויט .עלעשרעה, סלַא ןרעּפלַא בקעי

 נָא עּפורט-"דנַאברַאפ , רעקרָאי-וינ יד טָאה 1962 רַאונַאי ןיא
 עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא יינרוט א ןביוהעג

 .עסעיּפ ס'.ג ןופ רוצק ַא טימ

 :;ןַאמסיטעב .ב טביירש םעד ןגעוו

 יזיטַאמַארד ַא טימ ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנולעטשרָאפ יד
 עלעשרעה ןופ סעקוטש יד ןופ ,(ןָאסנעשרעג ןָאמעשזג גור
 ןופ לשרעה זיא גנוריזיטַאמַארד רעד טיול .רעילָאּפָאדטסָא
 טסירָאמוה ַא יװ רעכַאמ ףושיכ ַא רעכיג ןעוועג עילָאּפָארטסָא
 םעז ןיא ףױא-טוט עלעשרעה סָאװ סָאד .ץל ַא םתס רעדָא
 ץלַא .תונצל טימ יוװ םיסנ טימ ןדנוברַאפ רעמ זיא ,ליפשסקלָאּפ
 -כרוד ןענַאק ץלַא לָאז לשרעה זַא ,ױזַא רבחמ ןופ טיירגעגוצ זיא
 יד זיא רעבָא רַאפרעד .ַאלּפ ןטעברַאעגסױא ןַא טױל ןריפ
 טדער ןעמ .ענעמונעגנָא ןוא עכעלמיטסקלָאפ ַא רעייז ךַארּפש

 טכַאלימ .טייטשרַאפ םלוע רעד ןוא ,ןייז וצ ףרַאד סע יו ישידייי
 טָאה טכַאלעג ןציוו ענעשָארדעגסױא ןופ טינ ןוא רָאמוה ןופ
 .גולעטשרָאפ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ןעמ

 -רעטקַארַאכ םונָאב ןעב טָאה עלעשרעה ןופ לָאר רעד ןיא

 רע טָאה רעדיל יד ןוא ,עלעשרעה יוװ סונָאב ןעב רעמ טריז

 -עג רעטעּפש טָאה רע יו ,טרַא ןבלעז םעד ףיוא ןעגנוזעג ךיוא

 טָאה ןרעב ַאנימ עלופטנעלַאט יד .ןרעמונ-טרעצנָאק ענייז ןעגנוז

 טוג טינ זיא סָאו ,עלָאר ַא טליּפשעג ,רעדייל ,ליפע םעד ןיא

 ַא עלָאר ריא טָאה רַאפרעד ןוא ,טנעלַאט ריא רַאפ טסַאפעגוצ

 רע יו רעטַאעט ןליּפש ןָאק ךיביפ סקילעפ ןעוו ןטילעג לסיב

 ןענייז רַאפרעד .רעליּפשיוש רעטוג ַא ןעוועג רע טלָאװ ,טצנַאט

 ןלָאר ערעייז ןיא םייה רעד ןיא ןעוועג קישזָאב לזייר ןוא סקַאמ

 םייב ןפורעגסױרַא ןוא םזימָאק ךס ַא טכַארבעגנײירַא ןבָאה יז

 -טימ טָאה לעדנַאמ לארׂשי ךיא .סרעטכעלעג עטנוזעג םלוע

 ,קיזומ יד .וַאטסירּפ ץעשיסור ַא ןופ עלָאר רעד ןיא טקרױװועג

 ןכעלמיטסקלָאפ -טכע ןיא ןיא ,טסַאפרַאפ טָאה ןָאק ךענעה סָאװ

 "ייב ליפ .רעליפשיווע עלַא ןופ ןרָאוװעג ןעגנוזעג טוג ןוא ןָאט

 יענער עקטסינַאיפ יד טָאה גנולעטשרָאפ רעד וצ ןגָארטעג
 ."ןָאמָאלָאס

 -רעג הנח רעביא טיג ןטעטױװיטקַא עקידרעטייוו ענייז ןגעוו
 :תונורכז עריא ןיא ןָאזנעש
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 -עג טינ גנַאל ןָאנעשרעג השמ טָאה ײןעלעשרעה; ךָאנ;

 יד ןענרעלרעד סָאד טק:עשעג רע טָאה טייצ עצנַאג ןייז .ןבירש

 -ןייא .לַאניגירָא ןיא ןרעילָאמ ןענעייל ידכ ,ךַארּפש עשיזיוצנַארפ

 רע .ךַארּפשע עשיסור יד ךעלטנירג טרידוטש רע טָאה קיטייצ

 םנופ ליײטּפָא ןשירַאנעצס ןפיוא טנעדוטס סלַא ןעמוקעגנָא זיא

 .טטטיטסניא ןלַארטַאעט ןקיגױא-רעטניה רגװקסָאמ

 טרוקנַאק ַא ןרָאװעג ןדלָאמעג עסערפ רעד ןיא זיא 1939 ןיא
 -יד רעד  רעטקַאנייא ןייז וצ טקיש השמ .םרעטקַאנייא ףיוא
 טָאה ,גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןיא ,עסעיפ יד .ײרָאטקער
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא זיא ןוא זיירּפ ןטירד םעד ןעמוקַאב
 ןגעוו טסואוורעד .רעטַאעט-רוטַאינימ רעווקסָאמ םנופ רַאוטרעּפער
 רעביא קידנריצַאּפש .קילעפוצ ץנַאג ןָאזנעשרעג ךיז טָאה םעד
 ףױא ורּפָא ןוא רוטלוק רַאפ קרַאּפ רעװקסָאמ םנופ ןעיײלַא יד
 ןטעליב ךָאנ ײר ַא ףױא ןפָארטעגנָא רע טָאה ,עמָאנ סיקרָאג
 .ןעמָאנ ןייז עשיפַא רעד ףיוא ןעזרעד .רעטַאעט-רוטַאינימ ןיא

 "רעמשטערק , סלַא שטיװָאנרַאק לטָאמ

 "ץקרעמשטערק , סלַא רעקעב הרש

 "רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה ,, ןיא

 טימ טנעקַאב ךיז םורַא ױזַא ןוא ,טעליב ַא טפיקעג רע טָאה

 ."עניב רעד ףיוא ײרָאטקעריד; ןייז

 הנח טלייצרעד "םימכח רעמעלעכ , עידעמָאק רעד ןגעוו ןוא

 :תונורכז עריא ןיא ןָאזנעשרעג

 -נעשרעג ןטעברַאפ סלעָאכימ טָאה |1939) רָאי ןבלעז ןיאא

 .טעברַא רע סָאו רעביא ןליײצרעד םיא ןטעבעג ןוא ךיז וצ ןענָאז

 -עג ַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז געט ענעי ןיא טָאה ןָאזמנעשרעג

 .םימכח רעמלעכ יד ןופ עמעט רעד ףיוא עסעיפ א ןעוו קנַאד

 םעד רָאפ ךיז טלעטש רע ױזַא יו ןצרוק ןיא טלייצרעד טָאה רע

 רעד ןיא ןסלעָאכימ .עסעיפ ַאזַא ןופ טעשזוס סעד ןוא טלַאהניא

 ןסָאלשעג זיא טרָא ןפיוא דלַאב ןוא ,ןרָאוועג ןלַאפעג טכַארטרַאּפ

 -עג טָאה םורַא שדוח ַא ןיא ןכלעוו טל טקַארטנָאק ַא ןרָאוװעג

 רעמלעכ;} ןופ טקַא רעטשרע רעד ןרעװו טלעטשעגוצ טפרַאד

 ןָאמעשרעג טָאה ,יורטוצ סנופ טקיטומרעד קידנעייז .ײסימכח

 .טליפעגסיוא רע טָאה ךַאמּפָא םעד .טכַאנ ןוא גָאט טעברַאעג

 "רע ןטימ עווקסָאמ ןייק ןרָאפעגקעווַא רע זיא םורַא שדוח ַא ןיא

 -רעביא ץלַא רעבָא טָאה המחלמ יד .עסעיפ ןייז ופ טקַא טש

 .ןסירעג
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 דנַאב םישודד

 ךנַאברַאפ רעביירש רעד טרױקַאוװע ךיז טָאה ןיהַא -- ַאפוא

 :עמַארגעלעט ַא . . . םעצולפ ןוא !טייצ ערעווש ַא ,עניַארקוא ןופ

 ןעמענלײטנָא עוקסָאמ ןייק ןענָאמעשרעג טפור רעטַאעט רעד

 ."םימכח רעמלעכ יד, לקַאטקעּפס םעד ןטיירגוצ םניא

 "ַאפ יד .גנַאל ףױא טינ רעבָא .עװקסָאמ ןיא זיא ןָאזנעשרעג

 רעד .טָאטש-טפיוה רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד תוליח עשיטסיש

 ."ךיז ןהױקַאװע וצ ןעגנואווצעג זיא רעטַאעט

 עשידיא רעסעלעשזדנַא סָאל יד טָאה 1960 ץרעמ 5 םעד

 -עכ , ס'.ג 'זוַאהיעלּפ טנעטסיסַא, ןיא טריפעגפיוא "עניבסקלָאפ

 ישזער ,רעדליב 5 ,ןטקַא 2 ןיא עידעמָאק-סקלָאפ ,"םימכח יועמעל

 -ָאלָאז יָאמ -- ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד ,רעדיינש ָאנעב --

 .חמצ ןימינב -- ץנעט ,ווָארַאמַאס ןַאטיינ -- קיזומ ,ווָארַאט

 ;רענרעשט עילופ טביירש גנוריפפיוא רעד ןוא עסעיּפ רעד ןגעוו

 ךָאנ טמוק סָאװ ,עסעיפ ןייק טינ זיא 'םימכח רעמעלעכיי
 .קרעוו-עניב ַא ןופ ןבַאטשסַאמ ןוא ןעגנורעדָאּפ ענעמונעגנָא יד
 ןוא ןעגנולדנַאה יד .יידיא עלַארטנעצ ןייק טינ טרָאד טָאה ריא
 טינ ,ףטלעװ ןייק רעביא טינ טרָאד ןרעקי ןטקילפנָאק יד
 ,ןכַאז עכלעזַא ץלַא -- .גנונַאּפש עקיטלַאוע ןייק טרָאד ןַארַאפ
 יד וצ םלוע סעד טדימשעגוצ קרַאטש וצ טינ ןטלַאה סָאװ
 .ליפע םעד ןופ ןעגנולקיווטנַא עשיטַאמַארד ןוא ןעגנולדנַאה
 -יױע טימ טבעוועגמורַא ,השעמ-סקלָאפ עטושּפ ַא רעמ זיא סע
 עזעימָאק ,עזָאירוק יד ךיז ןלייצרעד סע יו ,רָאמוה ןקידונח ,םענ
 .תויזשעמ רעמעלעכ

 טריפ ,"סימכח רעמעלעכ; ןופ רעביירש רעד ,ןָאסנעשרעג .מ

 רךעדָא םישּפט יװ טינ רעמעלעכ יד ליפש-סקלָאפ ןייז ןיא סיורק

 ,עכעלביל רעמעלעכ יד ןענייז ןענַאסנעשרעג יב .םיטוש עוויַאנ

 הלילח ןעניימ סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עוויַאנ רעייז ןוא עכעלרע

 ךעלשפיה טגנילק ,ןגָאז יז סָאװ סָאד ןעוו וליפַא זייב ןייק טינ
 ,רעדיינש ָאנעב טסַאפעגפיוא ךיוא ייז טָאה ױזַא טָא וא .שירַאנ
 רעד ןופ רעליּפשיש יד טסַאפעגפיוא ךיױא ייז ןבָאה יױזַא ןוא
 -עג טינ ךיז ליּפש רעייז ןיא טָאה סע .עניב-סקלָאפ רעשידיי
 -רַאֿפ רעמעלעכ יד .ײרעכַאלּפָא רעדָא קזוח ןופ ןָאט ןייק טריּפש

 ,ךעלביױלג ,טסנרע עניב רעד ןופ טדערעגּפָארַא ןבָאה ןענױש
 .טעטעיפ ןוא ןח ןשילַארטַאעט ךס ַא טימ

 פָארט רעד זיא חסונ-רעדיינש ָאנעב םענעמונעגנָא םעד טױל
 יד ף2 ,ליפשנעמַאװצ-לבמַאסנַא םעד ףיוא ןרָאוװעג טלעטשעג
 םױרַא ןריפ ןוא ןריטנעצקַא עכלעוו ,סענעצס-ןסַאמ ןופ ןפורג
 ַאנעב טָאה לָאמ עלַא יו רעבָא .ליּפש רעד ןופ יידיא-טנורג יד
 ןיא רעליפשעיוש ןלעודיווװדניא םעד ןעזרַאפ טינ ךיױא רעדיינש
 .סענעצס ערעדנוזַאב יד

 ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה ,עצנַאג ַא יװ ,גנולעטששרָאפ יד
 ויא סָאװ ,ןבעל ַא ןופ גנַאזעג שיריל ,קיטכיל ַא יו ,םלוע םוצ
 ןיא ןשטנעמ ןופ ןבעל ַא ,טייקיבייא רעד ןיא ןעגנַאגרָאפ ןיוש
 ענייז טימ רָאלקלָאפ ןשידיי ןיא ןירַא זיא סָאװ ,לטעטש ַא
 טמשרַאּפ ןבָאה סָאו ,סעטכישעג עשעלרעטסיױא ןוא עווַאקישט
 ,סינָארַאנ רעמעלעכ יוװ ןדיי עריא טימ םעלעכ לטעטש סָאד
 -לעגּפָא ןוא טקזחעג ןבָאה ךעלטעטש יערעגולק' עכלעוו ןופ
 ,טעוועצ

 עלַא יװ ,טָאה ,רעטסיימ ץנַאט רעסירג רעד ,חמצ ןימינב
 ץנַאט-הנותח רעד ןוא ,טפַאשרעטסיימ סיורג ןזױועגסױרַא ,לָאמ
 -רעה יד טליפעגנָא טָאה ןוא רילֲאק ךס ַא טימ טלקניפעג טָאה
 ןטיגַארט זיא סָאװ ,ןבעל-רעגייטש ַא ךָאנ עיגלַאטסָאנ טימ רעצ
 ןעגנַאגרַאפ קיביײא ףיוא זיא ןוא ןרָאװעג טדנעלרַאפ

 -ַארָאקעד עלופרילָאק יד ןפַאשעג טָאה ווָארַאטָאלָאז יָאמ
 עקיטיינ יד ןפַאש ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעמיטסָאק ןוא טעיצ

 סעלעשזדנַא סָאל ןיא "עניבססלַאפ עשידיי, ךרוד טריפעגפיוא ,"םימכח רעמעלעכ},
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 רעטַאפ ט ןשידיי ןופ ןָאטיססעל?

 -ַאב ךיז טָאה ליפש יד עכלעוו ןיא הביבס יד ןוא ערעפסָאמטַא

 "יט ןוא עמערַאו ןפַאשעג טָאה ןָארַאמַאס ןַאטינ .טגעװ

 "יֵל ןוא רעקיטכיל ַא יװ טנידעג טָאה סָאװ ,קיזומ עלופסגנמ

 -עג זיא קיחמ יד .עסעיפ רעד וצ ןוויטָאמ-טײלגַאב רעשיר
 ."ןוָארַאמַאס עיווליס ןופ ָאנַאיּפ רעד ףױוא ןרַאװעג טליּפש

 ;טביירש גרעבדלַָאג .א ןוא

 ןבירשעגנָא טָאה ןָאסנעשרעג השמ רענעברָאטשרַאפ רעד ...,

 טכַאד .עידעמָאק-סקלָאפ עטמעטַאב ןוא עקידונח ,עקידנלקניפ ַא
 רעד ןוליפַא ... .יינ טינ זיא ריא ןיא וויטָאמ ןייא ןייק זַא ,ךיז

 "קער ןטיירג ןופ ןעמונעג זיא ץלַא סָאד -- ףוס רעכעלקילג

 עטערעּפָא ןוא עידעמָאק רעד ןופ ,ליפש-סקלָאפ ןופ טיזיוו

 רעירפ ןוא ,ןענעדַאפדלָאג ןופ -- (השעמ-סקלָאפ רעד ןופ ןוא)

 טרעהעג ןוא ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה ץלַא סָאד .טציא זיב ,ךָאנ

 טימ רעבָא סע טלייצרעד ןָאסנעשרעג השמ .לָאמ המכו המכ

 ןח ןכעלמיטסקלָאפ ליפױזַא טימ ,תומימת רענעטלעז ןימ ַאזַא

 ,ךַאז עיינ לגָאּפש ַא ךיז טמוקַאב סע זַא ,טײקטבױלגַאב ןוא
 .ךַאז עשירפ ַא -- סלַאפנדעי

 לײט ַא קיטייצכיילג רעבָא טָאה עידעמָאק סנָאסנעשרעג . .,

 -עניב םעד ןיא טלעפ סע .קיטש-עניב ַא יו תונורסח עטסנרע

 טינ ,גונעג טנעוװקעסנָאק ךָאנ טינ ןגלָאפ סענעצס ,ןילפיצסיד

 יד ןלעטש זַא ,זיא לכה ךס רעד .שילַארטַאעט טינ ןוא שיגָאל

 ,ךעלגעמ טינ טעמכ ןעוועג טלָאװ ,ןבירשעג זיא יז יו עידעמָאק

 רעסעלעשזדנַא סָאל רעד רַאפ ךיז טָאה טרפ םעד ןיא ןוא

 ןשטנעמ ןופ עיצַאניבמָאק ענעטלעז ַא יטימעגי יעניב-סקלָאפי

 זיא עסעיּפ יד ;קַאמשעג -רעטַאעט ןוא ןסיו-דעטַאעט ךס ַא טימ

 "יא ,ןרָאװעג ןבירשעגרעביא זייולייט ,טסייה סָאד) טעברָאַאב

 ןופ ןרָאװעג טריסישזער ןוא (ווַאא סענעצס טלעטשעגרעב

 ןימינב ןופ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענייז ץנעט יד ,רעדיינש ַאנעב

 -ַאטָאלַאז יָאמ ןופ ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד ןוא חמצ

 רעטסעב רעד ןיא גנולעט:ערָאפ ַא זיא טַאטלוזער רעד ... .ווָאר

 -נעס ןָא טייקכעלמיטסקלָאּפ ,יףעטרַא' ןקילָאמַא ופ עיצידַארט

 רעבָא ,טייקטביױלגַאב ,שזרַאש ןָא קסעטָארג ,גנוריזילַאטנטמיט

 טגָאזימ יוװ ,יקַאב ןיא גנוצ רעד טימי ,גױא ןיא קנואוו ַא טימ

 -רַאפ טינ רעבָא ,טכַאלעגּפָא גֹולק ,טסייה סָאד ,עקירעמַא ןיא

 .טייקטביולגַאב-טינ ןוא קסעלרוב ןופ טקנופ סֹוצ טקזוח

 -וצ ,טצנַאג ַא ןעועג זיא וװיטקעלָאק ןופ ןליפשש סָאד ...

 ףרַאד ָאד ךיא .טרינילפיצסיד ןוא וװיטקעפע ,ןסָאגעגנעמאז

 סָאד ןוא ,ליפשנעמַאזוצ ןצנַאג ןפיוא קידנקוק טינ ןבעגוצ ןעמ

 רעליפשיוש יד ןופ רעקיצנייא רעדעי ךאד טָאה ,רקיע רעד זיא

 ַא ,טרָאוו ַא ,גנוגעווַאב ַא ךרוד ןָאטעג ץנַאלג ַא ,טרָאד ןוא ַאד

 שטָאכ .יטנעמָאמי ריא רעדָא ןייז טַאהעג טָאה רעדעי .היועה

 ,טנַאה עשירעסישזער יד לַאטעד ןדעי ןיא טליפעג ךיז טָאה סע

 .רעליפשיוש ןלעודיװידניא םעד טקיטשרעד טינ רעבָא יז טָאה

 ןס ַא טימ גנולעטשרָאפ יד ןגָארטעגכרוד טָאה וזטקעלָאק רעד
 ."תוירחא רעשירעלטסניק טא טייקיעפ ,שינעדנעטשרַאפ

 רעשיטַאמַארד רעשידיי רענליו, רעד טָאה 1965 גנילירפ ןיא

 םעד קידנעניפעג .עירול .? קילבופער-ןטעיווָאס רעשיווטיל

 -זיב סנַאזנעשרעג טיג סע סָאװ ,ףאטש םוצ לסילש ןקירעהעג

 -ער רעד טָאה ,עידָארַאפ -עידעמָאק עטריפעגפיוא-טשינ טציא

 -סיטרַא יד ליפשיווע ןכיירנברַאפ ַא וצ ןטפָאהעגפיונוצ רעסיזעז

 "מָאק עשילַאקיװמ ןוא עשיּפַארגָאערָאכ ,עוויטַארָאקעד ,עשיט

 -עגּפָא טָאה קיטכיר םרעזנוזַאב .לקַאטקעּפס םנתפ ןטנענָאּפ

 -רעפ .מ רעלטסניק רעד טכַארטרַאֿפ סרעסישזער םעד טריּפש

 םעד טעיצַארָאקעד יד ןיא טכױהעגניירַא טָאה רעכלעוו ,ןוָאצ

 ,(סואש .ד ןירעלטסניק) ןעמויטסָאק יד .קסעטָארג ײןשילַאגַאש.

 -יֵלגַאב עועילַאקיװמ יד ךיוא יוו ,(גרעבנירג .מ) םירג רעד ןוא

 ןלַאטעד ענלצנייא ןיא ןוא ךײר -- (שטיוואריאמ .ש) גנוט

 -רעטנוא רעמ טפרַאדעג ןגעווטסעדנופ ייז ןבָאה ,ךעלפערדט רעייז

 רעכלעוו טימ קזוח ןוא עידָארַאּפ ןופ טנעמָאמ םעד ןכײרטש

 -ק?עפמ ןופ עיצּפעצנַאק עשירעסישזער יד ןעגנורדעגכרוד זיאיס

 רעצנַאג רעד ןעמונרַאפ ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ רעד ןיא .לקַאט

 טריפ ןטצעל ןטימ) וײטקעלָאק -ץנַאט וא רעשיטַאמַארד רעזעידיי

 ךיז טָאהיס -- לכה'ךס ןיא ... (שטיוװָאנַאכ .ל ןָא ןעגנלעג

 -סַאמעד סָאװ ,גנולעטשרָאּפ עלופרילָאק ,עכעליירפ ַא ןעמוקַאב

 -נילב ,טײקנענַאטשּפָא קיטסיײג יד סא קיסייב טכַאל ןוא טריק

 ."רעלק םעד טייקידוװעגלָאפ עשיטכענק ןוא הענכה עד

 -עגפיוא עּפורט-רעטַאעט עבלעז יד טָאה 1965 ץרעמ 14 םעד

 -עפָאוּפ יד ןופ ץַאלַאּפ-רוטלוק רעטניוו ןיא עידעמָאק יד טריפ

 .עװקסָאמ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיס

 טביירש טשערַאקוב ןיא עידעמָאק רעד ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעוו
 :ץרַאװש ןַאילוי

 טיובעגפיוא זיא "םימכח רעמעלעכ  סנַאמנעשרעג השמג

 -סקלָאפ רצוא םנופ לדנרעק ַא טימ ,עידעמָאק עשילַאקיזומ ַא יװ

 -עגקעווַא שיּפַארגָאעג ןוא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ןפַאשעג ,רָאמוה

 -קריוו ןטלַאטשעג יד ,עווַאנ א עלובַאפ יד .םלעכ ןיא טלעטש

 ַא רָאנ ,םלעכ ןקילַאמַא ןופ גנורירוַאטסער ןייק טשינ ,עכעל

 לָאבמיס ַא טרעוו ,םלעכ רעבירַא רעטייוו טייג עכלעוו ,עריטַאס

 ."טייקשימלעכ, רעכעלטלעוולַא ןופ

 יֵל עקינייא ךיוא) ישזער ןוא עיצַאטּפָאדַא סָאריּפַאש ַאזיא

 טנַאטַאב סרעדנוזַאב טָאה (ענעבירששעגוצ םיא ןופ ןטסקעט-רעד

 -יס עשימָאק יד ,עסעיּפ רעד ןיא ןטנעמָאמ עשיטעָאּפ עיריל יד

 ,עריטַאס רעקיסייב טימ טכַארבעגסױרַא ,ןּפיט ןופ סעיצַאוט

 -יירפ טימ ןטכָאלפעג עביל ,םימכח עטשרמולכ יד טכַאלעגסיוא

 ;לקַאטקעפס סָאריּפַאש ַאזיא ןופ הביבס יד זיא סָאד :טייקכעל

 .סױרַא טשינ טגנירּפשע רענייק רעכלעוו ןופ עטיברָא יד

 ןינעמכַאפ ַא ןָא רע טדנעוװו לקַאטקעּפס ןקיזָאד םעד ןיא

 -ַארד םעד וצ וצ ןפלעה עכלעוו ,עמרָאפ ןוא ליטס ןופ שימעג

 יד ןבייהרעד ןוא לַאירעטַאמיליּפעױש ןוא ףָאטש ןשיגרוטַאמ

 .קיטש-סקלָאפ ַא וצ עסעיפ

 "רעד ,ןָאק ךענעה רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב ןופ קיחמ יד . .,

 -ערפרעטניא ענייפ יד ןוא ןַאמצרַאוװזע םייח רעזדנוא ןופ טצנַאג

 רעד טימ גנטכע;?פרַאפ ריא ,רעטסעקרָא-רעטַאעט םנופ עיצַאט

 -ניו עלַא טייקכעליירפ טימ ןָא טליפ ,ץנעט יד טימ ,גנולדנַאה
 ןזיב ןרעה ןעמ ןָאק םינוגינ יד .המששנ סרעיושעוצ יד ןופ ךעלעק
 ן'יזע ױזַא ,קיצרַאה ױזַא ;דימ טינ טרעוװ ןעמ ןוא ןיײרַא גָאמ
 -ָאקעד ןוא ןעמויטסָאק עלעניגירָא ,עטריזיליטס יד .ייז ןענייז
 -רעטניא רעד ןיא טנַאלרעב רעדנַאסקעלַא רעלָאמ םנופ סעיצַאר
 טָאה סָאװ ,וקסעדנַא וקול ףַארגָאנעצס-רעטַאעט םנופ עיצַאטערּפ
 -ַארטסוליא ןַא ,גנַאהרָאפ-ליט ןטקיטשעג שילַאגאש ַא ןבעגעגוצ

 רעד ןגעוו ןוא ,ענליוו ןיא עידעמָאק יד טריפעגפיוא "וויטקעלָאק

 ןדיי רענליו רעטנזיוט ןופ ןרָאװעג ןעעזעג זיא סָאװ ,גנוריפפיוא

 :רעדיינש .ק טביירש

 קפס ןָא זיא ערעימערּפ עטנעצ עטריפעגפיוא-טוערָאקַא ידי
 -וטנע-עניב עששידיי רענלױו יד ןופ טעברַא רעד ןופ ןיורק יד

 טימ טעברַא עטריסישזער עטסנעש יד לכ םדוק ןיאיס .ןטסַאיז

 רעד ןופ רעוט-טסנוק ןלופטסנידרַאפ ןופ ויטקעלָאק םעד טָא
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 דנַאב םישודהק

 ץנעט יד ,םידיגנ רעמעלעכ יד ןופ טײקשרעױּפאק רעד ןופ עיצ

 "יליטס ,עקידנגייצרעביא שירעלטסניק ןענייז זעטַאב סילַא ןופ

 ןועידיי ןופ ןח םעד ןבָאה ,קַאמשעג טימ עטריזינרעדָאמ ,עטריז

 .ײץנַאט-סקלָאפ

 "וא ןיא 1929 ןיא ןענישרעד זיא "רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה ,

 ןרָאװעג טקורדעג 1965 ןיא זיא "םימכח רעמעלעכ , ןוא עניַארק
 ,"דנַאלמייה שיטעיװָאס , ןיא

 :ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ןָאזנעשרעג הנח

 טָאטשטּפיוה יד ,ָאטָאיַאמלַא ןייק -- טציא .געוו ןיא רעדיווי

 ,ןוויוא ןַא טימ לַאטש ַא ;גנוניווו עטשרע רעזדנוא .ןַאטסכַאזַאק ןופ

 רעֶדָא ,ּפָאק ןפיא טגיל עילעטס יד .ןץיש רעשירטקעלע ןַא

 רעד ןעז ןָאזמעשרעג טגעלפ ןעגנוגנידַאב עקיזָאד יד ןיא וליּפַא

 וטסָאה סָאורַאפ; ןעלציוו ךיז טגעלפ רע .עשימָאק סָאד רקיע

 ַא ,לטרעוו סקלָאפ ַא ."?ןַאמ ןקיסקואווכיוה ַאזַא ןבילקעגסיוא

 -רעג השמ רַאפ ךעלמיטנגייא ןעוועג ןטייצ עלַא ןיא ןענייז ץיוו

 .געטנעמ וצ עביל :רעטקַארַאכ ןייז ןופ ךירטשטנורג רעד .ןָאזנעש

 -עש ןייז ןופ ןרָאוװעג ןגָאלשעגסױרַא רע זיא טייצ עצרוק ַא

 -טלעוו ַאזַא ןופ טייצ ַא ןיא סעידעמָאק ןביירש, :עיילָאק רעזטירעפ

 -עג ךיילג טָאה רע רָאנ ,ײ!טינ ךיז טּפעלק סעפע :?עידעגַארט

 רע .םזישַאפ םוצ האנש ןוא סַאה ןקירדוצסיוא ןפוא ןייז ןענופ

 .םילששמ עקיסייב ןביירש ןעמונעג טָאה

 -ַאק רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םנופ גָארטפױא ןטױל

 -|ג ןיק רעבירַא ןָאמעשרעג טרָאפ ײטרַאּפמָאק רענַאטסכַאז

 -רַאפ טביירש ןוא רעטעברַא-טפַאנ ןשיווצ טניוװ רע ואוו ,וזעיר

 ערעוזע יד ןיא ימ רעשידלעה רעיײז ןגעו ןשגנונעכייצ

 .געט -המחלמ

 עביל רעסייה טימ לופ ןענייז טייצ רענעי ןופ ווירב ענײז

 עלעכיב ַא טַאהעג טָאה רע .םזימיטּפָא טימ לופ ,דנַאלמיײיה םוצ

 ײרַאפנטעווָאס סנופ ןטנגעג עלַא ןופ סעּפַאמ עשיפַארגָאעג טימ

 סעּפַאמ ןגייברַאפ רע טגעלפ גתרעטיברַאפ לפיוו טימ .דנַאב

 טגעלפ ךדיירפ לפיוו טימ ,טרעקרַאפ ,ןוא ,ןטנגעג ענערָאלרַאפ ןופ

 -עג טײרפַאב ןענייז ןטנגעג יד ןעוו ,קירוצ ףיוא ןגײיבּפָא יז רע

 טָאה ,לוש-רעטילימ יד טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו ..ןרָאװ

 ײמרַא עטיור יד סָאֹוו ,עירָאטירעט רעד ףיוא טקישעג םיא ןעמ

 ,ןביױלג טימ לופ ווירב ןגיולפעג ןענייז געוו ןופ .טײרפַאב טַאה

 זַא ,טכודעג ךיז טָאהיס עז רעדיוו ךיז ןעמ טעוװ ןכיגניא זַא

 ךיז טָאה אנוש רענעסיברַאפ רעד .טנָאנ ױזַא ןיוש זיא סָאד

 .ןטנגעג עטײרפַאב יד וצ סיורָאפ ןָאטעג סיר ַא לָאֹמא רעדיװ

 "יא ןרעװ ןגעלפ ,ענַאזנעשרעג טנעקעג ןבָאה עכלעוו יד

 ןעועג זיא רע ;ןטייקיעפ עקיטרַאנדייערַאפ ענייז ןופ טשַארעב

 טפַאשנדיײיל טּפיוה ןייז רָאנ ,ןלָאמ טוג טנעקעג ,שילַאקיװמ רעייז

 ץנַאג ןייז טעמדיוועג טָאה רע ןכלעוו ,רעטַאעט סָאד ןשוועג זיא

 רע טָאה ,רעטַאעט ןיא ןָאטעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ .בעל

 רע טָאה תוחוכ ענייז עלַא .טנעמַארעּפמעט ,רעייפ טימ ןָאטעג

 ַא ןעוועג זיא רע .רענייז טעברַא רעטבילעג רעד טָא ןבעגעגקעווַא

 .נטברַא ןייז ןיא גנוררעטש עטסדנימ יד .שטנעמ רענעדייטאב

 טעוו ןוא ,טפעשעגסיוא זיא רע זַא ,טכַאדעג ןייש םיא ךיז טעה
 .ןכיירגרעד ןענָאק טשינרָאג רעמ

 -עגנָא ןַא טימ ,רעכעלקיד א ,סקואוו ןסיױרג ןייק ןפ טשינ
 ,ןגױא עלעקנוט עסיורג ייוצ ,רָאה טטלזיירקעג ,טכיזעג םענ
 .םינפ ץנַאג ןייז ןטכיױלַאב ןבָאה עכלעוו

 -טניירפ ,טײקטרַאצ ,טייקסטוג טלַארטשעג שממ טָאה םיא ןופ

 יל ,טייקכעלרע .רעקיטכירפיוא ןַא ןעוועג זיא רע .טייקכעל
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 ירַאפ רע טָאה ץלַא סָאד -- טפַאשטניירפ ,טייקידתמא .,טפַאט

 טרינימָאד קידנעטש טָאה םעלַא םעד רעביא ןוא ,רָאג זיב טגָאמ

 .ץלֶא ןיא ןוא קידנעטש ,טיקידבוט םוי ,טייקידוועליּפש ןימ ֲא

 ,רעטרעה עכעלשטנעמ רַאפ שוח ןפרַאש ַא טגָאמרַאפ טָאה רע

 לָאז שטנעמ רעד רעװ דישרעטנוא ןָא ןשינעעשעג ,ןקנַאדעג

 טגעלפ ,רעדמערפ ץנַאג ַא וליפַא ,טניירפ ַא ,דניק ַא ףייז טשינ

 יד ןכירגרעד ןגעלפ יי .רעטרעוװ סנַאמעשרעג ןליפרעד רע

 .ײ"רעצרעה עכעלשטנעמ

 רעטכָאט ַא ןוא רעטסעווש ייווצ ,יורפ ַא טיַאלעגרעביא טָאה .ג

 .וועיק ןיא עלַא ,רָאי 10 ןופ טלעדיימ ַא טימ
 .ןעזָאר לשרעה ,וָאנידַאר הנוי ,װאדארגַאניװ לָאטַאנַא ןופ .ע .ש
 רעטײװצ ,1958 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 ,327 .ז ,דנַאב
 ,1951 ,עשרַאװ ,'ןלוּפ ןיא רעטאעט שידײ, -- גרעבדורגיװָאקרוט קחצי

 ,143 ,139 .זז
 ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , ןופ גנולעטשרָאפ דנַאברַאפ יד -- ןאמסיטעב .ס

 ,1962 .בעפ 2 ,,י .ג ,װראפ
 23 ,י .נ , גָאט, ,עיזיגריק ןיא םיטילּפ"ןרָאיטקַא עשידיא -- קאז לטפעש

 ,1962 טסוגיוא
 ,"פ"מ,, ,ענליװ ןיא ןויטקעלַאקטסנוק עשידיא יד -- טאניסקַא סוינָארב

 ,1962 .טּפעס 7 ,.י .נ
 28 ,טראד ,ןלױּפ רעטײרּפַאב רעד ןיא רעטאעט שידיא רָאי 20 -- סאלג .פ

 ,1965 .רבעפ
 16 ,טראד ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא םימכח רעמעלעכ יד, -- רענרעשט עילופ

 ,1965 ץרעמ
 רעמעלעכ, ףיוא טריפ ויטקעלַאק-עמַארד רעשידיא רענליװ -- רענרעל השמ

 ,1965 לירּפַא 5 ,טראד ,' םימכח
 ,"םימכח רעמעלעכ, ןעזעג זיוש ןבָאה ןדיא רענליװ רעטנזיוט -- רעריינש .ק

 ,1965 יַאמ 26 ,טראד
 -סקלָאפ, רעסעלעשזדנַא סַאל ןיא 'םימכח רעמעלעכ , -- {גרעבדלַאג} .ג .א

 ,1965 רעבָאטקָא ,.י .ג ,,רוטלוק עשידיי , ,"טניב
 25 .י .ג ,פ2מ ,טסערַאקוב ןיא ,םימכח רעמעלעכ , -- ץרַאװש ןַאילוי

 ,1966 יימ
 "מייה שיטעװַאס , ,ןַאזנעשרעג עשיומ ןגעװ סעניורכיז --- ןָאזנעשרעג ענַאכ

 ,128:129 .זז ,1966 ,ןוי ,עװקסַאמ ,/ דנַאל

 ַאיטַאק ,רעלדַא

 | קינלַארוג }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1881 יימ 25 .בעג}

 ןיא 1881 (.ס .א) יימ 15 ןריונעג

 .רחוס ַא -- רעטָאפ ,עניַארקוא ;לָאּפָאקינ

 .שיסור לסיב ַא ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 יז טָאה ,רעטַאעט שידיי ןליּפש קידנעעז

 ןוא עניב רעד וצ גנוגינ ַא טליפרעד

 "ורג-רעבָאהביל ןיא ןקריווטימ ןביוהעגנָא

 ,סעּפ

 -ָארּפ סלַא ןיירַא יז טערט 1908 ןיא

 -ורט סיײסבַאס ןיא עסירעטקַא עלענָאיסעפ |

 טימ הנותח טָאה יז יו םעדכָאנ ןוא ,עּפ

 "יא ןעגנורעדנַאװ ענייז טימ יז טכַאמ ,רעלדַא ("םעיסָאװ ,) והימרי

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,עּפורט-רוטַאינימ סרעלכַאפ ןיא ,דנַאלסור רעב

 ןיא 1926 טניז ןוא ,דנַאלשטיײיד ,ךיירטסע ,עינעמור .,עירַאגלוב

 ,טייצ וצ טייצ ןופ טליּפש יז ואוו ,זירַאּפ

 טריטרָאּפעד יז ייז ןבָאה ,זירַאּפ טּפַאכרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 .טכַארבעגמוא ןוא
 .וָאקַאילָאּפ ַאטינַא ןופ .ע .ש

 ,37 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,,רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל
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 רעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיסלסעל

 (הרופצ) עּפיצ ,ןַאמלעבַא

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 רעליּפשיוש-רעגטיז ןטמירַאב ןופ יורפ

 .ןַאמלעבַא ינעב
 "עג יז זיא ,שטיוועלעשיפ קחצי טיול

 ַא ןיא טעברַאעג ןוא ןירעדיינש ַא ןעוו

 טליּפשעג טייצ עצרוק ַא רָאנ ןוא ,קירנַאפ

 .עניב רעשידיי רעד ףיוא

 ןיא עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא יז תעב

 ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייהנָא

 ןַאמ ריא טימ טליּפשעג טָאה יז ואוו

 יז טָאה ,רעזייה:ליוועדָאװ טששידיי ןיא

 לקיטרַא ןַא "סטרעוורַאפ , ןיא טכעלטנפערַאפ 1905 יַאמ 11 םעד

 ."?ןרָאיטקַא עיינ וצ ןעמ טזָאל , ג'א

 ןיא טקילײטַאב ךיז 1908 ןיא יז טָאה ,ןליוּפ ןיא קידנעמוקקירוצ

 יירּפ חנ ןוא ,"עירול רעדירב , סנידרָאג בקעי ןופ גנוריפפיוא רעד

 ןליּפש ריא ןגעוו טביירש יקצול

 -ַאט רעסיורג ןייק טשינ -- (הרובדיהרש) ןַאמלעבַא יורפ;

 -עגסיוא רעייז ןוא טקַאט טימ קידנעטש רעבָא טליפש -- טנעל

 רעשידיי רעד ףיוא גנוניישרעד ענעטלעז ַא זיא סָאד ןוא ,ןטלַאה

 ."עניב

 וצ ןטייקירעװש ןענַאמלעבַא רַאפ ןענַאטשטנַא ןענייז סע ןעוו

 רעביא טרעדנַאװעגמורַא ןַאמ ריא טימ יז טָאה ,עשרַאװ ןיא ןליּפש

 רעדָא ןטרעצנָאק טימ ןטערטפיוא טגעלפ יז ואוו ,ץניוװָארּפ רעד

 .ןעגנומענרעטנוא-"דוסיה ןרק, רַאפ ןטנויָא עשיערבעה טימ

 טָאה יז ןכלעוו ,ןַאמ ריא ןבעגעגרעביא קידלַאװג ןעוועג זיא .א

 ןלייטוצ וצ םיא ןענָאמ טפָא טגעלפ ןוא טרערַאפ ךעלנייוועגרעסיוא

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ ןרָאטסענ יד ןופ םענייא יו דובכ

 -הכולמ ןשידיי ןופ םַארג;;דּפ ןיא "המישר-רוכזי, רעד טיול

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .א זיא ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט

 ,ןלוּפ ןיא

 .שטיוועלעשיפ .י ןופ .ע .מ
 11 .י .ג ,װראפ, ,?ןערָאיטקַא עײנ וצ ןעמ טזַאל -- ןַאמלעבַא סעכימ

 ,1905 יַאמ
 ,145:146 .ֹוז ,1 דנַאב ,1921 ,קָאטסילַאיב ,/ רעטַאעט שידײ, -- יקצולירּפ חנ

 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)}

 ןוא רעשיפיַאקסרַאב ַאויל ןרָאיטקַא עשידיי יד ןופ רעטכָאט

 טָאה ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא טנרעלעג .רעשיפ ןַאמרעה

 עשרַאװ ןיא לוש עשיטַאמַארד עשהכולמ יד טקידנעעג 1921 ןיא

 .רעטַאעט ןשילױּפ ןיא ןיירַא ןוא

 עניב רעשידיי רעד ףיוא ןטָארטעגפיוא 1926 ןיא ךָאנ זיא .פ

 ,רעטַאעט יקסנימַאק ןיא

 טסיטרַא ןשילױּפ ןטבַאגַאב רָאג"זיב ןופ יורפ יד ןעוועג זיא יז

 .שטיװָארעשטשַאװ קעצַאי

 -טייד רעד ןופ בייהנָא ןיא יז זיא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי יו

 .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעוועג עשרַאװ ןופ עיצַאּפוקַא רעשיש

 רעבָא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא רעבירַא יז זיא ,םינּפ ַא ,ךָאנרעד

 רעמ ןיוש יז טָאה .ןרָאװעג טכַאמרַאפ שיטעמרעה זיא ָאטעג יד ןעוו

 וצ ףליה ןקישוצ טשינ ךיוא ןוא ןעמוקניירַא טנַאקעג טשינ טרַאד

 .ןבילברַאפ טרָאד ןענייז עכלעוו ,עינַא רעטסעוװש ןוא רעטָאפ ריא
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 -ץַּפֹש .עשרַאװ ןופ ןפיולטנַא טזומעג טָאה ,עקשידיי סלַא ,ןייֵלַא יז

 ןפוא ןכעלקערש ַא ףיוא ןוא ןעמוקעגקירוצ יז זיא רעבָא רעט
 .ןעמוקעגמוא

 'רעדלעוו עשיליופ' םליפ ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה 1929 ןיא
 .ושָאטַאּפָא ףסוי טיול

 ,32ג .וז ,1953 ,סערייא סָאנעוב , ןרעטש ענעשָאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי
4, 127, 

 לאוי ,ץנַאלנ

 | ץטַאר}
 ןסיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1865 ,צעד 31 .בעג)

 ןיא 1805 רעבמעצעד 321 ןריובעג

 -הבצמ ַא -- רעטָאפ .עיצילַאג ,ענרָאמָאק

 "עג ,לוש-סקלָאפ ַא טקידנעעג .רעגעלש

 טעברַאעג ָאד ןוא גרעבמעל ןייק ןעמוק

 רעלּפעטש דוד 'ייב רעגעלש-הבצמ סלַא

 ַא ןעװעג דיוא זיא רעכלעוו ,(עקרָאּפ)

 ,םיטש רענייש ןייז בילוצ .רעגניזרעדָארב

 -ָארב ַא רַאפ ךיוא רעלּפעטש םיא טכַאמ

 ןָא .ג טבייה 1882 ןיא ןוא ,רעגניזרעד

 ,לדנעב םייח ,רעלּפעטש טימ ןרָאפמורַא

 זיא רַאוטרעּפער רעד .טרָאטלעדנַאמ ןָאעל ןוא עשטמַאזדָאּפ םולש

 .רעדיל ךס ַא ןוא רעטקַאניײא ןַא ןופ ןענַאטשַאב

 -לעדנַאמ ַאזָאר ,ןַאמזייר הנוי ןעמוקעגוצ ייז וצ ןענייז 1890 ןיא

 -עּפש סָאד ןעמוקעגוצ זיא 1892 ןיא .גרעבנייוו ןַאמרעה ןוא טרָאט

 ,רעסעד | גידנעטשַאב ילאס ןוא ףעזָאי| לרָאּפ-ןטעוד עטנַאקַאב רעט

 ןפורעג) רעגניזרעדָארב עּפורג עקיזָאד יד זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 רעמ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ("רעגניז עשיליוּפ יד , ךיוא

 טליּפשעג .ג טָאה 1921 זיב .רעטַאעט-עטעירַאװ ןשידיי םענרעדָאמ

 א ןרָאװעג קירוצ ךָאנרעד ןוא סעּפורט עכלעזַא ענעדיישרַאפ ןיא

 1928 טסוגיױא ןט7 םעד זיולב ךיז קידנקילײטַאב ,רעגעלש-הבצמ

 טימ טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,טנוװָא-"ןָאקיסקעל , ןפיוא גרעבמעל ןיא

 .רעדיל רעדָארב טכַארבעגסױרַא גלָאפרעד ןקיזיר ַא

 -הכולמ ןשידיי ןופ םָצרגָארּפ ןיא "המישרירוכזי, רעד טיול

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ג זיא ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט

 ,28"227 .זז ,רנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 לאומש ,ןַאמלואוו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1896 .רבעפ 12 ,בעג}

 רעװעשרַאװ ,ןישולַאק ןיא 1896 רַאורבעפ 12 ןרָאװעג ןריובעג

 ןיא טנרעלעג .עילימַאפ רעשידיסח ,רעמערָא ןַא ןיא ,ןלױּפ ,טנגעג

 "רעד ךיז ,גנודליבטסבלעז ךרוד ,רעטעּפש ,שרדמה תיב ,רדח

 יד ןופ .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז 1917 ןיא .ןסיוו ךעלטלעוו ןברָאװ

 טניז ןוא .ןויצ ילעוּפ עקניל יד ייב קיטעט ןעוועג ןָא ןרָאי עגניי

 ,ןעלקיטרַא ךיוא רעטעּפש ,רעדיל ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא 9

 1924 טניז טָאה .ןעגנוצעזרעביא ןוא סעיזנעצער ,ןענָאטעילעפ

 -רַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ןוא קרעו עכעלטע טכעלטנפעראפ

 -עג טָאה רע רעכלעוו רַאפ "קעטָאילביב-ןשַארג , רעד ןיא רעטעב

 .ןרושָארב ךס ַא רעייז ןבירש

 -ַארד ןייז ןענישרעד ,עשרַאװ ,"סקינעפ , ג'פ ןיא זיא 1921 ןיא

 ."ָאודַאּפ ןופ ןַאריט רעד, ןַאמָאר סָאגוה רָאטקיװ ןופ עיצַאזיטַאמ
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 רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טבעלעג .וװ טָאה 1939 רעבמעטּפעס זיב

 ,רענזלעּפ .ל נ'א -- קרַאמ .ב טיול -- ָאטעג רעד ןיא ךיוא טָאה

  ךיז ףרַאד די בתכ רעד סָאװ ,"ילתפנ , עמַארד ןייז טנעיילעגרָאפ
 .סיה רעשידיי רעד ןופ ןלַאירעטַאמ רעשזדָאל יד ןשיװצ ןעניפעג

 .עיסימָאק רעשירָאט

 יו זיא ,ןלױּפ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעדכָאנ ץרוק

 -ָאס רעטנוא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,קָאטסילַאיב ןייק ןפָאלטנַא

 בילוצ ןרָאװעג טגלָאפרַאפ רעבָא זיא רע ואוו ,טפַאשרעה רעשיטעיוו

 ןופ זיא רע .םזיוועשלָאב םוצ גנויצַאב רעשיטירק רעקילָאמַא ןייז

 ןוא ,ןילָאװ ,ץינעמערק םורַא ףרָאד ַא ןיא טבעלעג ,קעװַא טרָאד

 רע זיא (1941 ינוי) ןטעיװָאס יד ףיוא לַאפרעביא ןשטייד ןכָאנ

 ,גרעביינ לאימחרי ןוא במָארַאז .ש סרעביירש יד טימ ןעמַאזוצ

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא טרָאד ןוא ץינעמערק ןייק קעװַא קירוצ

 ,סיצַאנ יד
 ,644 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,
 רעטירד ,1960 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,

 ,255"254 .זז ,דנַאב

 אינַאס ,רענדול

 .|ַאקצירוק }
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 .בעג}

 -ַאפ רעקידסוחי ַא ןיא ,עטיל-שילױוּפ ,ענליוו ןיא 1899 ןריובעג

 ןעוועג זיא רעטומ יד ךיוא .רערעל ַא ןוא ןזח ַא -- רעטָאּפ .עילימ

 .עיזַאנמיג רעשיערבעה רעקיטרָא ןַא ןיא שיערבעה ןופ ןירערעל ַא
 .עטנרעלעג ןוא עטרעלעג ךס ַא ןעוועג ןענייז עילימַאפ רעד ןיא

 ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענדול םעס תעכב

 טימ ךיז רע טנעקַאב ,ענליוו ןיא ןענרעל ןעמוקעג זיא ,רעטַאעט

 יד ןיא ןײירַא ףיורעד טערט יז .1916 ןיא הנותח ןבָאה ייז ןוא .ק

 .רענטוקיןַאמרעדייז ,גרעבמַאס ,ץעענַאּפמָאק ,גרעבדנַאז ןופ סעּפורט

 .רעטַאעט ןופ קירוצ יז טיצ ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס ןיא

 עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאזצ יז סיצַאנ יד ןבָאה 1942 ןיא

 -מוא 1943 ןיא זיא יז ואוו ,עקנילבערט ןייק טריטרָאּפעד ןרָאיטקַא

 .ןרָאװעג טכַארבעג

 טניפעג ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה (רַאזַאל) ילַאמ רעטכָאט ריא

 .עקיועמַא ןיא ךיז
 ,ראזאל-רענדול ילאמ ןופ .ע .ש

 ןָאעל ,ןַאמלעז
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1880 לירּפָא .בעג)

 ,עשרַאװ ןיא 1880 לירּפַא ןריובעג

 יָאטױא ןַא .ןדייז ַא ייב ןגיוצרעד .ןליופ

 1909 ןיא רע טָאה ,קיזומ ןיא טקַאדיד

 רעװעשרַאװ ןיא ןעמַאזקע ןטלַאהעגסיוא

 ,עירָאטַאװרעסנָאק

 ןופ רעדניױגסימ א ןעוועג -- 9

 זיב 1906 ןיפ ןוא "רימזה ,, רעשזדָאל

 ןיא טריגיריד (ןעגנוסיירעביא טימ) 8

 ךיוא טָאה רע ואו ,?עפרַאה , רעשזדָאל

 סעיציזָאּפמָאק ענעגייא ליפ טרידוטשנייא
 -סקלָאפ ליפ טרישזנַארַא טָאה ןוא רעטכיד עשידיי ןופ רעדיל וצ
 .רעדיל
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 דנ ַאב םישודבכ

 "רעטַאעט-אילַאט , ןשטייד רעשזדָאל ןיא ןעוועג .ז זיא רָאי 5

 ןדנוברַאפ ןעועג רע זיא 1915 טניז .רָאטיטיּפער ןוא רעגניז-רָאכ

 רע ןכלעוו רַאפ ןליופ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןטימ טנעגיריד סלַא

 ןעמַארד ןוא ןטערעּפָא וצ קיזוּמ טייצ וצ טייצ ןופ ןבירשעג טָאה

 "עג רַאפ טעברַאַאב ,רעדיל-סקלָאפ 7, ןבעגעגסױרַא טָאה .ז

 "טעטראװק רענעמ רַאפ סעיציזָאּפמָאק לַאניגירָא 2 ,רָאכ ןטשימ
 .(1928 ,שזדָאל)

 ברעמ ןיא ןפָאלטנַא .ז זיא ,ןליױּפ טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 טיג ָאקינשעלָאק ןמלז רעליּפשיוש רעד יװ ןוא ,דנַאלסורסיײװ

 ,רעטַאעט ַא ןיא טנעגיריד בייהנָא ןיא טרָאד ןעוועג .ז זיא ,רעביא

 -עלרעייפ ןופ רעטסעקרָא ןַא ןיא טנעגיריד ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד

 רעייז טָאה רע .ןצרַאה םוצ טשינ קרַאטש ןפוועג םיא זיא סָאד .רעש

 ,רעטַאעט ןיא ןײרַא קירוצ טלָאװעג ןוא רעטַאעט םוצ טקנעבעג

 ןשידיי ןיא לעטש ַא וצ ןגָאלשוצ טנָאקעג טינ ךיז טָאה רעבָא
 ,רעטַאעט

 ןףיז עכעלטע ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא .ז

 ,לארשי תנידמ ןיא טבעל ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה ןוז ןייא
 .װָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ

 ,795 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי וינ ,,רעטאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 װָאקירטעיּפ ןופ ָאטענ רעד ןיא רעטַאעט שידיי

 ינלַאנובידט

 וװָאקירטעיּפ ןיא ןעמ טָאה ,רעביא טיגג רענילבול לאכימ .רד יו

 ןופ ענייא טריפעגנייא ןבָאה סיצַאנ יד ואוו ,(ןליוּפ) ינלַאנובירט

 ָאטעג רעד ןיא רעטַאעט שידיי טליּפשעג ,סָאטעג עטשרע יד

 ערעפסָאמטַא ןַא ןיא ,חטש ןטצענערגַאב ַא ןיא טשטעווקעגנייא

 ,טיוט ןרַאפ ארומ ןוא ןטייקנַארק עשימעדיּפע ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ

 רעד טָאה ,זדלַאה ןפיוא ןגעלעג שממ ןיוש זיא ףלח רעד ןעוו וליפַא

 -ידרעטעּפש רעד ,ןויצ ילעוּפ עטכער יד ןופ ןקסע רעטריטנעלַאט

 "נא .ש טריפעגפיוא שטיווָארעזיײל ריאמ-יכדרמ רעריטרַאמ רעק
 ,"ןד 'ר ,, ןופ לָאר יד קידנליּפש ,"טכַאנ ןוא גָאט , סיקס

 "בוג עקטָאמ, ןוא ,ןד בר, סלַא שטיװָארעזײל ריאמ-יכדרמ

 .ענעקָארשרעד ןוא עדימ ,עטּפעשעגסױא ,ןשטנעמ רעטרעדנוה

 .גנולעטשרָאפ רעקיזָאד רעד טימ טקיצטנַא ךיז ןבָאה

 .רענילבול לאכימ .רד ןופ .ע .ש
 ,602*599 .זז ,ביבא לת ,'יקסלנובירט בוקרטויּפ ,
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 ןושיאטעאיטעטטאר ר ףיויייסרוליז

 ַאזָאר ,רעלדנַאס

 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|}

 הנח ןרָאיטקַא עשידיי יד -- ןרעטלע

 .רעלדנַאס םייח ןוא רעלדנַאס-ןיוועל

 ןליּפש ןביוהעגנָא ירפ רעייז טָאה .ס

 ןףייש א ןעוועג זיא יז .רעטַאעט שידיי

 טייצ ַא .קנַאלש ,ךיוה ,לדיימ לופטקעפע

 ןיא ןרעטלע עריא טימ טליּפשעג יז טָאה

 ןיא ןליּפשטסַאג טרעייז תעב ,עשרַאװ

 -ידיי ןיא ךיוא טייצ ערעגנעל ַא ןוא עגיר

 דיוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא רעטַאעט ןש

 | .עקירפַא ןיא
 רָאיטקַא ןגנוי ןטימ ָאטעג ןיא טַאהעג הנותח יז טָאה 1942 ןיא

 'עיצקַא' רעטשרע רעד ייב ךיילג זיא רעכלעוו ,עװלָאס .י רעגניז ןוא

 ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןוא תונברק יד ןשיװצ ןלַאפעגנײרַא

 יו זַא ,רעביא טיג ווָאקרוט סַאנָאי .רעגַאל-ןטיוט ןיא עקנילבערט

 ןעועג ןח אשונ עװלַאס טָאה ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז טָאה רע

 ןבעל טזָאלעג טרָאד םיא ןבָאה ייז ןוא ,םינילת רעקנילבערט יד ייב

 רַאפ ןעגנוזעג טָאה רע .דנַאטשפױא רעקנילבערט ןרַאפ ץרוק זיב

 ,ָאניסַאק' רעייז ןיא רעדרעמ-ןדיי יד
 ייב טליּפשעג ,ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא ,רעטעּפש טָאה .ס

 -רַאעג ,ךָאנרעד ןוא ,!לעזַאזַא-יינ' רעטַאעט ןייז ןיא רעטָאפ ריא

 "עג טלדנַאװרַאפ זיא רעטַאעט סָאד סָאװ ףיוא 'ּפָאש' םעד ןיא טעב

 ןטלַאהַאב ןעוועג ,רעטומ ןוא רעטָאפ ריא טימ ןעמַאזוצ ,זיא יז .ןרָאװ

 -עגניירַא טרָאד ןבָאה ןשטייד יד יו םעדכָאנ רעבָא ,רעקנוב ַא ןיא

 טרָאד ןופ ןעגנואווצעג ןעוועג ,ערעדנַא יד יװ ,יז זיא ,זַאג טזָאל

 -עג טכַארבעגמוא ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא זיא יז ןוא ,ןכירקוצסױרַא

 .ןליוק עשישטייד יד ןופ ןרָאװ
 דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ,,ןרעטש ענעשַאלרַאפ , -- װָאקרוט סַאנָאי

 ,284 88 .זז ,סנייא

 ןוחילןא ,ןאמרעל

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא --- 1899 .בעג}

 -עג .ןליוּפ ,םָאדַאר ןיא 1899 ןריובעג

 -ור ַא ןיא רעטעּפש ןוא רדח ןיא טנרעל

 ַא ןרָאװעג ד-ָאנרעד ;עיזַאנמיג רעשיס

 'רע רעד תעב .רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 ןיא טצעזַאב ךיז המחלמיטלעו רעטש

 -עגנָא ,1918 ןיא ,טָאה רע ואוו ,עשרַאװ

 טימ טייקיטעט עשירעביירש ןייז ןביוה

 -רַאו ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןשזַאטרָאּפער

 ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ךָאנרעד ,עש

 -ָאמ' ןעגנוטייצ עשידיי רעװעשרַאװ יד

 ןיא .'סערּפסקע רעזדנוא' ,!סעיינ עגיטנייה' ,'ָאידַאר' ,'טנייה' ,'טנעמ

 -רַאפ רעקילדנעצ טכעלטנפערַאפ רע טָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד

 ,ךעלדיימ-טסניד3 ,,רעטכעט עשידיסח' יו ;ןענַאמָאר-טגנולייוו

 רעד ןיא טעברַאעגטימ ךיוא טָאה רע .א'א 'רוחב-הבישי רעד'

 'רחוס רעד' רעטעלבנכָאװ יד טריטקַאדער ןוא ,עסערּפ-ץניוװָארּפ

 ,(1926-1927 ,עשרַאװ) 'עמַארָאנַאּפ יד' ןוא (1919-1935 ,עשרַאוו)

 .א'א .דיי עלעטניּפ ,רעל .א ּפ'א טקורדעג

 טָאה רע ןכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו ןביירש ךיוא טגעלפ .ל

 ,'רעטכָאט סנַאריט םעד' ןסעיּפ יד ןבירשעג ןוא ,טַאְהעֶג ביל רעייז
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 רע מט ַאע סט ןשידיי ןופ ןָאסיססעל

 ,א'א ,'הּפוח רעד ךָאנ העש ַא' .'146 ףַארגַארַאּפ' ,!קינדַאלקַאז רעד/'

 .ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז עכלעוו

 .טגָאזעג טרעוו "םָאדַאר .רפס , ןיא

 ,םָאדַאר ןיא החּפשמ רעשידיי רענעעזעגנָא ןַא ייב ןריובעגג

 -רַאפ וצ םיא ןסױטש סעיצַאריּפסַא עשירעביירש ענייז .ןליופ

 -נעטש ַא טרעוו רע ואוו ,עשרַאוו ןייק ןרָאפוצּפָא ןוא םייה יד ןזָאל

 טקורד רע ןכלעוװו ןיא יסערפסקעי ןיא רעטעברַאטימ רעקיד

 "עּפס ,רעטַאעט ןרַאפ ךיוא טביירש ןוא ןענַאמָאר עכיירגלָאּפרעד

 ,סרעטַאעט-יווער יד רַאפ לעיצ

 סָאוו ,יםכח רעדי רַאנעצס-םליפ ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה .ל

 ."ןריפוצפיוא טיירגעג ךיז טָאה טפַאשלעזעג -םליפ רעועשרַאוװ ַא

 ;טביירש רעסקַאלּפ םחנמ

 -רעל .א ןעוועג זיא רעטרָאּפער רעקידנצנעלג רעטייווצ ַא,
 -טלעווי יד טעטכירַאב ,ןייב לבייל וצ ץַאזנגעק ןיא ,טָאה רע .ןַאמ
 םױרג ןעוועג עקַאט זיא טױנ יד .ןבעל ןשידיי ןופ טיז יעכעל
 םזינַאגרָא-סקלָאפ רעטנוזעג ַא יו רעבָא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 ,ןקריצ ןוא ןרעטַאעט יד ןיא טכַארברַאפ ,טליוועג ןדיי ךיז ןבָאה
 יעשטַאד' ףױוא ןרָאפעג ןוא ןעגנומענרעטנוא-טרָאּפס טכוזַאב
 .רעצעלּפרורּפָא-רעטניוװ ןוא-רעמוז עכיײרלָאצ יד ףױא רעדָא
 ,ןבײרשַאב ןייז ןיא םידַאמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןַאמרעל . - .
 -לע עשידיסח ןופ רעדניק יד יױזַא יו ,ךיז ףלייוי ןדיי ױזַא יו
 -לַאװי יד ןופ ןטכירַאב ענייז .טלשטנעמעגסיוא ךיז ןבָאה ןרעט
 רעשידיי ַא ןעװעג קידנעטש זיא סע ואוו ,קריצ ןיא יסעק
 ,רעכוזַאב עשידיי יד טנַאפשעג ןטלַאה וצ ידכ ,ירובגה ןושמשי
 ןבעגעג טָאה רע ןעו ןוא ,ןח ןכעלמיטסקלָאּפ ַא טַאהעג ןבָאה
 ןרָאפעגּפָא זיא יבר רערעג רעד ױזַא יו .גנורעדליש עקיברַאפ ַא
 -דנעצ זַא ,רעכיז ןייז טנַאקעג ריא טָאה ,רעדעבמערַאוװ יד ןיא
 .סערעטניא סיורג טימ סָאד ןענעייל ןדיי רעטנזיוט רעקיל

 ,ןענַאמָאר ערעלוּפָאּפ עטכייל ןבירשעג ךיוא טָאה ןַאמרעל

 עטכעלקריוורַאפ-טשינ יד טכַארבעגסױרַא ךעלטנייוועג ןבָאה סָאװ

 ."לדיימ-רעטעברַא ןשידיי ןעמערָא םעד ןופ זומולח

 ןייק ןפָאלטנַא רע זיא ,עשרַאו ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 רעטלעטשעגנָא ןַא ןעועג 1941 ינוי זיב זיא רע ואוו ,קָאטסילַאיב

 .דנַאברַאפ-רעביירש ןקיטרָא ןופ גנולײטּפָא-סטפַאשטריװ רעד ןיא

 יד ןוא קָאטסילַאיב ןרידרַאבמָאב ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד תעב

 .ל טָאה ,דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טרױקַאװע ןענייז רעביירש עשידיי

 רע זיא ךָאנרעד ,ץילימ-סקלָאפ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא קיליוויירפ ךיז

 זיא ןוא רעדלעוו עשיסורסייו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא

 ,ןעמוקעגמוא טרָאד

 רפס , ןיא ןבירשעג טרעװ םוקמוא ןשיגַארט ןייז ןגעוו ןוא
 :"םָאדַאר

 .ל זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסיוא םייבי
 ןפָאלטנַא .עשרַאֹו ןופ רעביירש עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאוצ
 "יירש ןופ טנַאדנעמָאק ןרָאוװעג זיא רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק-
 עזָאלמיײה יד ךעלטעב טימ טגרָאזַאב טרָאד טָאה רע .זױה-רעב
 ןטױא ןלַאפעגנָא זיא דנַאלשטייד-יצַאנ ןעוו .םיטילּפ-רעביירש
 יַאװע ךיז ןבָאה םיטילפ-רעביירש יד ןוא ,דנַאברַאפנטעיווָאס
 ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג .ל זיא ,דנַאלסור ןיא רעפיט טריאוק
 ןוא זױוה-רעביירש סָאד ןבעגוצרעביא ןעמעוו קידנבָאה-טשינ
 ןיא ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ וצ שינבױלרעד ןייק קידנבָאה טשינ
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 ?רוג רעקידרעטייו ןייז ןוא ,טנעה עשיצַאנ יד ןיא ןלַאפעגניירַא

 | ,ײטנַאקַאבמוא זיא

 רעטפניפ ,1963 ,קרָאי ןינ ,רוטַארעטיל רעטידיי רעיײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל,
 ,356"355 .זז ,דנַאב

 6 .ג ,,רבע ןטנעַאנ ןופ, ןיא ,סערפסקע רעזדנוא -- רעסקַאלּפ םחנמ
 .377 ,ז ,7

 .237-238 .וז ,1961 ,ביבא לת .'םאדאר רפס,

 לחר ,לעידא

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1891 .טקָא 7 .בעג| !

 ,שזדָאל ןיא 1891 רעבָאטקָא 7 ןריובעג

 "עג .רעבעוו-ןישַאמ ַא -- רעטָאפ .ןלױּפ

 -קַא רעד .לוש-טַאװירֿפ ַא ןיא טנרעל

 סלַא טימ יז טמענ רעקוצ המלש רָאיט

 סרעפנעג ןיא קסבעטיוו ןייק עקטסירָאכ

 רעצרוק ַא ךָאנ ,ןָא טבייה יז ואוו ,עּפורט

 טרָאד ןופ .ןלָאר עניילק ןליּפש וצ ,טייצ

 יז ואוו ,ןייסבַאס וצ ענליוו ןייק יז טרָאפ

 ךָאנרעד .ןלָאר ערעסערג ןיוש טליּפש
 -ַאּפמָאק ןופ סעּפורט יד ןיא יז טליּפש

 יז טרָאפ 1921 ןיא .עזיורק ,ןָאזשיפ ,ַאקסװעינַאק-ּפמַאלראח ,ץעענ
 ןייק קירוצ ןוא ,עינעמור ןייק טרָאד ןופ ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק
 ןעמַאזוצ עּפורט-םירבח רעקיטרָאד רעד ןיא טליּפש יז ואוו ,שזדָאל
 ,לֶץירַא דוד-םייח ןַאמ ריא טימ

 -הכולמ ןשידיי ןופ םָארגָארּפ ןיא "המישרירוכזי, רעד טיול
 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .א זיא ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט

 96 .ז 1931 ,דנַאב רעטשרע ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 שינייב ,ןייטשרעבליז

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1902 .בעג}

 -ברעמ ,טנגעג רענרָאט .ווָאשזעיּפמַאו ףרָאד ןיא 1902 ןריובעג
 .שזדָאל ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ןרעטלע יד טימ רעטעּפש .עיצילַאג

 ןיילַא םעדכָאנ ,דמלמ ןעמערָא ןַא ,רעטָאפ םייב רדח ןיא טנרעלעג

 ,רופ ַא ןופ ןרָאװעג ןרָאפעגרעביא 1909 ןיא .םידימל עכעלטלעוו

 ןיא טינ רעד בילוצ ,רעבָא ,סופ ַא ןוא טנַאה ַא ןכָארבעצ ןוא

 ךָאנרעד ,רענשזריק ַא רעירפ ;רעטעברַא ןַא ןרעו טזומעג ,בוטש

 ַא ,רערעל-טַאוירּפ ַא רעטעּפש ,רעדינש ַא ,רעבעוװ:שוילּפ א

 -ָארויב ַא ןוא ,טולַאב ןיא עּפורט-ליװעדָאװ ַא ןופ רעלפוס-רעטַאעט

 טקישעגקעװַא המחלמיטלעו רעטשרע רעד תעכ .רעטלעטשעגנָא

 רעבָא , ןוא עטיל ןייק טעברַא-סגנַאװצ ףיוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג

 רעד ןופ רעדנירגטימ ַא ןרָאװעג .ןליױּפ ןיא ןעמוקעגקירוצ ."טסָא

 ןרָאפעגמורַא ןוא "טפנוקוצ , עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס
 .עקניל יד וצ רעבירַא 1921 .ןלױּפ רעביא ןטַארעפער טימ

 ןגעלעג ןוא ןטייקנַארק ענעדיישרַאפ טכַאמעגכרוד -- 5

 -לעב ,ןּפרעװטנַא ןיא טבעלעג 1935 ןופ .עשרַאװ ןיא ןלָאטיּפש ןיא

 ,לבלעװעג-ריּפַאּפ א -ירעטנַאלַאג ַא טַאהעג טָאה רע ואװ ,עיג

 -נירגטימ ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןקיטרָאד ןיא וויטקַא קיטייצכיילג

 -יגלעב ןייז ןוא (1937) "ףוקיא , ןופ דילגטימ-םוידיזערּפ ןוא רעד
 .רַאטערקעס רעש
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 דנַאב םישורהק
 א

 רַאוַאל ןיא רעטרָאּפער סלַא 1916 ןיא ךָאנ ןביירש ןביוהעגנָא

 ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ךָאנרעד ,"טַאלבסקלָאפ רעזדָאל , סנַאהַאק

 "יל ןוא ןשזַאטרָאּפער ,ןענַאמָאר ,ןלעוװָאנ ,ןעגנולייצרעד ,סעמעָאּפ

 ןוא סעבַאגסיא עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןיא קיטירק עשירַארעט

 רעד, עריטַאס עשיטַאמַארד יד רעטנורעד ,רעכיב 11 ןבעגעגסיױרַא

 שזַאטרָאּפער ןשיטַאמַארד םעד ןוא ,(.זז 32 ,1932 ,עשרַאװ) "גינעק

 "עג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,(.זז 48 ,1934 ,עשרַאוו) "ןַאמלוש ךורב,

 רעטעּפש ןוא טילבלעדנַאמ בקעי ןופ ר'א זירַאּפ ןיא 1926 עדנע ןרָאװ

 .עניטנעגרַא ןיא

 ךוב ַא סנייז זירַאּפ ןיא ןבעגעגסױרַא יורפ ןייז טָאה 1957 ןיא

 .רעדיל עטלמַאזעג

 ןרָאװעג .ז זיא ,עיגלעב ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעדכָאנ

 .סיצַאנ יד ןגעק גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט

 -קנַארּפ-ןופצ ןייק ןרָאװעג טריפעגקעוַא רע זיא 1942 ינוי ןיא

 ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאּפעד טרָאד ןופ ןוא טעברַא ףיוא ךייר

 ןרָאװעג םיא טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,היאר-דע ןַא טלייצרעד'ס יװ

 -סױרַא ךרוד ןעװעטַאר וצ ךיז ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה ,טריפעגקעווַא

 ןשיוצ רָאי 2 ןטלַאהַאבסיױא ךיז ךָאנרעד ןוא גוצ ןופ ןעגנירּפש

 -עגנייא ןעגנַאגעג רע זיא טרָאּפסנַארט םייב ןיוש רעבָא ,רעיגלעב

 סָאװ ,ּפעלק יד ןופ סַאפ ַא יװ ןקור ןטקידנורעגסיױא ַא טימ ןגיוב

 | .ןבעגעג םיא ןבָאה ןשטייד יד

 -רעבליז הניב ,הנמלא ןייז ןבעגעגרעביא ןרָאװעג זיא'ס יוװ טיול

 זיא ,רעגַאל רעציוושיוא ןופ דיי םענערָאװעג-לוצינ ַא ךרוד ,ןייטש

 ןקידנגלָאפ ףיוא ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא 1942 רעבמעווָאנ ןיא 1

 ןרָאװעג טריפעג רע זיא ןדיי עשיגלעב עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ :ןפוא

 תונברק יד ןשיוצ זיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא .רעמַאקזזַאג רעד וצ

 ַא טּפַאכעג ,רעטשרע רעד ,טָאה רע ןוא ,טנוב א ןכַארבעגסיױא

 ןַאמ-.ס.ס ןַא .םיניילת יד ןופ םענייא וצ ןפרָאװעג םיא ןוא ןייטש

 ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ףיורעד םיא טָאה
 .2735 .וז ,1965 ,ביבא לת ,'טכַאנ רעד ןיא ןעקנופ , -- גרעבדנַאז היעשי

 לארשי ,אקוועכרַאמ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא)

 ןיא ןליּפש ןביוהעגנָא טָאה רע ואוו ,ןלױּפ ,שזדָאל ןיא ןריובעג

 ןעמַאזוצ ,זירַאּפ ןיא ןעמוקעג רע זיא 1922 ןיא .ןזיירק-רעבָאהביל

 -דנעהנרָאק לאקזחי טיול ,טָאה רע ואוו ,"עּפורט רענליוו , רעד טימ

 .דרַאבסָארג ץרעה ןקידנעײגקעװַא םעד ןטָארטרַאפ ,רעל

 עשידיי ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןקילײטַאב ךיז .מ טגעלפ זירַאּפ ןיא

 -יצער טימ קידנעטשטלבלעז ןטערטפיוא טפָא ןוא ןעגנולעטשרָאפ

 .סעיצַאט

 ףלָאװ רעגָאװש ןייז טבײרש םוקמוא ןשיגַארט ןייז ןגעוו

 :שטיוװָאמָארבַא

 -נעמַאװצ טָאהימ ןוא ןעשעג זיא קילגמוא עטיורג סָאד ןעוו

 עטלַא וא עקנַארק ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי 5000 ןטמונעג

 -ניק עניילק יױוצ יד טימ יורפ ןייז ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ,טייל

 טָאה ,טעברַא רעד ןופ קידנעמוקמייהַא .רָאי 2 ןוא 5 ןופ ךעלרעד

 ךיז ייצילָאּפ רעד וצ ןפָאלעג זיא רע .קילגמוא ןייז ןפָארטעג רע

 טָאה רע .ךיז ןעניפעג ייז ואוו טגָאזעג םיא ןעמ טָאה ,ןגערפכָאנ

 םענעבעגעגנָא םעד ףיוא ןיהַא זיא ןוא ,עזילַאװ ןייז טקַאּפעגנייא

 םיא טָאה ןעמ .טזָאלעגנײרַא טינ םיא טָאה ןעמ רעבָא ,טרָא

 = .טלעטשעגנגעקַא ךיז טָאה רע .םענעגושמ ַא סלַא ןעמונעגנָא

 ןפורעגסיוא טָאה רע ןוא ,טזָאלעגנײרַא םיא ןעמ טָאה טלָאמעד
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןָאטיסלעל

 טגנערב ,רעדניק יד טימ יורפ ןיימ ןעגנערבמוא טליוו ריא ביואי

 ױזַא וא ,םישטנעיװעַָא ןיא ןעוועג ןזיא סָאד .יסוא ךיוא ךימ

 ,"עילימַאפ ןייז טימ ןעמוקעגמוא רע זיא

 .שטיװָאמַארבַא ףלָאװ רעגָאװש ןופ .ע .ש
 רעטירד ,1960 ,קרָאי וינ , רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל,

 .629'628 .זז ,דנַאב
 שידיי רָאי טרעדנוה , ,זירַאּפ ןיא רעטאעט שידי -- רעלדנעהנראק לאקזחי

 ,1962 ןָאדנָאל ,"רעטַאעט

 בייל רעניוו

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 עמערָא ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא .וװ

 לטעטש ןשילױּפ םעניילק ןיא ןרעטלע

 .ַאקצעיװָאזַאמ ַאװַאר

 רע סָאװ ,עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 "יא רע טיג ,זדנוא רַאפ ןבירשעג טָאה

 םינזח ייב ןעגנוזעג טָאה רע זַא ,רעב

 ןטייב ןעמונעג םיא ייּב ךיז טָאה סע זיב

 ,הכאלמ ַא טנרעלעג טָאה רע .םיטש יד

 -עג םיא טָאה סע לייו ,קשח ןָא רעבָא

 טינ טָאה רע םגה ,עניב רעד וצ ןגיוצ

 ןעמ ױזַא יו ןוא סנױזַא זיא סָאד סָאװ ףירגַאב םעיונעג ןייק טַאהעג

 "עג רע סָאה רעדורב ןרעטלע ןַא םענייז ןופ .וצרעד טכיירגרעד

 ,'תימלוש' יװ ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ,רעטַאעט שידיי ַא ןגעו טרעה

 ,ןעדַאפדלָאג רענייא ָאד זיא'ס זַא ,ןוא !ענכָאי עבָאב' ,'אבכוכ רב'

 .סע טביירש סָאװ

 ,ןברָאטשעג ןענייז ןרעטלע ענייז ןעוו זַא ,ןָא טיג ווָאקרוט סַאנָאי

 ,טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא .וו זיא

 וצ ,םיא טָאה עמ ןוא ,'עגָאגַאניס רעשטייד' רעד ןיא קעװַא זיא

 .רָאכ ןיא ןעמונעגניײרַא ךיילג ,דיירפ רעסיורג ןייז

 רעדורב ןרעטלע ןכרוד רע טרעװ רָאי 10 ןופ לגניי סלַאי

 'תימלושי טליּפש ןעמ ואוו ,רעטַאעט ןשיליוּפ ןיא ןעמונעגטימ

 טימ ןעמַאװצ ,רע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע לסיב ַא ,שילױּפ ףיוא

 רעזייה ןיא ףליּפשי ןבױהעגנָא ,רעטלע ןייז ןופ ךעלגניי ךָאנ

 רעד ןיא קידנטעברַא ,יַארָאדי ןוא 'קירדנעמשי ,יקאינפיירט רעדי

 טעברַא רעד תעב קידנגניז ןוא ,הכאלמ"לעב סלַא טייצ רעבלעז

 סָאד זיא סָאבעלַאב סעד .רעדיל-רעטַאעט עשידיי ענעדיישרַאפ

 ןעוו רעבָא ,ןעגניזטימ ןפלָאהעג טָאה ןיילַא רע זַא ,ןלעפעג יוזִא

 וו ןוא טדער ענכַאי עבָאב יד יו ןכַאמכָאנ ןבױהעגנָא טָאה .װ

 ןבָאה ,קיטש עשימָאק עכעלנע ןוא טגנירּפש גנַאטעגניצ יזזַא

 סָאד .טקוקעגוצ ךיז ןוא טעברַא יד טלעטאטעגּפָא רעטעברַא יד

 קרַאטּש ןיילַא טָאה רע םגה ,ןלעפעג טינ סָאבעלַאב םעד ןיוש זיא

 ןעוו רעבָא .ןָאט וצ טרעוורַאפ סָאד םיא טָאה רע ןוא ,טכַאלעגטימ

 יד ףיױא רע טגעלפ ,טַאטשקרעװ ןופ סױרַא זיא סָאבעלַאב רעד

 ןוא ,סענעצס ןליפשּפָא רעדיו ,ןלעזעג ערעדנַא יד ןופ תושקב

 ןפױא טייטש יאבכוכ רבי ןיא הניד יװ קיזנכַאמכַאנ ,לָאמַא

 רעד ןופ ּפָארַא ךיז טפרַאו א רעטילימ סוצ טדער ןוא סערוט

 ,עיט ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא טקישעגמוא ױזַא רע זיא ,רעױמ

 ןכָארבעגסױא זיאיס ןוא טרעקעגרעביא ךיז טָאה ּפמָאל רעד זַא

 -עגּפָא ןצנַאגניא יןליפששי סָאד רע טָאה טלָאמעד טניז .הפרש ַא

 רע טגעלפ טעברַא רעד ךָאנ רעבָא ,טעברַא רעד ייב טלעטש

 רעציזַאב-זױה רעד זיב ,ףױה ןפיוא םלוע םעד ךעליירפ ןכַאמ

 ןייז לָאז סע זַא ,ךָאו ַא סעקיּפָאק 15 ןלָאצ ןעמונעג םיא טָאה
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 רע םערָאװ ,ןפָאלש ןענָאק טינ ןעמ טגעלפ שרעדנַא .ליטש

 יז טיִמ טכַאמעג ןוא ףיױה ןופ ךעלגניי יד ןעמענפיונוצ טגעלפ

 -עגכַאנ רע טָאה ,ןילַא ןביילב טגעלפ רע ןעוו ןוא ,ײןליּפש;

 ףייה עקימורַא יד ןופ ץעק יד זיב ,ץעק ןופ םיטש יד טכַאמ

 -צַאק עקידתמא יד ןרָאוװעג זיאיס ןוא ןעמוקנעמַאזצ ךיז ןגעלפ

 .קיזומ

 טליּפשעג ,ערעדנַא טימ ןעמַאװצ .וו טָאה ,ןסקַאועגרעטנוא

 רעדי טָאטש רעינ רעד ףױא טנָארפ קשטאידדָאֿפ םייב םירופ

 רעזייל) יקירדנעמשי קידנליּפש ,לָאמ רעדנַא ןַא ,יקַאינפיירט

 ןעמ טָאה (יקירדנעמשי סלַא רע ןוא יהלכ ידי סלַא ַאזַאלעשז

 .טריטסערַא ןָאזַאלעשז

 סדלעפסייוו ַאקסווָאטָאקָאמ ףיוא עשרַאװ ןיא ךיז טנפע סע ןעוו

 ןוא ,רָאכ ןיא ןעמונעגניירַא טרָאד .װ טרעװ ,רעטַאעט שידיי

 ןבעג ךיוא ןָא םיא ןעמ טבייה ,ןטייקיאעפ ענייז ןייא טעז ןעמ ןעוו

 .ןלָאר-ןדָאזיּפע

 :זַא ,טביירש ווָאקרוט סַאנָאי

 .רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג רעניוו זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ןוא ןַאמרעגנוהי' סנעדַאפדלָאג ןיא טויבעד ןטשרע ןייז ףױא

 ןוא ,לָאר יױוצ ןגָארקעג לָאמ ןייא טימ רע טָאה ףןָאזנעצבַאק

 ןוש רע טָאה םעדכָאנ דלַאב ןעגנולעג םיא זיא טויבעד רעד

 +עורוועחאי גנוריפפיוא ןדַאפדלָאג רעטייוצ רעד ןיא ןעמוקַאב

 ןוא יתימלושי ןיא יגנַאטעגניצי ךָאנרעד ,י'אתזיוי ןופ לָאד יד

 יןירעכַאמ ףושכ ידי ךיױא יוװ| "יךלמה המלשי ןיא יַאדמשַאי

 ןעמ טָאה 1887 רָאי ןיא .ןיעטסיוו רעד ןיא דודי סגרעבלּפע ןיא

 -עג ךיז טָאה רעניו ןוא ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ןטָאברַאּפ

 ףיוא ירעגניז-סקלָאפי ַא ןרָאוװעג זיא רע :ךַאּפ םעיינ ַא וצ ןעמונ

 .הסנרּפ ןייש ץנַאג ןבעגעג סיא טָאה סָאד ןתירב ןוא תונותח

 ירַאלוּפָאּפ סיורג טפַאשרַאפ םיא טָאה ךַאפ רעיינ רעקיזָאד רעד

 .טיא רעביא ןסירעג שממ ךיז טָאה ןעמ ןוא עשרַאוװ ןיא טעט

 עיינ ןעמענוצנָא טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ןױש טָאה רע

 ײ.יױןעגנולעטזעַאבי

 ןרָאפעגמורַא זיא רע זַא ,.וװ טביירש עיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא

 ,גנילירט םירמ יורפ ןייז ןוא ןַאמרעב ןַאמרעה) עּפורט ַא טימ

 עקיטלָאמעד יד ןגעוו ןוא ,ץלעק ןוא ןידנעב רעביא (א'א ןַאמלעטיט

 ;ןײטשדלָאג .ש .י טלייצרעד ,ןעגנוגנידַאב

 ףיוא לעטָאה ןבענ ןפָאלשעג לבמַאסנַא רעד זיא ןידנעב ןיא;

 רעטַאעט ןיא ןעמוקעג טשינ רענייק זיא ץלעק ןיא .סַאג רעד

 רעניוו ךיז זיא ,ןעלכַא וצ סָאו ןעוועג טשינ זיא סע ןוא ןיירַא

 ּפָאק םעד םורָא ךיז טדניב ,ןַארַאטסער ַא ןיא ןײרַא טייג ,בשימ

 -לגוק םוצ ןוצר יהי ןשירעבייוו ַא ךָאנ טכַאמ ןוא לכיט ַא טימ

 ."סנרפמ ךיז ןעמ זיא יױזַא טָא .ןכַאמ

 ;דָאזיּפע םעד רעכעלריפסיוא טלייצרעד ןיײלַא .וו

 זיא םלוע רעד .יתולד רעקיטסול רעדי ןעגנוזעג בָאה ךיא;

 םעד ןעגנוזעג ךיא בָאה סעדכָאנ .קידעבעל ךעליירפ ןרָאועג

 ַאזַא לכיטדזָאנ ַא ןופ טכַאמעג ךיא בָאה םעדכָאנ .ױכַאמ-לגוקי

 טסעג יד .וצר יהי ַא טגָאזעג בָאה ןוא ּפָאק ןפיוא עלעקפוק

 -ָאק ךיא בָאה םעדכָאנ ןכַאל ןופ רעכייב יד ףיוא ןגעלעג ןענייז
 ןרָאיטקַא עלַא .דרַאליב ןיא טליּפש ץעגייש רערוכש ַא יו טריּפ

 -עגנעמַאװצ ךיז ןבָאה טסעג יד ןוא טכַאלעגנָא טוג ךיז ןבָאה

 סָאד בָאה ךיא .ןגָארטעגוצ רימ טָאה ןעמ ןוא לבור 60 טגייל

 רַאּפ טלייטעצ סע טָאה רע ןוא ןַאמרעב ןטלַא סעד ןבעגעג טלעג

 טָאה ןעמ ןוא טָאטש רעד ןיא ןסעזעג רימ ןענייז ךָאנרעד .עלַא

 יט
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 .דנַאב םישודקנ

 ןײלַא ןיוש רימ ךיא בָאה ,טנוװָא םעד ךָאנ רָאנ ,טליּפשג טשינ
 רעד ןופ טקישעג רימ ךָאנ ןעמ טָאה טכַאנ עדעי לייוו ,טנידרַאפ
 10 ןוא 8 ,6 טנידרַאפ טכַאנ עדעי בָאה ךיא ןוא ,עיצַארָאטסער
 סע טָאה גנַאל רעבָא .גָאט ןטוג ַא טנעלעג בָאהיכ ןוא ,לבור
 ןוא ,ןידנעב ןיא טליּפשעג לָאמַא ךָאנ ןבָאה וימ .טרעיודעג טינ
 טָאה ןעמ זיב לעטָאה ןופ ךעלּפערט יד ףוא ןּפָאלשעג ןיב ךיא
 ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא תואצוה ףיוא םייה רעד ןופ טקישעג רימ
 .יעשרַאװ ןיא קירוצ

 :טביירש 'ןרעטש ענעשָאלרַאפ' ךוב ןייז ןיא ווָאקרוט סַאנָאי
 שיטענגַאמ ַא ןעוועג לָאמַא זיא רעניװ בייל ןעמָאנ רעד,

 .דנַאלסור ןיא ןוא ןליופ ןיא םלוע-רעטַאעט ןשידיי סייב טרָאװ
 .םוקילבופ םנופ גנילביל רעד ןעוועג זיא רע

 -רע סָאד םיא ךיא בָאה ,רָאי טכַא ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו
 .רעטַאעט ירעווָאנַארומי רעוועזערַאװ ןיא ןליּפש ןעזעג לָאמ עטש
 -עד זיא רעניו רעכלעוו ןיא עסעיפ יד טשינ ךיז ןָאמרעד ךיא
 גלָאפרעד ןסיורג םעד טוג קנעדעגיכ רעבָא ,ןטָארטעגפיוא טלָאמ
 טעלּפוק םעד ןעגתזעגּפָא טָאה רע ןעוו ,טָאהעג טָאה רע סָאװ
 ןופ ןזָאלעגּפָארַא טשינ טושּפ ןרעניוו טָאהימ .יעבמָאב יד .יָאי
 ךיז טָאה טנעָאנ רעד ןופ ןעז וצ םיא רעגַאב ןיימ .עניב רעד
 .םיא וצ לזמ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא .טכעלקריוורַאפ טשינ
 -ױזַא ןסילוק יד רעטניה טעבנגעגניירַא ךיז בָאהיכ לָאמ לפיוו
 זיב . . . ןפרָאװעגסױרַא טרָאד ןופ ךימ ןַײמ טָאה לָאמ ליפ
 בָאה ךיא ןעוו ,גָאט-רעמוז םענייש ַא ןיא ,ןפלָאהעג טָאה טָאג
 ,סַאג עקישזד רעד ףיוא טנומגיז רעדורב ןיימ טימ טריצַאּפש
 -טיירב ,ןקירדינ ַא זדנוא ןופ טירט רָאּפ ַא טקרעמ:קב רימ ןבָאה
 טימ ,גוצנַא ןלעה ןקיטכערפ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןטטנעמ ןקיצײלּפ
 טנַאה רעד ןיא ןוא .ּפָאק ןפיוא טוה-עמַאנַאּפ ןטיירב ןסיורג ַא
 -ַארגָאנָאמ ךס ַא טימ א לטנעה ןרעבליז ַא טימ ןקעטש ַא --
 -- גנילביל רעזדנא טנעקרעד סיא ןיא דלַאב ןבָאה רימ .ןעמ
 ןופ רענייא טָאה דיירפ ןוא גנושַארעביא סיורג ןופ .רעניוו בייל
 ױזַא .ירעסערפ-עקלוב עלעביילי :לוק ןפיוא ןפורעגסיוא זדנוא
 ,אמתסמ ,ךיז טָאה סָאד .עשרַאו ןיא ןפורעג ןרעניוו ןעמ טָאה
 ןוא ןחדב ַא ןעוועג גנַאל טייצ ַא זיא רע סָאװ ,ןפרעד ןעמונעג
 -עג קידהשקשינ טָאה רע ןוא ןתירב ןוא זתונותח ףיוא רעגניז
 סָאד ןדעװצסױרַא ןזיװַאב טשינ . . . הליכא רעד ןופ ןטלַאה
 ןבעגעג ךיז טָאה גנילביל רעזדנוא יו ,ירעסערפ-עקלובי טרָאװ
 ךיילג טזָאלעג ךיז ןוא ןקעטש םעד ןביוהעגפיוא ,סיוא ירד ַא
 ךָאנ -- רעניו ןפיױלטנַא וצ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ .זדנוא ףױא
 ןעוועג ןענייז סיפ עגנוי ערעזדנוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ .זדנוא
 רע זיב ,ןפָאלעג גנַאל ױזַא ןענייז רימ ןוא ענייז ןופ רעקנילפ
 .ןגָאױצכָאנ זדנוא טרעהעגפיוא ןוא יףמַאק םעד טליּפשרַאּפי טָאה
 ןבָאה רימ טפַאשביל ַא רַאפ סָאװ טסואוועג טלָאװ רעניװ ןעוו
 ןייק ןָאט טלָאװעג טשינ רעכיז זדנוא רע טלָאװ ,טליפעג םיא וצ
 ןיא .ירעסערפ-עקלובי :טרָאװ קידלוזעמוא אזַא בילוצ סטכעלש
 ,דָאזיּפע ןקיזָאד סעד טנָאמרעד ןרעניו ךיא בָאה סורַא ןרָאי
 ןבָאה רימ ןוא ,טקנעדעג טשינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה רע ןכלעוו
 .ײטכַאלעג קיצרַאה ןופרעד עדייב

 טָאה רע סָאװ ,ןטסנידרַאּפ עסיורג יד ףיוא טקוקעג טשיני
 רעלדַא םעס ןרָאטקעריד יד ןעוו ,ךַאפ סעיינ ןייז ייב טַאהעג
 -עגרָאפ ,1905 רָאי ןיא ,םיא בָאה יקסווָאקַאוויּפס |בקעי| ןוא

 ןרָאװעג רע זיא ,עּפורט רעשידיי רעייז ןיא ןטערטוצניירַא טגייל
 קסנימ ןייק יז וצ ןרַאפעגקעװַא ןוא ײ"רעגניז-סקנָאּפ, סיוא

 רעד ןיא .ןטָארטעגפױא רעניו זיא טרָאד .(דנַאלסור -סיױװ
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 עוסק יט

 "ָאטיינ יד עלהנח; ןיא ךָאנרעד ,ײעקשָאמ וא עקשימ, עסעיפ

 -לעוו ןיא ,ןסעיפ ערעדנַא ןיא ןוא "סחוימ עלעצרעה, ןיא ,יןיר

 -עגסיוא ןַא טַאהעג ןוא ,ןלָאר עשימָאק עלַא טליּפשעג טָאה רע עכ

 עטסנרע טליּפשעג ךיױא טָאה רע .גלָאפרעד ןסיורג ןכעלנירו

 ןוא ןרעלדַא טימ ןעמַאזצ .ןסעיּפ עשירָאטסיה יד ןיא ןקָאר

 ןטָארטעגנײירַא ןוא עשרַאוו ןייק ןעמוקעג רע זיא ןיקסווָאקַאוויּפס

 -ילא} קידנליפש ,רעטַאעט ײרעווָאנַארומ , ןיא ןצעענַאּפמָאק וצ

 "זונמ ,"קחצי תדקע ןיא "םהרבא; ,ײאבכוכ רבי יא יןדזע

 ןיא "םיסקַאמ , ,"רודה ןב ץנירפ, ןיא יןמלש, ,ײתימלוש, ןיא

 .איא "עלעמילב.

 ןרָאװעג טריזעזַאגנַא רעניוו זיא רעטַאעט ירעװָאנַארומ, ןופ

 -"רעוויהיד ןעדרַאשז; רעוועשרַאוו ןיא ןָאזעיפ םהדבא ךרוד

 -רַא רעטמירַאב רעד רעסישזער ןעוועג זיא םע ואוו ,דעטַאעט

 -וצ ,רעביא רעניוו טייג 1908 רָאי ןיא ,ןָאסרעעמ .ל .מ טסיט

 -עוָארַאק ףיוא רעטַאעט ײ"סועזילע, ןיא ,ןענָאסרעעמ טימ ןעמַאז

 .גרעבלפע .ה ןוא לעּפַאר רעזייל ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,סַאג

 רע .עפורט רעד ןופ רעקימָאק רעטשרע טרָאד טרעװ רעניװ

 סלַא "וישע ןוא בקעי ןיא גלָאפרעד ןקיזיר ַא טימ ףױא טערט

 יוצ  ןיא ,"לדירפ סלַא "דומחת אל, ןיא ,ײימראה ןבל,

 -- "ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא; ןיא ,ישידליפ, סלַא "םיאנת

 "עלעזדנעג םוחנג -- "הנותח ענעדלָאג יד; ןיא ,ײשטַאווק לאויי

 -רעד ןופ דרָאקער םעד .יהיעמש, סלַא "שודק תבא ןיא ןא

 ןיא ןצעענַאּפמָאק ייב 1911 רָאי ןיא רעניװו טגָאלש גלָאּפ

 .ײדיי עלעטניּפ, ןיא "שמש לאומש, סלַא רעטַאעט ײרעווָאנַארומ,

 רע זַא ,טשיױרַאב ױזַא םיא טָאה גלָאפרעד רעד .,תועמשמ

 ַא ךָאנ ןפורוצסױרַא ידכ ּפָאק ןפיא טלעטשעג שממ ךיז טָאה

 ןיא רע טָאה ,ערעדנַא ןשיװצ .סלוע םייב רעטכעלעג ןרעסעֶרג -
 ,ענעצס עסיוועג ַא ןיא :ײקירט ןימ ַאזַא טכַאמעג ײדיי עלעטניּפ-

 -צעל רעד ףרַאד ,לַאװָאק םוצ (שמש סלַא) ןירַא טמוק רע ןעוו
 רָאּפ ַא רעביא ךיז טרזח ענעצס יד .ןפרַאװסיױרַא חיא רעט
 סע יװ טעז ןעמ ןוא ריט יד רעדיױוװ ךיז טנפע ףוס םוצ .לָאמ
 רעֶד זיולב רעבָא ,שמש ןופ סופ רעד סםַאזגנַאל ךיז טזיײװַאב
 ליוו ןוא סופ םעד ןָא טּפַאכ לַאװָאק רעטגערעגפיוא רעד .סופ
 םייקמ םיא ידכ ןירַא בוטש ןיא שמש םעד ןעיצנײרַא םורַא ױזַא
 רעד ףיוא סיא יצ ַא קיטסַאה רעבָא ךיז טיג רע .ןייז וצ קספ
 רעד ןיא םיא ייב טבילב םופ רעטשרמולכמ רעד ןוא דרע
 וצ ידכ םופ ןכעלטסניק ַא טיירגעגוצ רעניוו טָאה סָאד .טנַאה
 "רעד ןייז ןופ סקואוו ןטימ ..ענעצס עשימָאק ןייא ךָאנ ןכַאמ
 .."טייקשירעדניפרעד  ןייז ןסקַאועג ךיױא זיא ,גלָאפ

 ןיא סעדָא ןייק טרישזַאגנַא רעניױו טרעוו 1912 רָאי ןיא
 -ייֵל ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ועטַאעט ןשידיי
 םיא טימ טריפעגפיוא ןרעוו טרָאד .רעדנעלרוק ןוא לעּפַאר רעז
 טליפסעעג רע טָאה ךָאנרעד .רַאוטרעּפער ןשיעּפָאריײא ןופ ןסעיּפ
 יד  ןיא ,ײבָאה הנותח ליוו לקיציא, ןיא ןַאמטיל יּפעּפ טימ
 -טרַאּפ סנַאמטיל ןעוועג זיא רע ואוו ,איא ײ"הנותח ענעגנואווצעג
 -עמָא יד, ןיא גנָאי ַארַאלק טימ טליּפשעג ךיוא טָאה רע .רענ
 ערעדנַא ןיא ןוא "קישטּפוּפ ,"ןָאמ סבייו ןייז  ,ײןירענַאקיר
 .ןסעיפ

 ןופ עפורט רעד ןיא טרישזַאגנַא רעניוו טרעוו 1916 רָאי ןיא

 רעביא יינרוט ַא ןכַאמ ייז ןוא ץיווגנָאי זעֹוב ןוא גנָאי ַארַאלק

 (רעטַאעט-ײיקסניטיקינג רעווקסָאמ ןיא איצ טליּפשעג) דנַאלמור |
 טָאּה רע ואוו ,סעדָא ץיק ןעמוקעגקירוצ רעניוו ויא טרָאד ןּופ

 רָאי ןיא ."רעטַאעט יווָאנַא ןופ עיצקעריד יד ןעמונטגרעכיא
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 רעט טאטע סט ןשיריי ןופ ןַָאליסטעל

 ןיק ןטריוװגנוי ךרוד טרישזַאגנַא רעדיװ רעניו טרעו 7
 ןיא ;סרעטַאעט ייוצ ןיא קיטייצכיילג ןליּפש ייז ואוו ,ועיק
 -ער רעד .רעטַאעט-טָאטש ןיא ןוא רעטַאעט "סווָאצווָאלַאס,
 עשטהנח "?וטסניווו ןאוו ,ַאמלַא ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפ
 ידא ,"רעפָאלב עלעקעשזדא ,"ןַאמ םבייוו ןייז ,ײעקירעמַא ןיא
 -ער סגנָאי ַארַאלק ןופ ןסעיּפ ערעדנַא ןיא ןוא ײןירענַאקירעמַא
 ,רַאוטרעּפ

 טרעהעגפיוא רעניוו טָאה עניַארקוא ןיא גירק-רעגריב ןתעב
 ןיא ,1919 רָאי ןיא ,טרישזַאגנַא טרעוו רע זיב ,רעטַאעט ןליפש וצ
 -ַאשטשערק ןפיוא ,ײלקניוו רעזדנוא  רעטַאעט ןשידיי רעושיק
 ַאינָאס ,טרעביל בקעי טליּפשעג טלָאמעד ןבָאה סע ואוו קיט
 השמ ,ןיבור םחנמ ,ןַאמסיױו ַאנילָאמרעי ,ןייטשפע ,ןַאמלעדע
 רתסא טרילָארטסַאג טרָאד טָאה טייצ עסיוועג ַא .איא רעקווָאלועז
 טינ רעבָא טמוקַאב רעניװ .עפורט ריא טימ ַאקסנימַאק לחר
 רעטַאעט סעד ןיא זומ רע ןוא ,ײלקניוו רעזדנוא, ןיא ןלָאר ןייק
 ואוו ,סענעצס-ןסַאמ יד ןיא סא םיא טצונ ןעמ .ןריטסיטַאטס

 םעד ףױא רע טָאה ,בגא .עינַאמרַאה-טנַאה רעד ףיוא טליּפש רע

 טליפשעג ךױא טָאה רע .טליּפשעג קידנצנעלג טנעמורטסניא

 .עקינָאמרַאה-לױמ ַא ףױא

 ףױא סםָארגָאּפ דעד ןכָארבעגסיױא 1919 רָאי ןיא זיאיס ןעוו

 םױק ,טניואוועג טרָאד טָאה סָאװ ,רעניוו ןזיא ,וועיק ןיא ןדיי

 ןיא ןסיש םוצ טריפעג ןיוש םיא טָאה ןעמ .ןבעל ןטימ סיורַא

 ןכלעװ טימ ןכש רעכעלטסירק ַא טָאה טונימ רעטצעל רעד

 "יז ַא ןופ טעוועטַארעגּפָא םיא ,טעדנײרפַאב ןעוועג זיא רעניוו

 טינ זיא רעניוו זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה טסירק רעד .טיוט ןרעכ

 טָאה רע רעבָא ,טעוװעטַארעג ךיז רע טָאה םורַא ױזַא .דיי ןייק

 יב ןבָאה ןטידנַאב יד סָאװ ,סטוג ןוא בָאה ץנַאג ןייז ןרָאלרַאפ

 טימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה טייצ רענעי וצ .טביורעגוצ םיא

 רעוועיק ןיא טעברַאעג טלָאמעד בָאה ךיא .וועיק ןיא ןרעניװ

 רעד ייב טלעופעגסיוא בָאה ךיא .רעעברַא-ץרַאווש סלַא טרָאּפ

 .טעברַא ןבעג ןרעניו ךיױא לָאז ןעמ טפַאשרעריפנַא

 קירוצ ,רעגריב רעשילױּפ סלַא ,רעניו טמוק 0 רָאי ןיא

 טרָאּפ ןוא עפורט-םירבח ַא דלַאב טריזינַאגרָא רע ןליוּפ ןיק

 "יה טרעוװ 1925 רָאי ןיא .ץניווָארּפ רעד ףױא סױרַא ריא ץימ

 רע טליפש ךָאנרעד ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא טרישזַאגנַא רענ

 ןטָארטעגפיוא טלָאמעד זיא סע ואוו ,רעטַאעט יַאלַאקס, ןיא

 (עטירוָאבוקַאי ַאננַא עסירעטקַא יד

 "עפורט רענליוג רעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ווו

 םעד ןוא ,יתורצ ןָאילימ ַאי וא "עניכ ירש ןסעיפ יד ןיא

 ןרָאװעג טרעייפעג רעטַאעט-ײַאלַאקס, ןיא זיא 1934 רַאונַאי 3

 .ןייליבוי-עניב רעקירָאי 35 ןייז

 "טינוג רעטַאעט ןיא ןרעניװ ךיא רישזַאגנַא 1930 רָאי ןיא

 -עוועג ןיא ןפע ךיא סָאװ ,(רעטַאעט רעשידיי רעיינ רעוועשרַאוו)

 -ָאד סעד ןיא .סַאג עווָארַאק ףיױא רעטַאעט "םועזילע סםענעז

 טירט עטשרע עניימ טלעטשעג לָאמַא ךיא בָאה רעטַאעט ןקיז

 רעטַאעט ןקיזָאד םניא טָאה רעניױװ ןעוו רָאיטקַא רעשידיי סלַא

 -םיוא ןרעניוו זיא טציא .ןפמוירט עסיורג ענייז טרעייפעג ןיוזע

 -סַאמ יד ןיא ןיג ןוא ןלָארדדָאזיּפע עניילק ןליפש וצ ןעמוקעג

 קנַאד ַא רעבָא ,טנכייצעגסיוא רעדיוו ךיז טָאה רע ואוו ,םענעצס

 ןעמ טָאה ןלָאר ערעסערג ןייק .עינָאמרַאה רעד ףיוא ןליּפש ןייז

 ןיא .ביוט ןעוועג זיא רע ליױו ,ןבעג טנָאקעג טינ םיא ןיש.

 ןטנפעעג-יינ ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא רענױו זיא 1931 רָאי
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 ןרָאוװעג זיא סָאװ ,סַאג עקישזד רעד ףױא ילַארטנעצ , רעטַאעט
 ןייטשגינעּפ ןַאמרעה רעגניז ןוא רָאיטקַא ןכרוד טריפעגנָא

 -קַא רעטריטירעמע סלַא ,רעניוו ןיוש טרעוו ןרָאי עטצעל יד
 טמענרַאפ רע ואוו ,סעפורט ענעדיישרַאפ וצ טלייטעגוצ ,רָאיט
 רעסיורג רעד ןזיב ךיז סע טיצ ױזַא .סעיצקנופ ענעדיישרַאפ
 קנַארק ןעוועג ןיױש זיא רעניו .המחלמ-טלעוו {רעטייוצ}
 ןכָאנ ץרוק .סיפ יד ףיױא ןטלַאהעג םיױק ךיז ןוא ןכָארבעצ ןא
 טינ ןױש ךיז רע טָאה ,ןשטייז יד ךרוד עשרַאװ ןעמענרַאפ
 ןיא זיא ָאטעג רעועשרַאװו רעד ןיא} .טעב ןופ ןריר טנָאקעג
 סיוו ןרָאװעג טרעייפעג י"סַאלַאֿפ ידָאלעמ, לַאזָאטעג ןסױרג
 טָאה ,ןדײל םישדח רָאפ ַא ךָאנ .ןייליבוי-עניב רעקירָאא 0
 .המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רע

 רעכַאמ-ךעליירפ רעד ,םוקילבופ ןופ גנילביל רעקילָאמַא רעד

 ,עניב רעשידיי רעד ןופ ןַארעטעװ רעד ,רעגניז-םקלָאּפ ןוא
 םיא טימ .לטיּפַאק טצעל ןייז טקידנערַאּפ טָאה ,רעניו בייל
 םעד ןופ לטיּפַאק טנַאסערעטניא ןַא טקידנערַאפ ךיוא ךיז טָאה
 ."ײרעטַאעט ןשידיי ןקילָאמַא

 יצ .ש
 "סקע רעזנוא , ,רָאיטקַא סקלָאפ רעד רעניװ לעבייל --- יקסוָאנאגאק םירפא

 ,1934 רַאונַאי 3 ,עשרַאװ ,"סערּפ
 ,218 .ז ,1948 ,סערייא סָאנעוב , ןעװעג סע זיא ױזַא, -- װָאקרוט סַאוָאי
 ,סנייא דנַאב ,1953 ,סערייא סָאנעוב ," ןרעטש ענעשָאלרַאפ , --- װַָאקרוט סצגָאי

 ' | ,274:279 ,46 .וז

 ןמלק ,ןַאמלַאס

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 יּפ לע ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רעלפוס ַא ןעוועג .רעקַאטסילַאיב ַא

 עסירעטקַא רעד ןופ ןַאמ רעד ןעוועג .סרעטַאעט-דנוש יד ןיא בור

 סוילוי רעליּפשיוש םוצ םיא ןופ קעװַא זיא עכלעוו ,ןַאמלַאס אזיל

 | ,רעלדַא

 ןבָאה ןטעיוװָאס יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 ןקיטרָאד ןיא רָאטיזיװקער ןרָאװעג .ס זיא ,קָאטסילַאיב ןעמונרַאפ

 -עגניירַא סיצַאנ יד ךרוד רעטעּפש זיא רע .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 ןוא ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא רע ואוו ,ָאטעג רעד ןיא ןרָאװעג ןבירט

 .ןעמוקעגמוא ,רעטכָאט סַאזיל

 ןרָאיטקַא עשידיי לייט ַא טימ רע זיא ,עיסרעוו רעטייווצ ַא טיול

 ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע ואוו ,עיזיגריק ןייק ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ

 .קַאמ-קַאט לטעטש ןיא ןברָאטשעג 1942 ןיא זיא

 .װָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .ע .מ

 לארטשי ,ןַאמרענ

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןשידיי ןשיסורסייוו ןופ טסיטרַא ןַא ,.ג זיא ווָאנידַאר הנוי טיול

 ,קסנימ ןיא ,רָאי 40 ןופ רעטלע ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט-הכולמ

 ןלעטשרַאפ טװאורּפעג ךיז טָאה רע .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב

 ןוא ןרָאװעג ןטַאררַאפ זיא רע רעבָא ."עשטיוד סקלָאפ , ַא רַאפ

 ,דיי סלַא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא

 "סגימ ןיא רָאיטקַא רעקידנריפ ַא ןעוועג .ג זיא ,ווָאגָאר דוד טיול

 קסנימ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעק

 .טייז רעשירַא רעד ףיוא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד

 .וָאגָאר דוד ןוא װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 אטא יי

 עלעטַאמ ,קיצוק

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1921 .כעג|}

 ןליוּפ ,עשרַאװ ןיא 1921 ןריובעג

 דלַאב זיא ,רָאיטקַא רעשידיי ַא -- רעטָאפ
 ַא טקידנעעג .ןרעדנואוושרַאפ ףיורעד

 םיא טָאה ַאקסנימַאק ַאדיא ,לוש-"ָאשיצ ,

 ישמ עצנַאג ןייז .טעוװעדָאהעגסױא טעמכ

 ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ ןעועג זיא החּפ

 עלערעּפ ,טילבלעדנַאמ בקעי :רעטַאעט

 .(רעגרעבמעל) רעגרעב וװַאטסוג ,ךירוא

 ןוא רעקורד ַא ןעועג רע זיא ךַאפ ןופ

 -סקלָאפ , רעװעשרַאו רעד ןיא טעברַאעג

 ,"גנוטייצ

 ;םיא ןגעוו טביירש יקסנימ ןתנ

 ןעוועג ןבעל רָאי 16 ענייז זיב ןיא . . . קיצוק לטָאמ . . ..

 ןרָאװעג טלטרעצעג ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ דניק ןגייא ןַא שממ

 .עזטרַאוו ןיא ןרָאיטקַא עשידיי עלַא ןופ

 עושידיי עטמירַאב ןופ ןטליּפשעג}| ןסעיּפ ייר רעצנַאג ַא ןיא

 רע טָאה טליּפשעג .ןלָאר-רעדניק טריפעגסיוא רע טָאה ,סעּפורט

 ווא טילבלעדנַאמ בקעי ,ווָאקרוט תור ,ַאקסנימַאק טדיא טימ
 ,ךירוא לרעּפ

 רפסה םויס ַא וצ .לוש-יאשיצי ַא טקידנעעג טָאה עלעטָאמ

 עטמירַאב יד טריפעגפיוא עשרַאוו ןיא ןלוש-יאשיצי עלַא ןבָאה

 -רעטַאעט יד .יסָאטי סלַא ןעלעטָאמ טימ ירעיָאס סָאטי עסעיפ

 ןבָאה עסערפ רעשיליופ ךיוא ןוא רעשידיי רעד ןופ ןטנעזנעצער

 טָא ןופ ןריפסיוא ןטפַאהרעטסיימ ןטימ זַא ,ןבירשעג רעטעּפש

 ,הגרדמ עקיטכיוו ַא רעייז טכיירגרעד עלעטָאמ טָאה ,לָאר רעד

 ,דניק-רעדנואוו ַא ןופ שממ

 -ַארּפ יד עלעטָאמ ךיז טנרעל ,לוש-יאשיצי יד ןקידנע ןכָאנ

 םױרַא ךיוא טזייו רע ואוו ,רעצעז"ןסנָאנַא ןשידיי ַא ןופ עיסעּפ

 .רעקיטַאמעטַאמ רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא רע לייוו ,גנובַאגַאב

 סױרַא ןפור ,יילב ןופ טכַאמעג ,עגנוצופאב ןוא ןרוגיפ ענייז

 ןזעיווצ ןיירַאפ-רעקורד ןשידיי רעוװעשרַאוו ןיא גנורעדנואווַאב

 ַא ןעװעג בגא זיא רע .רעטעברַא-רעקורד עשידיי ערעטלע יד

 יד טצופעגסיוא טָאה רע ואוו ,ןיירַאפ-רעקורד ןופ דילגטימ

 .ןענוזָאל ןוא ןעיירעלַאמ טימ טנעוו

 ַא ,טײקמערָא רעועשרַאו רעד ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רע

 יז ןענייז עדייב .ןעמַאמ ןייז ייב דיחי-ב ַא ,םותי רעבלַאה

 ."םוטנדיי רעוועשערַאוו ןטכַארבעגמוא ןטימ קעווַא

 ,רע ןיא ,1929 ןיא ,ןלױּפ ןיא עיזַאװניא רעשיצַאנ רעד תעּב

 טָאה ָאד ,קסירב זיב סופ וצ ןעגנַאגרעד ,עשרַאו ןופ קידנפולטנַא

 רעד וצ ןגָאלשרעד ךיז לָאז רע זַא ,ףליה טגיילעגרָאפ םיא ןעמ

 .ןעמַאמ ןייז ךָאנ טקנעברַאפ רעבָא ךיז טָאה רע .ענליוו רעשיווטיל

 -רַאװ רעד ןיא ,עשרַאװ ןייק קעווַא קירוצ ,סופ וצ ,רעדיוו רע זיא

 רעד טימ ןעמַאזצ םיא ןעמ טָאה ,"עיצקַא , ןַא ייב .ַאטעג רעוועש

 -עגמוא עדייב ןענייז ייז ואוו ,עקנילבערט ןייק טּפעלשרַאפ רעטומ
 .ןרָאװעג טכַארב
 .יקסנימ ןתנ ןופ .ע .ש

 ןטסיוװיטקעלָאק ןשידיי רעמירק ןופ טסיטרַא ,עינוז ,ןַאלּפַאק
 .סיצַאנ יד טימ טכַאלש ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט

 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 דנַאב םישודלד

 ןסינ-לאומש ,רענידָאג
 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1893 .בעג)

 -סנימ ,ןַאכעלעט ןיא 1892 ןריובעג

 רעטָאפ .טנגעג רעיסעלָאּפ רעטעּפש ,רעק

 ַא ןוא תודמלמ טימ ןעמונרַאפ ךיז --

 .ףרָאד ַא ןיא רַאדנערַא ןַא ןעוועג טייצ
 -רעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב טָאה .ג

 עשידיי רעטָאפ ןייז ייב טנרעלעג ;גנויצ

 העּפשה רעד רעטנוא ,רעטעּפש ,םידומל

 רעשיטסילַאיצָאס רעלַאגעלמוא רעד ןופ

 ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רע זיא ,רוטַארעטיל

 "עג ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ

 רעטלע ןיא ."דנוב רעניילק , ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ןרָאװ

 ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ,ןרעטלע יד טימ ןעמַאזצ ,רָאי 15 ןופ

 "רַאװ-רעסָאלש ַא ןיא לגניי-ןרעל ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עשרַאװ

 ךיז .קירבַאפ-לַאטעמ ַא ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא רָאי 17 וצ .טַאטש

 טנעיילעג ךס ַא ןוא גנודליבטסבלעז טימ ןבעגעגּפָא קיטייצכיילג

 עשרַאװ ןיא ןביוהעגנָא .רעקיסַאלק עשטייד ןוא עשיליוּפ ,עשיסור

 ךרוד טקיטומעג וצרעד ןרָאװעג ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ןביירש

 | ,ץרּפ ,ל.י
 -עג טקישעג ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא טורקער ַא יו -- 2

 -טכַאלש ןפיוא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ --- 1914 ,זַאקװַאק ןייק ןרָאװ

 ןופ ןרָאװעג ןעגנַאפעג 1918 בייהנָא ןיא .ןטַאּפרַאק יד ןיא דלעפ

 -סור ןייק קירוצ טרָאד ןופ ,עשרַאוװ ןייק ןפָאלטנַא ,רעכיירטסע יד

 -ָאק רעד ןָא ךיז ןסָאלשעגנָא .ײמרַא רעד ןיא ןיירַא קירוצ .דנַאל
 "יל סווָאסוירב ןיא ןטָארטעגנײרַא 1921 ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסינומ
 .רָאי 2 טרידוטש רע ואוו ,עװקסָאמ ןיא טוטיטסניא ןשירַארעט

 -שיטעיוװָאס רעד ןופ סרעגייל-טנעמַאדנופ יד ןופ רענייא ןרָאװעג
 ןעגנוצעזרעביא ךס ַא שידיי ןיא טכַאמעג ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 .רוטַארעטיל רעשיטעיווַאס רעד ןופ

 ,"ּפָאקרעּפוק םישזד , ןיז ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא 1920 ןיא

 ר'א) 1920 רעבָאטקָא ןיא זיא סָאװ ,(.זז 151) טעלפמַאּפ רעשיטַאמַארד
 -- קיזומ ןוא ןָאסנָארַא .ב -- סעיצַארָאקעד ,רעדיינש אנעב ןופ
 .קרָאי וינ ןיא "ףעטרַא, ןכרוד ןרָאװעג טריפעגפיוא (ןאימאדַא .ל

 "ףעטרַא , ןופ גנוריפפיוא עסיורג עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 נָא יד ןיא טייהנדישרַאפ-סגנוניימ ַא ןפורעגסורַא טָאה יז ןוא
 ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,ןזיירק עקניל עדנריפ
 ךיוא ןוא ןיגלָא .מ רָאטקַאדער ןוא דלַאװכוב .נ רעקיטירק-רעטַאעט
 ."קלָאפ ןופ ןעגנוניימ , עקידרעטעּפש ןיא

 ןגעװ םענייא ,ןעלקיטרַא ייוצ שזַא ןבירשעג טָאה דלַאװכוב
 עסעיּפ רעד ןגעוו .גנוריפפיוא רעד ןגעוו ןטייווצ ַא ןוא עסעיּפ רעד
 ;רע טביירש

 -עּפס-רעלטסניק עפייר ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ..
 טכַאמעג יּפָאקרעּפוק םישזד; סרענידָאג .ש ןופ זיא ןטסילַאיצ
 יד טקיטלעװעגרעביא סָאװ ,לקַאטקעּפס רעדנצנעלג ַא ןרָאוועג
 עכעלרעסיוא ןייר יד טימ ןוא םענרַאפ ןסיורג סעד טימ רעיושוצ
 -לַא וא גנַאלק ,ןטקעפע-טכיל ,גנוגעווַאב ,רילָאק ןופ ןטקעפע
 -רעטַאעט ַא ןופ סָאמ יד רעבָא ,רעדורעג ןשינעצס סםעניימעג
 רָאנ ,םשור ןוא ץנַאלג רעכעלרעסיוא ריא טינ זיא גנוריפפיוא
 רעכיז . . . .רעיושוצ םעד ןפַאכרַאפ ןוא ןעמעוצטימ זוכ ריא
 ןפָאג רעטעברַא יד ןלעװ רעכיז ןלעפעג גנוריפפיוא יד טעװ
 ,טסנרע ןפיט טימ טלַָאהניא םוצ ןעיצַאב ךיז יז ןלעו יצ רעבָא
 יז ןלעוו יצ ,ןבעלטימ ייז ןלעוו יצ ,ןליּפשטימ ייז ןלעוו יצ רעבָא
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 ריי ןופ ןַא ,טי ס סעל

 טינ סיורָאפ ןיא ךיז טזָאל סָאד ,עניב רעד טימ ןקיניײארַאפ ךיז

 סרעדיינש ןופ ןושל רעשינעצס רעד זיא טייז ןייא ןופ .ןפערט -

 רערעדנַא רעד ןופ ,רעכעלדנעטשרַאפ ַא וא רערָאלק ַא ישזער

 ןיק טשינ טייװ ןיוש שיגרוטַאמַארד רענידָאג זיא רעבָא טייז

 ַא לפיוו טעברַא-חומ רעמ ןרעדָאפ רשפא ךיז טעוו סע .רערָאלק

 ָארּפ ַא ףיוא ןבעגוצקעווַא ביוחמ ןיא רעישוצ רעשירַאטעלָארּפ

 ןיז טּפױה רעד ןרעוו רָאלק לָאז סע ידכ עסעיפ רעשירַאטעל

 םצע רעשיטַאמַארד ןוא רעשיגָאלָאעדיא רעד ,טלַאהניא ןא-

 ,יפָאקרעּפוק םישזד; ןופ

 ַא זיאיס זַא ,טסקעט ןיז ןגעוו טגָאז ץילַא רעסַאפרַאּפ רעד

 תולעמ עלַא טינ טגָאמרַאּפ ײּפָאקרעּפוק םישזד , רעבָא ,טַאקַאלּפ

 -דליב ערעטיױל יד ייס טרָאד טלעפ סע .טַאקַאלּפ ןטוג ַא ןופ

 -טסואווַאב סמענעי ןיא יידיא יד ןצירקנייא לָאז סָאװ ,טייקכעל

 א עשיטַאמַארד ליפוצ ןַארַאפ טרָאד זיא טַאקַאלפ ַא רַאפ .ץיז

 ןַארַאפ טרָאד זיא עמַארד ַא רַאפ וא סענעצס יעזעיגָאלָאכיסּפ,

 .ןעיירעקסעטָארג עשיטַאקַאלּפ ליפוצ

 ןיא ןעמוקרָאפ ףרַאד יּפָאקרעּפוק םישזד, ןופ גנולדנַאה יד :

 עשעינַאקירעמַא ןייז ךיוא ןפרַאד ןשזַאנָאסרעּפ יד ןוא עקירעמַא

 יד ןוא ךעלטלעוולַא זיא יּפָאקרעּפוק קעשזד  ןופ ךות רעד .

 טינ טרעדָאפ ,טצונַאב רענידָאג סָאװ ,רינַאמ עששיגרוטַאמַארד ;

 ירא רעד .ןּפיט רענַאקירעמַא ןופ ןוא הביבס ןופ טייקטכע ץיק .

 ןרָאװעג ןטינשַאב ןוא טעברַאַאב שּפיה ןיא טסקעט רעלעניג

 רעט ַאע ט ןשי

 ןוא עקיטכיוװ-עשיטַאמַארד סָאד ,עכעלטנעזעוו סָאד טליישעגסיוא
 ןיא ןטקעפע עקידייל ןוא דייר עקידייל סעברוה יד ןפרָאװעגּפָא
 טבעלַאב סָאוװ ,וורענ-טּפיוה ַא ,םוקָאפ ַא ןַארַאפ זיא דליב ןדעי
 ײּפָאקרעּפפק קעשזד, ןיא .דליב עצנַאג סָאד טקיטכערַאב ןוא
 ןדיינע וצ ,ןביילק וצ ךס ַא ןעמוקעגסיוא רעסישזער םעד זיא
 טסקעט רעקיטרַאפ רעד ןעמוקַאב ךיז טָאה סע זיב ,ןבעלק וצ ןוא
 ,ןליּפש םוצ

 עפיט ןיא ןעמױוש וצ סױא טמוק ..אפוג רעליפש יד.
 דייר עשיטַאמַארד יד ןיא .ייז רַאפ רעווש ךָאנ זיאיס ןוא ןרעסַאוו
 יד ןיא ןוא ,עיצַאמַאלקעד ןופ ָאכע עקידייל יד ּפָא טּפָא טגנילק
 ,טסעשז ןוא עזָאפ עטרידוטשעגנייא יד טּפָא ךיז טליפ ןעגנוגעווַאב
 ךיוא טּפָא טעוו ריא ,רעטכַאמעג ַא לָאמטּפָא זיא ןדייר ןופ ןָאט רעד
 ןלָאר ערעייז ןיא ןיירַא ןגָארט רעליּפש עלַא טעמכ זַא ,ןקרעמַאב
 רשפא זיא ןָאסנָארַא ךורב ...סנגייא סעּפע ייס ןוא טייקטסנרע ייס

 רשפא טָאה רע .סעיצַארָאקעד ענייז ןיא קידווערָאּפש ןעוועג טינ
 רעד רַאפ קיטיינ זיאיס יו רעמ ןלָאמנָא ןוא ןעױבנָא טזָאלעג
 סנָאסנָארַא ןענייז טקנוּפדנַאטש סרעיושוצ םעד ןופ רָאנ ..ליפש

 יד ,סעיצַארָאקעד יד ,ישזער יד ..עטסנעש יד סםעיצַארָאקעד

 רשפא יצ .עסעיפ רעד רעביא רשפא ןרינימָאד ןעגנַאלק יד ,ץנעט

 ןצ טינ ךיז טבייהרעד עסעיפ יד זַא ,גָאז טגעמעג ןעמ טלָאװ
 ."גנוריפפיוא רעד ןופ הגרדמ רענעביוהעג רעד

 ןוא ,עסעיּפ רעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג טינ זיא טפַאשרעכוזַאב יד

 יז ,עדנַאגַאּפָארּפ ןיא ,גנורעטנומפיוא ןַא ןיא טקיטיינעג ךיז טָאה'מ יד .טייקטרירטנעצנָאק ןוא טייקרָאלק ןופ ןסערעטניא יד ןיא }
 ןייז טימ ךיז ףיוא עבַאגפױא יד טָא ןעמונעג טָאה ןיגלֶא ןעז וצ  ןענייז סָאװ ,ןדָאזּפע ערעדנוזַאב ןופ ץלַא ךָאנ טײטשַאב ליפש
 ;לקיטרַא ַא ןקרעמ ךיז טזָאל סע רעבָא ,ןדנבעגפינוצ טשינ שינַאגרָא
 טיג סָאװ ,טײקצנַאג עשיגָאלָאעדיא ַא ןוא עיניל עשייידיא ערָאלק

 -מיטשַאב קיטרַאנגײא ןוא עצנַאג ַא ןזָאלמרָאפ טעמכ ןקיזָאד םעד -
 | .םרָאפ עט -

 -עגוצ ַא ,עקידחומ ַא יּפָאקרעּפק םישזד, זיא ללכב . - .
 עיצַאזיטַאמַארד ַא רָאנ ,עמַארד ץיק טינ זיאיס .עסעיפ עטכַארט .

 -עלָארּפ םעד ןגייא ןוא טנָאנ רעבָא זיא יידיא יד .יידיא ןַא ןופ -

 ןענייז ליפוע םעד ןיא ןטקילפנַאק יד ןוא ,רעױשוצ ןשירַאט
 -עג לָאמטפָא זיא גָאלַאיד סרענידָאג .עטכַארטעגסיױא ןייק טינ -

 סע ףרַאדימ זַא ,יזַא ,ײשירָארעטיל וא קידהצילמ ,טלצניק
 .ןציּפערַאפ

 -ריוו עשירַאטעלָארּפ ןופ טייקטסנרע ןוא טייקיטכיוו יד . . ;
 ןוא תונורסח עטסנרע ענייז סיוא ןפיוק טסקעט םעד ןופ טייקיד
 .טכַאמעג טָאה יףעטרַא רעד סָאװ ,לַאװסיוא םעד ןקיטכערַאב
 -קעּפס רעקידנצנעלג ַא יו רעמ ךס ַא זיא יּפָאקרעּפוק קעשזד,
 ןָאקיס .טלַאהניא ןקירעזדנוא ןַא טימ לקַאטקעּפס ַא זיאיס .לקַאט
 ןוא ךעלטייד ןלעװ רעױשוצ עשירַאטעלַארּפ עלַא טינ זַא ןייז
 עלַא .ליּפש רעד ןופ טלַאהניא ןצנַאג םעד ןעמענַאב קיטכיר
 סָאװ ,סנגייא עלעטניפ סָאד טליפרעד ןבָאה |רעבַא| יז ןלעװ
 ַא ןיא .רעיושוצ יד טימ סע טפעהַאב ןוא ליפזע יד טבעלַאב
 קידנעטשלופ יּפָאקרעּפוק קעשזד, זיא רעטַאעמ ןושירַאטעלָארּפ
 ."םייה רעד ןיא ךיז ייב
 רעד ףיוא ּפָא ךיז דלַאװכוב טלעטש לקיטרַא ןטייווצ ןייז ןיא

 ;טביירש ןוא ,ליּפש סָאד ןוא עיצַארָאקעד ,ישזער
 ָאנעב ךרוד ןענואוועג ךס ַא טָאה עסעיפ סרענידָאג . .. ;,

 ןטנעמָאמ ןלעטש עקיטכיוו ןוא עקרַאטש יד .ישזער סרעדיינש

 םומיסקַאמ ַא טימ ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא ןענייז ליּפש םעד ןיא

 רעסישזער רעד טָאה רעדליב ןביז יד ןופ םענייא ןדעי ןיא .ןטייק .| -ידוועדערַאב רעשינעצס ןוא טייקכעלקירדסיוא .רעשיטַאמַארד
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 .עסעיפ ערענָאיצולָאװער ַא לכ םדוק ןזיא ײּפָאקרעּפוק םיששזד

 רַאטעלָארּפ ַא רַאפ זיא יז .סזילַאטיּפַאק ןגעק רָאנ טינ זיא יז

 םעד ןבָארגַאב ןלעװ סָאװ ,טפערק יד טזייוו יז .רוטַאטקיד רעש

 רעטעברַא יד ןריפ ןלעװו סָאװ ,ןגעוו יד טזייוו יז .םזילַאטיּפַאק

 לַאפנָא ןשירַאטעלָארּפ ןרענָאיצולָאווער ַא ןיא טביילג יז .גיז םוצ

 .ןישַאמ-טכַאמ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ףיױא
 ַא ,ענעגייא ןַא ערעזדנוא רעבירעד זיא יײּפָאקרעּפוק םישזד.

 רעד טײטַאב סע סָאװ ןעלטשּפ ךיז געמ ןעמ .עסעיפ עטנַאנ

 טָאה דלַאוװכוב רבח) רוגיפ ענעי רעדָא יד ,דָאזיּפע רענעי רעדָא
 חמ ןעמ ,(םיטרפ עלַא יד ןגעוו טלעטשעגּפָא ליפוצ ,רעדייל ,ךיז
 -ער םעד ןוא טסעטָארּפ ןרענָאיצולָאװער םעד ןענעקרעד רעבָא

 זיא סָאד .עמַארד יד ןַא ןליפ סָאװ ,סײרעטנורַא ןרענָאיצולָאװ
 .רקיע רעד

 ַא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא זיא יּפָאקרעּפוק םי:עזד,

 ,ךיוה םעד ןבעג טלָאוװעג טָאה רָאטױא רעד .עסעיּפ עשיטסַאטנַאפ -

 רע טָאה -- םזילַאטיּפַאק ןופ ץנעסעטניווק יד ,תיצמת םעד

 -עג טלָאװ רעצימע .ןעמַאר עשיטסילַאער ןיא גנע טליפעג ךיז

 .ַאטיּפַאק ןשיוצ סױטשנעמַאװצ ןסיורג םעד ןלעטשרָאפ טנָאק

 -ַארטסנָאמעד ,סקיירטש ןופ עמרָאפ רעד ןיא םזינומָאק ןוא םזיל

 ןָאט סָאד ףרַאד ןעמ ןוא ןָאטעג סָאד טָאה ןעמ .ןדַאקירַאב ,סעִיצ

 ןוואורפ לָאמַא רעבָא ןָאק רעביירש רעד .קרעוו עשירַאטעלָארֿפ ןיא

 םענעי רעדָא םעד ,טסילַאטיּפַאק םענעי רעדָא םעד טינ ןבעג

 -עד .ללכב סַאלק-רעטעברַא ,ללכב םזילַאטיּפַאק רָאנ ,רעטעברַא
 ןרוגיפ יד ןענייז טלָאמעד .סזילַאער םעד רע שזָאלרַאפ טלָאמ

 טרָאטױא םעד טיול ןטינשעגוצ ,טריזיטַאמעכס .טכַארטעגסיױא | .

 יי | יי י = .לאלּפ - 

 זיא דרָאפקַאר טסילַאטיּפַאק רעד .דענידָאג ןַאטעג טָאה סָאד

 ץעגרע טריטסיזקע רע יוװ ,טנַאקירבַאפ ַא ןופ עיּפָאק ןייק טינ
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 דנַאב םישודהפצ

 "עפרעקרַאפ ַא ןיא דרָאפקָאר טסילַאטיּפַאק רעד .טלעוו רעד ןיא

 -טנַאניפ ןעוו ,עכָאּפע רעשיטסילַאטיּפַאק רעצנַאג ַא ופ גנור

 -קרַאמ) םזינומָאק ןופ טסנעּפשעג םעד רַאפ טרעטיצ לַאטיּפַאק

 רעטעברַא פיט ַא ןפיוקרעטנוא רעבירעד ליוו ןוא (םזינינעל-סזיס

 רעד ,ּפָאקרעּפוק םישוד .ןעמרָאפער עלַאיצָאס עטשרמולכ ךרוד

 יאדוא זיא ,טָאבָאר רענעלָאטש רעד ,שטנעמ רעשיטַאמָאטיוא

 ףרַאד סע .עיצַאזילַאנָאיצַאר יד טרעּפרעקרַאפ רע .עמעכס ַא רַאנ

 ןרעפטנערַאפ םזילַאטיּפַאק רעד טעוו ןענישַאמ ךרוז זַא ,ןסייה

 -- עיצקודָארּפ ערעקיליב -- ןענישַאמ רעמ ;טכורפשרעדיוו ענייז

 ?טעצ סָאד רעבָא טנעייל סָאלק-רעטעברַא רעד .סענזיב ערעסעב

 -סטעברַא רעמ ,סבַאשזד רעקיניױו -- ןענישאמ רעמ :טרעקרַאפ

 טלוג רענעלָאטש רעד זַא ,זיא ףוס רעד ,טינ רעמ .טײקיזָאל

 -ַאר .טסילַאטיּפַאק ןופ רעפרעק ןטױט ןרעביא רעבירַא טנַאּפש

 -ַאק רעד ןופ ןטורּפשרעדיוװ יד רָאנ טפרַאשרַאפ עיצַאזילַאנָאיצ

 -ערג ןוא עיצַאטַאָאלּפסקע ערעסערג ,םעטסיס רעשיטסילַאטיפ

 .טלָאװער וצ -- ןסַאמ יד ופ טײקיזָאלסטעברַא ערעס

 טנַאקעג טלָאװימ ױזַא יו טינ עז ךיא .הדומ ךיז ןיב ךיא
 ןופ סקעלּפמָאק םעד טָא ןפוא ןשיטסילַאעד ַא ףױא ןלעטשרָאפ
 טָאה רענידָאג ןעיידיא עשיטילַאּפ ןוא עשימָאנָאקע-לַאיצָאס
 ןפרַאד רימ .טכער ןייז זיא סָאד .קיטסַאטנַאפ יד ןבילקעגסיוא
 זַא ןבעגוצ זומ ןעמ ןוא ,ליצ ןייז רע טכיירגרעד יצ ןגערפ רָאנ
 .טּפַאכרַאפ עסעיפ יד

 עועינכעט ןיא טלבירגעג ליפוצ ךיז טָאה דלַאוכוב רבח
 טָאה רענידָאג .רקיע רעד טינ ךָאד זיא סָאד . . . ןטייקינילק
 ַא טריפעגפיוא טָאה רעדיינש |רעסישזער רעד| ןוא ןבירשעגנָא
 / ןבעל ןקידמערוטש סםענעגייא ריא טימ טבעל סָאװ ,עסעיפ

 יּפָאקרעּפוק םישזד, זיא ,שילַארטַאעט ןייר וליפַא קידנדייר
 ןופ עסעיפ עטסלעניגירַא ,עטסקיברַאפ ,עטסטנַאסערעטניא יד
 םישזד , ןיא .יױודָארב ףיוא טליּפשעג טציא ןרעוו סָאװ ,יד עלַא
 זיב גָאלָארּפ םעד ןופ .קילַארטַאעט עסַאמ ַא ָאד זיא ײּפָאקרעּפוק
 דליב סעדעי ןטייב ןיא רעדליב ךיז ןטלַאה ענעצס רעטצעל רעד
 ןטקעפע עשיטַאמַארד ענייז ,ןוויטָאג ענייז ,יובעג ןייז טימ

 -סילַאירטסודניא ןוא שיטָאטשסיורג זיא ײּפָאקרעּפוק םישזד
 -ןסַאלק עשיטָאטשסיױרג ןופ עמעכס ַא -- גָאלָארּפ רעד .שיט
 ךליה רעד -- קירבַאפ ןיא ענעצס יד .טוג זיא -- גנולייטעצ
 סענעצס יד .רעסעב ךָאנ זיא -- טעברַא ןופ םטיר ןוא שיור ןוא
 .ןורכז ןיא ןייא ךיז ןדיינש

 ןענייז ײּפָאקרעּפק םישזד  וצ סעיצַארָאקעד סנַאסנָארַא
 וכיירטשרעטנוא יײז ןצנַאג ןטימ ןרינָאמרַאה ייז .טנכייצעגסיוא
 -טיר רעשירעלטסניק רעד ןופ לייט ַא ןענייז ייז .עצנַאג סָאד
 רעד ןופ ןלייט סלַא יא ,טנורגרעטניה טלַא יא טוג ןענייז ייז .קימ
 .קינָאטקעטיכרַא רעשינעצס

 .טליּפשעג טוג טרעוו ןוא קיברַאפ ןיא ײּפָאקרעּפוק םישזד,
 רעדָא םעד ןגעוו ּפעק יד ןעיירד ןרָאסעּפָארּפ-רעטַאעט ךיז ןלָאז
 טפרַאדעג טָאה עסירעטקַא ענעי רעדָא יד יצ ;ךירט'ע םענעי
 זיא רוגיפ יד ןוא יד יצ ,ןטכער ןטימ יצ סופ ןקניל ןטימ ןײג
 רשפא .טריוװיטקורטסנַאק ןוא טרױוװטָאמ ,טקיטכערַאב גונעג
 ןזעירָאטקַאד ַאזַא ףיוא עסעיפ ַא ןרימָאטַאנַא וצ טייצ לָאמַא זיא
 רעטעברַא ןייק זַא ,סיוועג ךיא סייו סנייא .טינ סייו ךיא .ןפוא
 ןיא עסעיּפ יד ןעז ןייג וצ טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טינ רָאט
 -רַאצ םנופ ייס גנוכיירגרעד עיינ ַא זיא סָאד ,רעטַאעט-ײףעטרַא;
 -עלָארּפ ןופ ןוא ללכב טסנוק רעשילַארטַאעט ןופ ייס ,ףעט
 ."פרפב טסנוק-רעטַאעט רעשירַאט
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 טינ טרָאפ טָאה עסעיּפ רעד רַאפ לקיטרַא "רעסייה , סניגלָא

 -עגנָא טָאה דלַאוװכוב ןוא ,גנוקריוו עקרַאטש עטרַאװרעד יד טַאהעג

 טוואורּפ רע ואוו ,"קנופ רעד , לַאנרושז ןיא לקיטרַא םעיינ ַא ןבירש

 ןגױנּפָא עקידרעירפ ענייז ןכַאמ רעכייוו לסיב ַא

 רעד ןופ גנולדנַאה יד .זָאירוק ַא זיא ײּפָאקרעּפוק סישזד,

 הביבס יד ןוא ןשטנעמ יד ,עקירעמַא ןיא ןעמוקרָאפ ףרַאד ליפש

 ,עסעיּפ רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד רעבָא ,שינַאקירעמַא ןייז ןּפרַאד

 טָאה ןוא ןעועג טינ עקירעמַא ןיא לָאמנייק זיא ,רענידָאג רבח

 (עשיטסַאטנַאפ-טנַאזמַא ןַא -- לָאמטּפָא) עיונעג ןייק טינ טייוו

 -סנבעל רענַאקירעמַא ןוא הביבס רענַאקירעמַא ןגעוו גנולעטוערָאפ |

 ַא ופ עסעיפ ַא ןליפש וצ לכש רעד זיא עשז סָאװ .רעגיטש

 טפערט -- ןוא קיניווסיוא ףױא ןפערט ליװ סָאװ ,רעביירש

 "טפיוה יד טינ זיא סײקשינַאקירעמַא יד זַא ,זיא לכש רעד ?טינ

 לַאסרעווינוא זיא יידיא-טנורג יד .ײּפָאקרעּפוק םיזעזד , ןיא ךַאז

 גנירג רעייז ןענָאק ,רָאפ טרָאד ןעמוק סָאװ ,ןטקילפנָאק יד ןוא

 .עקירעמַא ןיא ךיוא ןעמּוקרָאפ

 ַא רָאנ ,"דליב-סנבעלא ןייק טינ זיא יּפָאקרעּפוק םישזדי

 -ָאס ןופ לגנַארעג טימ טמעטָא סָאװ ,לקַאטקעּפס רעשיטַאמַארד

 טסעמרַאפ סָאװ ,דרָאפקָאר רענָאילימ-יטלומ רעד .תוחכ עלַאיצ

 ןלייהוצסיוא ןוא םזינומַאק ןופ טסנעּפשעג סָאד ןטכינרַאפ וצ ךיז
 "יט ןייק טינ זיא ,ףמַאקנסַאלק ןופ "עינַאמ רעד ןופ ןסַאמ יד

 ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד רָאנ ,טסילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא רעשיפ

 םישזד .עפוטש רעטצעל ןייז ןיא סזילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא
 -קָאר ןפלעה ףרַאד סָאװ ,שטנעמ רעשינַאכעמ רעד ,ּפָאקרעּפוק
 רעד זיא ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ סנבעל יד ןריזינַאכעמ ןדרָאפ
 עיצַאזילַאנָאיצַאר ןוא "יסנעשיפע  ,עיצַאזינַאכעמ ןופ לָאבמיס
 ןשיוצ ףמַאק רעד .עירטסודניא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא
 עקירעמַא רַאפ ךיז טסַאּפ סָאד -- ןטנַאקירבַאפ ןוא רעטעברַא
 רעטעברַא יד ןופ גיז רעד .רעדנעל ערעדנַא רַאפ יו זוג יזזַא
 -ערטש עכעלטלעוולַא ןַא רעכיז ךָאד זיא ןטסילַאטיּפַאק יד רעביא
 ןיא ןבָאה ייברעד ףרַאד ןעמ .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ גנוב
 ןימ ַא ,עסעיפ-טפנוקוצ 0 ןבירשעג טָאה רענידָאג זַא ,עויז
 -ַאלק םעד ןופ גנוריפשסיורַאפ ַא ,םרָאפ רעשינעצס ןיא תואיבנ
 .ןפוטש עטצעל ענייז ןיא עקירעמַא ןיא ףמַאקנס

 ןטינשעג לסיב שביה ַא זיא טסקעט רעלעניגירָא רעד .

 טריפעגפיוא ןענָאק לָאז ליפוש יד ידכ ןרָאװעג טרעדנעעג ןוא

 טעמכ זיא קיטסַאטנַאפ עליה יד .רעטעברַא עגיה רַאפ ןרעוו

 זיא לַאניפ רעווָאברַאקס רעד ןוא ןרָאוװעג טקיטיײזַאב ןצנַאגניא

 םעד ןיא זיא עסעיפ יד .ףוס רעדנַא ןַא ףיוא ןרָאוװעג ןטיברַאפ

 ענעדנובעגנעמַאזוצ-זיול ץוט ַא טעמכ ןופ ןענַאטשַאב לַאניגירָא -

 רעדליב יד ןענייז גנוריפפיוא רעגיה רעד ןיא ןוא ,רעדליב

 -עגסױרַא ןצנַאגניא ןענייז עקינייא ןא ןרָאװעג טריפורגרעביא

 טנַאה עיירפ ַא ןבעגעג "ףעטרַא םעד טָאה רענידָאג רבח .ןלַאפ

 "ףעטרַא; רעד זַא ןפָאה וצ זיאיס וא ,טסקעט סעד ןרעדנע ןיא

 .טכיורבסימ טינ טייהיירפ רעקיזָאד רעד טימ טָאה

 ןעז וצ יןעיורטסנָא; הליחתכל ךיז ןלעוו סָאו ,רעיושוצ יד

 -עלַא תונעט ןייק ןבָאה טינ ןלעוו ,ײלקַאטקעּפס, ןשילַארטַאעט ַא

 עסיוועג יַאמעלַא וא "דליב-סנבעל; ןייק טינ יײז טיג ןעמ יַאמ

 ןעמענַאב וצ ףיוא .טייקכעלקריוו רעד טימ טינ ןעמיטש ןלַאטעד

 -יֵלֲאֹּפ סָאמ עסיוועג ַא ךיז טרעדָאפ ליּפש רעד ןופ ײירבע, יד

 -רַאפ עשיגָאלָאעדיא לָאצ עסיוועג ַא ,טײקכעלדניפמע עשיט

 -ַאעט םעד ןליפ וצ ףיוא רעבָא ,רעױשוצ יד דצמ טיײקטציּפש
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 ןופ ןַאסיסטעל

 ,"ןיבמ, ןייק ןייז טינ ןעמ ףרַאד ,ליפש רעד ןופ םשור ןשילַארט

 ןעו טשטיט ןעמ יו סענעצס יד ןשעטיימ טינ ףרַאד ןעמ ןוא

 ליפפע יד ךיז טרעלקרעד שינעצס .שינעטער ַא טפערט ןעמ

 ריא ןיא רעבָא ,טריצילּפמַאק סָאוװטע יז זיא שיגָאלָאעדיא ,ןילַא

 ןדעי ןיא ןוא .סַאלק ןגעק סַאלק זיאי'ס . רָאלק -- עיניל-טפיוה

 -ַאב סַאלק-רעטעברַא רעד .ןטקילפנַאק עכעלרעניא -- סַאלק

 סַאלק רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ,ײטכורּפשרעדיווי עיינ טגיז

 ,ּפָאקרעּפפק םישזד .ןכורפששרעדיו ענייז ןופ ןברק ַא טלַאפ

 טנעמורטסניא ןַא ןיא ,קינכעט רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ לָאבמיס

 -ַאפ ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ טנעה יד ןיא עיצַאטַאָאלּפסקע ןופ

 ןיא טירשרָאפ ןופ טנעמורטסניא ןַא רעבָא טרעװ רע .טנַאקירב

 טסילש ענעצס רעטצעל רעד ןיא .סַאלק-רעטעברַא ןופ טנעה יד

 .עיצולָאוער רעד ןופ שרַאמ סעד ןיא ןָא םישזד ךיז

 -רעּפוק םישזד  זַא ןגָאז טינ ןפוא סושב ָאד ןליוו רימ רָאנ
 -עלָארּפ טנזיױט קיצנַאוװצ יד רַאפ עסעיפ עקיסַאּפ יד זיא יּפָאק
 טנזױט קיצנַאװצ יד ןפרַאד סָאד .ןעז יז ןלעװ סָאװ ,רעירַאט
 ןבָאה ,"ףעטרַא; ןופ רעוט יד ,רימ .ןגָאז ןיילַא רעירָאטעלָארּפ
 יד רַאפ ליפש ַאזַא ןעגנערבוצרָאפ טכער ַא טָאהעג ,ךיז טכַאד
 -ַאעט ַאזַא טימ דָארג יז ןעגנערבוצרָאפ ןוא ןסַאמ-רעטעברַא
 רערעלוקַאטקעּפס רעדנדנעלב ַאזַא ןיא דָארג ,םענרַאפ ןשילַארט
 ןעמענפיוא רעדַא ליפשש יד ןפרַאד רעבָא רעטעברַא יד .םרָאפ
 ."ןזיווקירוצ רעדָא

 רעד ןגעוו גנולעטש עוויטַאגענ ערעטסעפ ,ערעדנַא ןַא ץנַאג ַא

 -ירעלטסניק רעד , לקיטרַא ןייז ןיא סױרַא דלַאװכוב טגָאז עסעיּפ

 (1937) "ףעטרַא רָאי ןעצ,, לַאנרושז ןיא "ףעטרַא , ןופ געוו רעש
 "רעד ןלעירעטַאמ ןוא ןשירעלטסניק ןטסערג םעד זַא ,קידנזייװנָא

 זיולב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ ןיא דָארג "ףעטרַא , רעד טָאה גלָאפ

 זיא סע זַא ןוא ,ףמַאק-ןסַאלק ןופ גנַאלקּפָא ןטייוו ןוא ןסָאלב ַא

 ןייז ןעמוקכָאנ טנָאקעג טשינ טָאה ףעטרַא רעד ,, זַא ,ןעמוקעגסיוא

 .ןופ געוו ןטימ ,ןסימָארּפמָאק ןופ געוו ןטימ קעוװַא זיא ןוא םַארגָארּפ

 טוג ױזַא טקנוּפ ,סע טסייה ,טלָאװ סָאװ ,רַאוטרעּפער ןשיקלָאפ

 ,"סרעטַאעט עלעיצרעמָאק עכעלרעגריב ןיא ןרעוו טליּפשעג טנָאקעג

 ;סולשַאב םוצ רע טמוק

 םעד ןוא ןסיזעט יד ןשיווצ זַא ,טשינ עגַארפ ןייק זיא סעֶי
 רעד רעבָא ,סיר רעשפיה ַא ןעוועג זיא ףעטרַא ןופ רַאוטרעּפער
 זַא ,הנעט רעד טימ ןצנַאגניא ןרעלקרעד טשינ ךיז זזַאל סיר
 רעדָא ןסעיפ עקיסַאּפ ןייק טשינ ןבילקעגסיוא טָאה ףעטרַא רעד
 וצ סָאװ ןופ טַאהעג טשינ טָאה ףעטרַא רעד זַא ,הנעט רעד טימ
 עדייב ןיא תמא ךס ַא ןַארַאפ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיאיס .ןביילק
 ןעוועג לַאירעטַאמ ןופ לַאװסױא רעד זיא טייז ןייא ףיוא .תונעט
 וצ טייקכעלגעמ ַא ןעוועג ָאי זיא סע ןעוו -- רענעגנולעגמוא ןָא
 לַאוװסיוא רעד זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ ;ןסעיּפ ערעסעב ןגירק
 ןייק טנַאה רעד וצ ןענייז סע ליוו ,רענעגנואווצעג ַא ןווועג
 -עמַא עטריטרָאּפמיא יד טלָאװ רעכיז .ןעוועג טינ ןסעיּפ ערעדנַא
 -נייק (רענידָאג .ש ןופ) יּפָאקרעּפוק םישזד  עסעיּפ יעשינַאקיר
 טליפ רעביײרש רעד ןוא) ןרעו טלעטשעג טרָאטעג טינ לָאמ
 ."(לַאװסיױא םעד ןיא קידלוש סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ךיז

 טָאה רע ואוו ןַאשזדיב אריב ןיא ןעוועג לָאמ ייווצ זיא .ג

 יד ןקרַאטשרַאפ ןוא ןקעטָאילביב ,ןלוש עשידיי ןדנירג ןפלָאהעג

 -טעיווָאס ףיוא לַאפנָא ןשטייד ןכָאנ ץרוק .שידיי ןיא טעברַא-רוטלוק

 ,רענַאזיטרַאּפ יד טימ קעװַא רע זיא ,1941 גנילירפ ןיא ,דנַאלסור

 ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1942 רעמוז .סיצַאנ יד ןגעק ןפמעק
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 ר ע ט ַאע ט ןשיריי

 טרעקעגקירוצ ךָאנרעד ךיז טָאה ,ביולרוא ןצרוק ַא ףיוא עװקסָאמ
 .ןעמוקעגמוא טרָאד זיא ןוא טנָארפ ןופ סעיניל עטשרעטניה יד ןיא

 ןופ ףליה רעד טימ "ףוקיא , רעקרָאי וינ רעד טָאה 1950 ןיא
 -רָאג הנח ןוא ,רעלימ רתסא ןירעלעטשטפירש יד ,רעטסעוװש ענייז
 ערעדנַא ןוא "טקַארט רעלעװַאז, ךוב א סנייז ןבעגעגסױרַא ,רעק

 .רעלימ רתסא ןוא ןיוועל םוחנ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ .,ןעגנולייצרעד

 רעטייװצ ,1958 ,קרָאי וינ ,"'רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל
 ,374 .וז ,דנַאב

 י .1 ,/טייהיירפ , ,רעטַאעט-ףעטרא ןיא ?ּפָאקרעּפוק םישזד , -- דלאווכוב .ג
 ,1930 .,טקָא 4

 ,1920 .טקָא 24 ,טראד ,רעטַאעט-ףעטרא ןיא ?ּפָאקרעּפוק םישזד, -- ןיגלא .מ
 םישוד  ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעװ רעטרעװ רָאּפ ַא -- טיװעל סירָאמ .רד

 ,1930 .טקָא 27 ,טראד ,'ּפָאקרעּפוק
 ,1920 .טקָא 29 ,טראד ,ףעטרא םעד עגונב הלווע ןַא -- ןַאמדירּפ לאלצב
 ,1920 .טקָא 29 ,טראד ,רימ טלעפעג 'ּפָאקרעּפוק םישזד , -- ףאראס ןועמש
 .י .נ ,,קנופ רעד , ,רעטײװ ןוא ?טָאקרעּפוק םישזד , -- דלאוכוב .נ

 ,1920 .,צעדיװָאנ
 ,'ףצטרַא, רָאי ןעצ , ,ףעטרַא ןופ געװ רעשירעלטסניק רעד -- דלאוכוב .ג

 ,36 .ז ,1937 ץרעמ ,קרָאי וינ

 ַאזָאר ,גניליש

 | הירב לקירנ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1876 ,רבעפ 8 .בעג)

 "מעל ןיא 1876 רַאורבעפ 8 ןריובעג
 ןופ רעציזַאב -- רעטָאפ .עיצילַאג ,גרעב

 |עמראזאק ַא ןיא ןַארָאטסער} ןיטנַאק ַא
 "ניײרַא -- 1892 ,לושסקלַָאפ ַא טקידנעעג

 ןלעּפמיג ייב עקטסירָאכ סלַא ןטָארטעג

 רעבָא ,רעטַאעט ןשידיי רעגרעבמעל ןיא

 "עג ַא ןוא ,ןיטערבוס ַא ןרָאװעג ןכיגניא

 -ער טימ ןעמַאוװצ טליּפשעג טייצ עסיוו

 כָאנ .שילַאק ַאטרעב ןוא רעגַארּפ ַאניג

 טסערַאקוב ,טשעּפַאדוב ,ןיוו ןיא ןליּפש

 -עגטימ ןוא גניליש םעס טימ 1910 ןיא טַאהעג הנותח ,עשרַאװ ןוא

 ןַאמ ריא סָאװ ּפאטע-עניב ןבלעז םעד טכַאמ

 ;יז טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ריא ןיא

 ךיז טָאה ךעלקילג זַא ןטּפױהַאב ץלָאטש טימ ןָאק ךיא;

 ןעגניליש ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ,טליפעג רעמענרעטנוא רעד

 -ַאב סלַא ןבָאה וצ |גנומ|ןןעמענרעטנוא ןייז ןיא יורפ ןייז ןוא

 סָאװ ,טפַאשרעה רעשירַאצ רעד תעב זַא ,טקַאפ רעד טניד זיו

 רעד ךָאד טָאה ,ןעמוק דנַאלסור ןייק טנָאקעג טָאה די ןייק

 טדנעוועגנָא גרעבלעפע עערַאוו ןופ רָאטקעריד רעקיטסלָאמעד

 ןבָאה רימ ואוו ,ןרישזַאגנַא וצ םישדח 6 ףיוא זדנוא תוחוכ עלַא

 ."טרעייפעג ףמוירט סיױרג

 ןשידיי ןיא ןליּפש רעטייוו ןבילבעג .ש זיא טיוט סנַאמ ריא ךָאנ

 .רעטַאעט

 עשידיי ַא ןעוועג ךיוא זיא (הירב ַאננַא) אינַאה רעטסעווש ריא

 ,דנַאב רעטשרע ,"רעטָאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,) ןירעליּפשיױש

 ,.רעצלעמ ףלָאדַא רָאיטקַא ןופ יורפ יד ןעוועג ןוא (243 .ז

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןופ םָארגָארּפ ןיא המישר:רוכזי רעד טיול

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ש זיא ןליוּפ ןיא

 ,147 ,דנַאב רעטייווצ ,קרָאי וינ / רעטאעט שידיא .שעג ,, -- ןירימ .ב
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 רנַאב -סםישודדק

 בייל-חשמ .,שטיוועדונ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא --- 1896 .בעג|}

 "יו ,יקינשזשט ןיא 1096 ןריובעג

 -- רעטָאפ .דנַאלסור-סייוו ,בוג רעקסבעט

 ןקותמ רדח ַא ןיא טנרעלעג .רערעל ַא

 ןיא ,לושיגנַאפנָא רעשיסור ַא ןיא ןוא

 ימַאפ רעד טימ טרעדנַאוװעגסיױוא 5

 -ַאק ןיא טנרעל רע ואוו ,שודָאל ןייק עיל

 ,עיזַאנמיגיָארּפ רעשיערבעה סנָאסלענעצ

 -רעדנַאסקעלַא רעשיסור רעד ןיא ךָאנרעד

 .לוש

 "וא רעד ןיא טריטויבעד 1911 ןיא

 -ַאיטַאמַארד רעד ןיא ינשטַאדיַאגַאס .מ .י ןופ עּפורט רעשיניַארק

 טסנוק-רעטַאעט יד טרידוטש ,"ַאבלוב סַארַאט , סלָאגָאג ןופ עיצ

 ןעמַאזצ ,1913 ,ןָאסרעײמ .ל .מ רעליּפשיוש ןוא רעסישזער םייב

 ,"קיומ ןוא עמַארד , זײרקמַארד םעד טעדנירגעג ,םירבח טימ

 רעטקַאנײא סמײהלעדַא ןיא ,שיסור ןיא ,ךיז טקילײטַאב רע ואוו

 .סרעטקַאניײא סמכילע-םולש ןיא ,שידיי ןיא .ןיא ,?רישזַאסַאּפ רעד ,

 יד עיסַאכ , סנידרָאג זיירק ןייז טימ ףיוא רע טריפ 1914 בייהנָא

 -נליּפש) "'תעדה ץע , ןוא ("גרעבנעטכַארט , קידנליּפש) "המותי

 -יבישּפ װַאלסינַאטס ,זיירק ןבלעז ןיא -- 1915 (?עיטָאמ , קיד

 "ןבעל רעזדנוא ןופ געט יד , סוװעערדנַא ןוא "טסעג , סיקסוועש

 ,ןײטשנרַא קרַאמ ןוא יקסניּפ דוד ,םכילע-םולש ןופ סרעטקַאנײא ןוא

 ל'א "אדיל , עּפורט-ץניװָארּפ רעד ןיא ןײרַא רע טערט -- 8

 סנירבָאק ןיא "ּפָאקָארּפ, טליּפש ןוא גייווצרעבליז ןמלז ןופ

 רע טקילײטַאב ישזער סגייווצרעבליז רעטנוא ןוא ,"גנויספרָאד

 -ױּפ רעד רעביא ןעגנולעטשרָאפ עשיערבעה עקינייא ןיא ךיוא ךיז

 ןליּפשטסַאג יד ןיא טקילײטַאב ךיז 1919 רעמוז .ץניװָארּפ רעשיל

 ,'רעטָאפ, ןוא "ןעלדיפ-טסברַאה , ןיא וװָאגעינס דינָאעל ןופ

 .ריד) "רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןשידיי רעשזדָאל , ןיא -- 0

 (יקסווערָאמ םהרבא -- גנוטייל עשירעלטסניק ,ץעענַאּפמָאק .א

 ןוא קָאטסילַאיב ןיא עּפורט-םירבח ַא טימ טליּפשעג 1920 רעמוז

 .ענדָארג

 ןיירַא טערט רע ואוו ,עטיל ,ענווָאק ןיא ןעמוקעג 1920 ףוס

 ןיא ךָאנרעד ,(ווָאלָאקָאס ,ל --- גנוטייל) רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןיא

 -רע , רעד ןיא ןוא (יקסווָאּפיל .נ -- רעדנירג) "רעטַאעט סקלָאפ ,

 זיב טליּפש רע ואו ,"עטיל ןיא עּפורט רעטקינייארַאפ 'ועטש

 -יל רעשירעלטסניק סלַא ןדאלעגנייא טרעוו רע ןענַאװ ןופ ,8

 טריפ רע ואוו ,"זיוה רעדניק , רענווָאק םייב עידוטס רעד ןופ רעט

 עיצּפעצנָאק ַא ,עניב רעשידיי רעד ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ ,ףיוא

 ,"טגוװַא רעשידיסח, נ'א םינוגינ ,ךעלטרעוו ,תושעמ עשידיסח ןיפ

 עיצַאזיטַאמַארד ַא ,שידיי ףיוא "ףכוי תריכמ , סנָאסלענעצ;ק קחצי

 .א ,"ןשטנעמ , סמכילע םולש ,"לטָאמ ןוא לטָאנ , סשוב .וװ ןופ

 ."רצוא , סיקסניּפ ןוא "ענעגנָאהעג 7 ,, סוועערדנַא ,"ןוָאלק , סנירּפוק

 ןיא רעטַאעט רעשידיי רעיינ, ןופ רעדנירגטימ -- 1928 ןיא

 רע רעכלעוו ןיא ,עּפורט-םירבח ַא טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,"עטיל

 -ערגדלָאג , םכילע םולש ןיא "רעיָאזזָאגזָאמ יול , סלַא ףיוא טערט

 ןיא רעביא טייג עּפורט יד ןעוו ,ןליּפש טרָאד טביילברַאפ ןוא ,"רעב

 סוילוי ,ןיבור םחנמ ןרעלָארטסַאג יד ןופ ר'א טנעה עסַאוירּפ

 .א .א ווָאקרוט טנומגיז ,רעלדַא עליצ ,יקסויַאלסַאז ףלשדור ,רעלדַא

 טריטרָאּפעד םיא ייז ןבָאה ,עטיל טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד תעב

 .טכַארבעגמוא ןוא
 | .} .ש
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 אינַאס ,ןיטַאמַא

 | ןיוועל-גרעבדלָאנ הרש }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1899 .גיוא 15 .בעג}

 ,ענליוו ןיא 1899 טסוגיױא 15 ןריובעג

 -דנעהניילק ַא -- רעטָאפ ,עטיל-שיליוּפ

 לוש-סקלָאפ עשיסור ַא טקידנעעג .רעל

 ןגָארט ןרעטלע יד ןענַאװ ןופ ,ענליוו ןיא

 .וַאלסָאנירעטַאקעי ןייק רעביא ךיז

 -טסירָאכ סלַא ןײרַא יז טערט 1918 ןיא

 ןוא ָאקסעדנַארב ןופ עּפורט רעד ןיא עק

 רעביא יז טרָאפ טרָאד ןופ ,יקסווַאלסַארב

 טָאה יז ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק םירק

 ,ןיטַאמַא רעטעּפ רָאיטקַא ןטימ הנותח

 עּפורט ַא ןַאמ ריא טריזינַאגרָא ,ןיוו ןייק ןרָאפ ייז ןעוו ,1922 ןיא ןוא

 רוט עקינייא קידנכַאמכרוד .ןלָאר ןליּפש ןָא טבייה יז רעכלעוו ןיא

 -ַאגנַא 1927 ןיא .א טרעוו ,עינעמור ןופ ץניװָארּפ רעד רעביא ןעיינ

 -ןעדלָאג לקיציא וצ טרָאד ןופ ,ץיווָאנרעשט ןיא שייר .מ וצ טרישז

 עינעמור ןיא סעּפורט ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,טשערַאקוב ןיא גרוב

 ,םיבושי עשידיי ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא

 רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןופ םַארגָארּפ ןיא המישר-רוכזי רעד טיול

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .א זיא ןלױּפ ןיא
 ,67 .ז ,דנַאב רעטשרע ,1931 ,קרָאי ןינ 4 רעטאצט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 דוד ,שטיוועלעדנעמ
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1888 .בעג}

 "עד .ןלױּפ ,ץלעק ןיא 1888 ןריובעג
 ױרעשילוּפ רעד ףיוא םָאדַאר ןיא טריטויב

 דלַאב רעבָא טזָאלרַאפ רע עכלעוו .עניב

 -ַאב ךיז -- 1909 .םזיטימעסיטנַא בילוצ

 רעד טימ) ןוא ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טצעז

 -גריב רעב -םהרבַא רָאטנַאק ןופ ףליה

 עשיטַאמַארד עשידיי ַא טריזינַאגרָא (םיוב

 -צוג ףיוא טריפ רע רעכלעוו טימ ,עיצקעס

 יד קידנליּפש) "ַאטסָאקַא לאירוא , סווָאק

 טימ) רעטעּפש ,("ַאװליס עד, ןופ לָאר אי
 -ןידרָאג ייר ַא טריפעגפיוא (ַאקרָאיוװעיױװ םהרבא ןופ הל ה רעד
 רעשידיי רעלענַאיסעּפָארּפ סלַא ןטָארטעגנײרַא םעדכָאנ ,סעסעיּכ
 -לעו טימ ,עּפורט-יקסנימַאק רעקידנרילָאדטסַאג רעד ןיא רָאיטקַא
 ןיא ןעגנַאגעגרעביא טרָאד ןופ .ןלױּפ רעביא םורַא טרָאפ רע רעכ
 ,1915 זיב טליּפש רע ואוו ,.א .א רעפנעג ,יקסווָאּפיל ןופ סעּפורט יד
 ךָאנרעד ,וָאקרַאכ ןיא גנָאי ַארַאלק טימ טליּפשעג -- 6

 רע רעכלעוו טימ ,עּפורט ַא עיצקעריד ןייז רעטנוא טריזינַאגרָא
 םירק רעביא ,רָאפנעמַאזוצ-ןטסיטרַא ןשידיי םוצ זיב ,םורָא טרָא
 רעוויטַארעּפָאָאק ַא טימ ןרָאּפעגמורַא -- 1917720 .עניַארקוא ןוא
 -גטַאר טזָאלרַאפ ,סעּפורט-םירבח ןיא טליּפשעג ךָאנרעד ןוא עּפורט
 -יא ,לָאֿפָאניטנַאטסנָאק ןיא רעטַאעט שידיי טליּפשעג ןוא דנַאברַאפ
 .ןיוו ןוא עילַאט

 ,ב ,ריד) ןָאדנָאל ןוא זירַאּפ ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא -- 2
 ןעוועג ,1927 זיב ,ךָאנרעד ,1925 זיב טליּפש רע ואוו ,(לַאטנעמולב
 טריש ַאגנַא -- 1928 .עיגלעב ןיא סעּפורט עשידיי ןופ רָאטקעריד
 "וצ ןכָאנ ןוא ,עקירפַא םורד ןיא עּפורט רעשידיי ַא טימ ןרָאװעג
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 רע טַָאע ט ןשידיי ןופ ןַָאליסס על

 שידיי טליּפשעג רעטייו טרָאד ,עּפָארײא :ברעמ ןיא ןעמוקקיר
 7 .רעטַאעט

 ןופ 1942 ןיא ןרָאפעג .מ זיא ,רעביא טיג ףסוי רעדורב ןייז יו
 עכלעוו ,דרעב ןוא ןקורַאּפ זילַאװ ַא טימ ןּפרעװטנַא ןייק לסירב
 ןבָאה עיצַאטס רעסיוועג ַא ףיוא .ןעװעטַארּפָא טלָאװעג טָאה רע
 גנוקידלושַאב רעד ףיוא טריטסערַא ןוא ןעמונעגּפָארַא סיצַאנ יד םיא
 ןענַאװ ןופ םישטנעיושָא ןייק טריטרָאּפעד םיא ןוא ןָאיּפש סלַא
 ןייז טכוזעגפיוא ךיוא ןבָאה ייז .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ זיא וע
 -קעווַא ךיוא ייז ןוא 18-19 רָאי ַא ןופ ןוז א ןוא ןּפרעװטנַא ןיא יורפ
 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז ייז ואוו ,םישטנעיװשָא ןייק טקישעג
 ַא ןופ 1944 ןיא ןעמוקַאב רעדורב רעד טָאה עיצַאמרָאפניא יד
 רעד ןיא טסערַא םעד ןופ היאר דע ןַא ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ
 םעד טריטסערַא טָאה ןעמ תעב זַא ,ןבעגעגרעביא ךיוא טָאה יז .ןַאב
 טקיש ןעמ זַא ,טדערעגנייא ייז ןעמ טָאה ,ןוז ןוא יורפ סרָאיטקַא
 ,רעטָאפ ןוא ןַאמ רעייז טימ ןעגנערברַאפ יז
 .קישזאב סקַאמ ןוא שטיװעלעדנעמ ףסוי ןופ .ע .ש
 .1368 .ז ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ ,'רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 אינאמ ,שטיוװַארעזייק

 | אקסוועלישראוו }
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1885 .בעג}

 -ַארקוא .לָאּפסַאריט ןיא 1885 ןריובעג

 -עגנָא 1906 ןיא .רחוס ַא -- רעטָאפ .עני

 .רעבָאהביל עקיטרָא טימ ןליּפש ןביוה

 -טסַאג רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא -- 7

 -ָאר ,יקצַארעיס ןופ עּפורט רעקידנרילַאר

 ,א .א ןייטש

 דוד רָאיטקַא ןטימ הנותח רעד ךָאנ

 ןיז רעטנוא טכַאמעגטימ שטיוװָארעזיײק

 ,ּפַאטע-עניב ןבלעז םעד ןעמָאנ-עילימַאפ

 ,דנַאלסור ןיא 1919 זיב יויַא ,רע סָאװ

 ןיא רעטַאעט ןשידיי םעיינ ןיא 1927 ןיא ,ןלױּפ ןיא קירוצ ךָאנרעד

 ,עשרַאװ ןיא קירוצ רעדיוו ןוא (יקסווערָאמ .א -- ישזער) עגיר

 רעד ןופ רעדליב-םליפ 4 ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה .ק

 ."יחרזמ , טפַאשלעזעג-םליפ

 -הכולמ ןשידיי ןופ םארגָארּפ ןיא "המישר:רוכזי, רעד טיול

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ק זיא ,ןליוּפ ןיא רעטַאעט

 ,ןלױּפ ןיא
 ,שטיװָארעזײק דוד ןופ .ע .ש

 ַאוָאר ,אקסליװָאטנַא-אדרוב
 | ליװָאטנַא }

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא -- 1880 .בעג)

 -רַא רעמערָא ןַא ןיא ,עטיל-שילױוּפ ,ענליוו ןיא 1880 ןריובעג
 ,עמיטש ענייש ַא קידנבָאה .רעילָאטס ַא -- רעטָאפ .החּפשמ-רעטעב

 ,רעפנעג ןופ סעּפורט יד ןיא ענָאדַאמירּפ סלַא ןטָארטעגפיױא יז זיא

 ןוא טעטש רעביא ןרָאפעגמורַא גנַאל-ןרָאי ךָאנרעד ןוא יקסווָאּפיל

 -ןב טימ טליּפשעג רעטעּפש .עּפורט סצעענַאּפמָאק טימ ךעלטעטש

 ואוו ,ענליוו ןיא ןעמוקעגקירוצ ןרָאי עטצעל יד ןיא .רעלטיוו ןויצ

 רעשידיי רעד סָאװ ,רוטירעמע רעגרַאק רעד ןופ טבעלעג טָאה יז

 .ןקישוצ רעלוגער-טינ ריא טגעלפ ןלױּפ ןיא ןיירַאפ-ןטסיטרַא

 .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא יז זיא 1943 ןיא
 ' .ואדנַאלןיקעטס עיסומ ןופ .ע .ש
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 והילדג-היבוט .גרעבנעזַאר
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1903 ילוי 15 .בעג)

 -ָאנרעשט ןיא 1903 ילוי 15 ןריובעג

 ןרָאיטקַא יד -- ןרעטלע .עניויַאקוב ,ץיוו

 ַא סלַא ךָאנ .גרעבנעזָאר הרש ןוא ףסוי

 ןרָאװעג טכַארבעגפױרַא דניק ןיילק רָאג

 "ניק "רעמוטש, א ןיא עניב רעד ףיוא

 טליּפשעג רָאי 4 ןופ רעטלע ןיא ,לָאר-רעד

 סנַאמנייפ ןיא "ַאזנָאלַא , לָאר-רעדניק יד

 -עג טלָאמעד טניז ןוא ,"גינעק-עציוו;

 ,שטיװָאקשָאמ טימ ןלָאר-רעדניק טליּפש

 "רעד ..א .א ,ןַאמנייפ ענייד ,יקסװעשַאמָאט יי

 -עה רָאי 2 ןוא לוש-רעגריב ,לוש-סקלָאפ ןקידנע וצ ןזיװַאב ייב

 .עימעדַאקַא סלדנַאה רעד רַאפ סרוק-גנוטיירגוצ סלַא לושילַאער ערעכ

 רעד ןיא טרעדנואוורַאפ רעווש קידנרעוו ,לַאפ-קילגמוא ןַא בילוצ

 ןיא םישדח 3 ןגילּפָא ןכָאנ ןוא ,סופ ןטכער ןיא ןוא טייז רעטכער

 ןוא ,ןרידוטש סָאד ןסירעגרעביא קינילק ןשיגרוריכ רעגרעבמעל

 ןוא רעטלַאװרַאפ-ףליהעג ,רעריסַאק סלַא ,ןטָארטעגנײרַא 1919 ןיא

 "ײטַאבטימ ךיז 1921 ןיא .טרַאה רעב ןופ עּפורט רעד ןיא רָאיטקַא

 זיב 1923 ןופ ."קובד, ןופ גנוריפפיוא סויָאקרוט סַאנָאי ןיא טקיל

 ןוא רעלפוס ךָאנרעד ןוא עּפורט ןיא ןטרַאה ייב רעלפוס -- 6

 .עּפורט-םירבח רעגרעבמעל רעד ןיא םויגעלָאק-ישזער ןופ דילגטימ

 עגנערטש יד ןעװ זַא ,.ר טביירש עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא

 יז רע טכַאמ ,ןסעיּפ ייר ַא ןליּפש וצ טרעוװרַאפ רוזנעצ-הכולמ

 יד רוזנעצ רעד רַאפ ןטעברַארעביא ךרוד קיעפ-ליּפש רעדיוו

 -ענ זיולב וליפַא רעדָא ךעלדיל ,ןגָאלַאיד ,סענעצס עקיסַאּפ-טשינ

 סחנּפ ןוא שינעמירג ינפח, ףיוא"הדוהי הנחמ לגד ,לחר, יװ ,ןעמ

 דיי רעד , ,"ףָאזָאליפ עלעווייפ, ףיוא ?עלעקנַאי, ,"שינעמוטש

 יר טערט 1927 ."ןיגינעקנעמולב עצרַאװש יד, ,"עינעמור ןיא

 ןוא טָאר םשרג ןופ א'א עּפורט-םירבח עדנרעדנַאוװ ַא ןיא ןײרַא

 טימ ןַאמרעכעלטעג בייל רָאיטקַא ןטימ םורַא רע טרָאפ 1928 ןיא

 ןוא גָאט, ןוא "קובד  סיקסנַא ןופ ןטנעמגַארפ ןופ ןעגנוזעלרָאּפ

 ןשידיי רעגרעבמעל ןיא דילגטימ -- 1934 זיב 1929 ןופ ."טכַאנ

 -קַאנייא עקינייא רע טסַאפרַאפ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .רעטַאעט

 'טסניק רעװיַאנ רעד , ,"רעטלַאהכוב רעקידנעגניז רעד , יו ,סרעט

 רעדיל ךיוא יװ ,גרעבמעל ןיא טליּפשעג ןרעוו סָאװ ,.אא ,"רעל

 ,ןטעלּפוק ןוא

 ,שילױּפ ףיוא שינעמור ןופ טפַאשרעגריב ןייז ןרעדנע םייב

 סלַא ןעמָאנ ןייז ןבעגנָא טזומעג ,םימעט עלעמרָאפ בילוצ ,רע טָאה

 .ךעלטנפע ןרירוגיפ רעכלעזַא סלַא ןוא .,םַאהַארבַא-ןב

 -הכולמ ןשידיי ןופ םָארגָארּפ ןיא "המישר:רוכזי, רעד ןטיול

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ר זיא ןליוּפ ןיא רעטַאעט

 ,ןלױּפ ןיא
 . .ש

 טָאה ,רעטַאעט ןשידיי רעוועיק ןופ רעלָאמ .סור ַא ,וועשירָאב
 -ַאב רעשידרערעטנוא רעשיטסינומָאק רעמירק רעד ןיא טעברַאעג

 ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא .עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב ,גנוגעוו

 ןטסיטרַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןשטייד יד

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ רעסישזער ,םהרבא .סָאמ
 -טיה יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ

 ,ןטסירעל
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 .רד (ץַאנניא) קחצי ,רעּפיש
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1984 .צעד 9 .בעג)

 ןיא 1884 רעבמעצעד 9 ןריובעג

 ,השמ -- רעטָאפ .עיצילַאג-ברעמ ,ענרָאט

 רעשינבר רעטרעלקעגפיוא ןַא ןופ טמַאטש
 -רעקרעװטנַאה ַא ןופ -- רעטומ .עילימַאפ

 ןיא טנרעלעג רָאי ןט16 ןזיב .עילימַאפ

 רעד ןיא קיטייצכיילג ,הבישי ןוא רדח

 -ַאנמיג יד טכוזַאב ,לושסקלָאפ רעשילױּפ

 -יזרעווינוא םעד ךָאנרעד ,ענרָאט ןיא עיז

 רע ואוו ,ןיו ןיא ןוא עקָאוק ןיא טעט

 ,עיפָאזָאליפ ןוא ץנעדורּפסירוי טרידוטש

 ,סירוי .רד לטיט םעד ןעמוקַאב רע טָאה 1907 ןיא ןוא

 -ָאילביב ןוא ןוויכרַא עשילוּפ ןוא עשטייד ןיא טעברַאעג טייצ א

 -מיג סלַא ,רעטעּפש ,.ס.ּפ.ּפ וצ טנעָאנ ןענַאטשעג טייהרעגנוי .ןקעט

 ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ,טסיזַאנ

 -ברעמ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ עטשרע יד טעדנירגעג
 .עיצילַאג

 זיא רע ואוו ,ײטרַאּפ-צ'ּפ רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא 1903 ןיא

 -טימ ןוא רָאטקַאדער ,ק'צ ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ףיורעד ץרוק
 ןענַאגרָא-ײטרַאּפ יד ןופ רעטעברַא

 -יביירטסע רעד ןיא טנידעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 רעשירעטילימ סלַא רָאי עטצעל סָאד ןוא טַאדלָאס סלַא ײמרַא רעש
 עקָארק ןיא טריזינַאגרָא ,ךיירטסע ןופ גנולַאפעצ רעד ךָאנ .רעטכיר

 יו ,רעציזרָאפעציװ טרעוװ רע יאוו ,טַארלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד

 ,1918 ףוס טָאה רעכלעוו ,טנעמיגער-ץושטסבלעז ןשידיי ַא ךיוא

 -- 1919 .םָארגָאּפ ַא ןגעק ןדיי יד טקידייטרַאפ ,תונברק 30 טימ

 טַאטוּפעד סלַא (טנעמַאלרַאּפ) םייס-סגנודנירג ןשילױוּפ ןיא ןיײירַא

 .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא זיירק רעמעלעכ ןופ

 רעטכער רעד וצ רעבירַא .ש זיא ,צ'ּפ ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ
 זיא ,1922 ןיא ,םייס ןשילױּפ ןטייווצ םוצ ןלַאװ יד תעב ןוא עּפורג
 ךרוד ,ןטסינויצ ענײמעגלַא יד וצ ןיײרַא ןוא קעװַא ייז ןופ ךיוא רע
 ןרָאװעג ןוא ,טַאטופעד סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא רע עכלעוו
 ."ָאלָאק רעשידיי, רעד ןיא דילגטימ ַא

 -רושז ןוא ןטַארעטיל ןשידיי ןופ רעציזרָאפ ןעוועג 1924 ןיא
 .עשרַאװ ןיא ןייארַאפ ןטסילַאנ

 טרעוװ עכלעו| טעברַא עשירַארעטיל ןייז ןביוהעגנָא 1902 ןיא
 ,|טלדנַאהַאב ךעלריפסיוא רעטעּפש

 ןופ דנַאב רעטשרע רעד עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא 1923 ןיא
 טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןופ עטכישעג , :קרעװ לַאטנעמונָאמ ןייז
 זיא 1925 ןיא .'1750 זיב ןטיצ עטסטלע יד ןופ עמַארד ןוא
 זיא 1928 ןיא .קרעװ ןבלעז ןופ דנַאב רעטייוצ רעד ןענישרעד
 ןעמָאנ ןרעטנוא קרעװ םעד ןופ דנַאב רעטירד רעד ןענישרעד
 ,(רעדליב 16 טימ) 1150 זיב קיטַאמַארד-סקלָאפ עשידיי,

 ןעזפיוא סיורג רָאג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה קרעװ עקיזָאד סָאד
 ,טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא

 ױזַא טרעדליש ,.ש .רד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ןייז ןיא טיוהשריה .י

 ;ןרָאי עטשרע ןוא םַאטשּפָא ןייז

 -שידמול ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ,רעּפיש השמ ,עטַאט ןייז

 -עגנָא רענייז החפשמ רעד רעבָא טָאה רע .החפשמ רעשיליכשמ
 -בָאט רעד ,ןהנח טימ טַאהעג הנותח טָאה רע לייוו ,ןיזב ַא ןָאט

 רעּפיש השמ .סָאד זױלב טשינ ןוא .רעקעב ןטושּפ ַא ןופ רעט
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 רנאב םישודכל

 זיא רע א החפשמ ןייז ןופ טרעטיױורעד ןצנַאגניא ךיז טָאה

 .הרבח רעשיכָאלעמלַאב רעווָאנרַאט רעד טימ ןסקַאוועגנעמַאזוצ

 -ַָאפ טשינ זיא סע ןוא ןסקַאוװעגפיוא קחצי זיא הביבס ַאזַא א

 ךיא טגילעג םיא ףיוא טָאה הביבס עקיזָאד יד זַא ,קפס ןייק ןַאר

 -שירַאטעלַארּפ ןייז טנַאקַאב זיא סע .ןבעל ןצנַאג ןפױא מתוח

 -ַאב עקיצרַאה ןוא עטושּפ ןייז ,םערָאפ-סנבעל עכעלמיטסקלָאפ

 רע ןעװו ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא וליּפֲא ןשטנעמ וצ גנויצ

 ןטמירַאב ַא טימ רעביירש ןוא רעלטפַאשנסיװ ַא ןעוועג זיא

 .ןעמַאנ

 ןעגנַאגעג קחצי זיא ,הביבס ןייז ןופ רעדניק עלַא יװ טקנופ

 ,ןטוג ַא טַאהעג רע טָאה ּפָאק א יװ ױזַא וא ,רזח ןיא ןענרעל

 טא הבישי יד ןייז טעוװ טפנוקוצ ןייז זַא ,טנכערעג ןעמ טָאה

 זיא סָאװ ,םזיטנַאמָאר רעיינ רעד ..רעבָא .לטש עשינבר ַא
 ךרוד רוטַארעטיל רעשילױּפ רעד ןיא ןרָאוװעג טריפעגניירַא
 טָאה ,איא רעיימטעט ,לעדיר ,יקסנַאיּפסיוו יו רעטכיד עכלעזָא
 -ערטש עקיזָאד יד .קלָאפ ןטושּפ םוצ םינפ ןטימ טרעקעגמוא ךיז
 רעשידיי רעד ףױא ךיױא גנוקריוו רעייז טַאהעג ןבָאה ןעגנומ
 -ברעמ ןיא קורדסױא םוצ ןעמוקעג סע זיא סרעדווזַאב .סַאג
 טרָאד .ענרָאט טָאטש-רוטלוק רעטלַא רעד ןיא ןוא עיצילַאג
 םיצולפ ןנָאה סָאװ ,םירוחב-הבישי ןפערט טנַאקעג ןעמ טָאה
 רעדָא יעלעסעווי סיקסנַאיּפסױו ןופ ןלייט ןרימַאלקעד ןעמונעג
 ןופ ןגרָאמ רעד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ .ןעטיווָארעּפסַאק ןופ רעדיל
 ,הבישי רעד ןופ ןעוועג טייו ןיוש זיא םירוחב עקיזָאד יד

 .םָאוטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא זיא רעּפיש קחצי
 םירבח עטסטנעָאנ ענייז ,טנעדוטס ַא ןרָאװעג זיא רעפיש.
 -עּפוע רעד ,ןָאסלעבָאס לרַאק :ןעוועג ןענייז קנַאב-לוש רעד ןופ
 רעוװקסָאמ יד תעב ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,קעדָאר רעקידרעט
 רעקיזרעטעּפש רעד ,שטָארַאי ןַאפעטס ןוא ,1937 ןֹופ ןסעצָארּפ
 ןרעּפיש טָאה ןָאסלעבָאס .רעליּפשיװע רעשיליופ רעטמירַאב
 עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןגױצעגניירַא
 ענעי טלעטשעג טלָאמעד ןיוש ךיז ןבָאה ןרעּפיש ייב .ױעימָארּפי
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,ןכירטש-רעשקַארַאכ
 .סזַאיזטנע וצ גנוגיינ ןוא טנעמַארעּפמעט ,ןבעל ןייז ןופ ךשמ ןיא
 ןעעיליױּפ םנופ רָאטַאטיגַא רעשיטסַאיזװטנע ןַא ןרָאװעג זיא רע
 עקימַאלּפ ןבירשעג ,סעדער עקידרעייפ ןטלַאהעג ,םזילַאיצָאס
 -ילעטניא רעשידיי רעד ייב ןעוועג זיא רעגייטש רעד יו .רעדיל
 ןייז טימ ןפור וצ טרעהעגפיוא םיא ןעמ טָאה ,עיצילַאג ןיא ץנעג
 ..רעבָא .ץַאנגיא ןסייהעג ןיוש טָאה רע .קחצי ןעמָאנ ןכעלשידיי
 -רעד המשנ רעגניי ןייז ןיא ךיז טָאה סזַאיזוטנע ןטשרע םעד ךָאנ
 סָאו :תוישק ןגערפ ןעמונעג ןלרַאק יב טָאה רע .קפס ַא טקעװ
 ןיא זַאָד ַאזַא טָאה ןרעפיש.. ?עגַארפךדיי רעד טימ ןייז טעװ
 טעוו'ס ןוא ךיילג ןייז עלַא ןלעװ ןלױּפ ןשיטסילַאיצַאס םעיינ
 -ַאב טשינ רעפטנע {עגַארפ-דיי ןייק רַאפ ץַאלּפ ןייק ןייז טשינ
 וצ גנַאגצ רעקיזָאד רעד זַא ,ענַאטשרַאפ טָאה רע .טקידירפ
 "יוקיל יד יװ שרעדנַא טשינרַאג טניימ םעלבָארּפ ןשידיי םעד
 טקנוּפ ןעוועג רעפישש רעבָא זיא ןצרַאה ןיא .םוטנדיי םנופ עיצַאד
 ךיז טָאה רע .םזילַאיצַָאס םוצ יו םוטנדיי םוצ טנעָאנ יזזַא
 ןוא ,םינינע עשידיי טימ ןריסערעטניא וצ רעמ ןביהעגנָא
 -רָאג טציא זיב טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעזרעד רע טָאה םיצולפ
 ענרָאט טָאטשמיײה רענעגייא ןייז ןיא ,ָאד טָא .טסואוועג טשינ
 .עיצילַאג ברעמ ןיא םזיניצ םענופ עלעגיוו סָאד ןענַאטשעג זיא
 ן'א זיא טרעדנוהרָאי ןט19 םנופ ןרָא* רעקיצכַא יד ןיא ךָאנ
 -עיצַאזינָאלָאק עשיצילַאג עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג ענרָאט
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 רע טַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 םנופ ףוס םייב.. ."ןויצ תבהא... לארששי ץרא רַאפ טפַאשלעזעג
 רעדילגטימ ןעוועג סיטַאבעלַאב רעוַאנרָאט 300 ןענייז היי ןטו9
 ןופ ןינע רעצנַאג רעד טָאה ןרעפיש ףױא .יויצ תבהאי ןופ
 -עייל ןעמונעג טָאה רע .קורדנייא ןַא ןכַאמ טזומעג יװיצ תבהאי
 -ָאס ןופ טרעטיױורעד ךיז טָאה רע.. .רעכיב עשיטסינויצ ןענ
 טָאה רע עכלעוו טימ םירבח עיינ ךיז טכוועגּפָא ,ןענָאסלעב
 שיטסינויצ ןייז... .לזיירק-רוטלוק שיטסינויצ ַא ןפַאשעג ןעמַאזצ
 שימוצ ַא ןבעגעגוצ קנַאדעג ןויצ -תביח סעד וצ טָאה לזיירק
 זיא םזילַאיצַאס רעקיזָאד רעד .עעדיא רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ
 ןָאפ וצ טַאהעג קינייװ רָאג טָאה רע .רעוויַאנ ץנַאג ַא ןעוושג
 ןשיטסילַאירעטַאמ םעד טימ ןוא סעמגָאד עוששיטסיסקרַאמ טימ
 רעמ זיא סזילַאיצַאס רעקיטלָאמעד סרעּפיש ... .םענַאב-טלעוו
 .ןסקרַאמ ןופ יוו איבנה והיעשי ןופ םזילַאיצַאס רעד ןעוועג

 ןטעביז םנופ רעליש ַא ןעוועג רעפיש ןיא 1902 רָאי ןיא

 ןביירש םוצ רעגַאב ןייז טָאה רָאי םענעי ןיא .עיזַאנמיג סַאלק

 רעד רעטנוא סע זיא ןעשעג .ןכעלקריוװַאפ וצ ךיז ןביוהעגנָא

 -עג סַאלק סרעפיש ןיא טָאה סָאװ ,רערעל ןטוג ַא ןופ העּפשה

 ענייז טָאה רערעל רעקיזָאד רעד .עטכישעג ןופ סעיצקעל ןטלַאה

 -רע'ז .עטכישעג ןופ סעידוטש ערעפיט וצ טרילומיטס םידימלת

 ןעמענורַאפ וצ רעקיטכיוו ליפ זיא סע זַא ,טלַאהעג רע טָאה יב

 לקניו םענעגייא םנופ עטכישעג רעד ןגעוו ןעגנושרָאפ טימ ךיז

 קינירוסיא ךיז ןענרעל וצ יװ ,טַאטש רענעגייא רעד ןופ ןוא

 טימ טָאה רעפיש.. ,עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןופ םעטַאד יד

 -ָאנ טָאד ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד ןרידוטש וצ ןביוהעגנָא הדמתה

 םורַא וא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד ;ץרַאה ןייז וצ עטסטנע

 שזעימיעזַאק ןגעוו טעברַא ןַא ןבירשעגנָא טָאה רע .טָאטש ןייז

 ןייז ןעועג זיא סָאד ןדיי יבגל גנובעגצעזעג סנסױרג סםעד

 ןיא יהירומי ןיא ןענישרעד זיא סָאוװ ,טעברַא עטקורדעג עט:ערע

 ,1902 רָאי

 טָאה ןוא עיזַאנמיג טקידנעעג רעּפיש טָאה 1903 רָאי ןיא

 -ַאפ ןשידירוי ןפיוא ןבירשרַאפ ךיז טָאה רע .ערוטַאמ ןעמוקַאב

 זיא 1905 ןיא.. .טעטיזרעוינוא רעוועקָארק םעד ןיא טעטלוק

 ףוס ןזיב ענרָאט ןיא ןדייי יד ןגעװ טעברַא ןייז קיטרַאפ ןױש

 ןסיורג םעד שזעימישזַאק ןגעוו טעברַא ןייז בױא .ײהיי 1018 םנופ

 -רַא רעטיױוצ רעד ןיא ןיוש רע טזייו ,עקניכַאוװע ַא ךָאנ זיא

 טקַאפ רעד ןיוש ...גנואוװע ןוא טייקיגוצסיורג ןופ םינמיס טעב

 -רַאווקי םניא ןרָאוװעג טקורדעג זיא טעברַא עקיזָאד יד זַא ,ןיילַא

 רעטסבושח עמַאס רעד ןעוועג זיא סָאװ ,יינשטירָאטסיה קינלַאט

 ריא ןגעװ ליפ רעיײז טגָאז ,עטכיסשעג רַאפ לַאנרושז רעשיליוּפ

 ,טרווו

 -יזרעווינוא רעניו רעד ףױא ןעגנַאגעגרעבירַא זיא רעפיש

 ,ץנעדורפסירוי ןופ םוידוטש ןייז טצעזעגטרָאפ טרָאד טָאה רע .טעט

 -ָאקע עלַאיצָאס טרידוטש ןוא עיּפָאזָאליפ ןופ סעיצקעל טרעהעג

 רַאפ טוטיטסניא רעניוו םנופ ךילגטימ ןרָאװעג זיא רע .עימָאנ

 -ייֵל רעֶד רעטנוא ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,ןטפַאשנסיװ עלַאיצָאס

 קרעווַאבסעב .ּפָארּפ :עטנרעלעג עטמירַאב טלעוו יױוצ ןופ גנוט

 רעּפיוע טָאה ןעמעלַא םעד ייב .שטיווָאּפיליפ ןעגיוא .פָארפ ןוא

 רע ואוו ,ןקעטָאילביב ןוא ןוזיכרַא ןיא ןציז וצ טייצ ןענופעג דָאנ

 -רָאפ עטכישעג יד ,טעברַא-סגנילביל ןייז ןעוועג ךישממ טָאה

 .גנוזנ

 טשרע ןייז קיטרַאפ טַאהעג רעפיש טָאה 1906 רָאי ןיא ךָאנ

 .ךעקירָאטסיה יד ןשיווצ ןעמָאנ ַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,קרעוו

 ןיא ןדיי יד יב םזילַאטיּפַאק ןופ בײהנָא רעדי ןעוועג זיא סָאד
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 רעד ןיא ןענישרעד 1906 רָאי ןיא זיא סָאװ ,יעּפָאריײא-ברעמ

 דנוא קיטילָאפלַאיצָאס ,טפַאשטריװסקלָאפ ריפ טפירשטייצ

 -ַאב ַא יװ העטעּפש רָאי ַא טימ ןוא ,(שטייד) י"גנוטלַאוורעפ

 .ץא ןענישרעד 1910 רָאי ןיא זיא טעברַא עבלעז יד .ךוב רעדנוז

 ,רעצינשיוו ןוא ורָאקבָארָאק ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא שיסור

 ,יםייװ-רעטעברַאי גַאלרַאפ םניא שידיי ףיוא 1920 רָאי םניא ןוא

 ַא סױרַא ןיוׂש ךיז טעז טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא .עשרַאװ

 .טסיירד יד טָאה סָאװ ,ןטנרעלעג ןפייר ַא ןופ טייקרעכיזטסבלעז

 רעד ןיא ןטעטירָאטױא עטנעקרענַא טימ ןריזימעלָאּפ וצ טייק

 .סעירָאעט ערעייז ןגערפוצּפָא ןוא טלעוו רעכעלטפַאשנסיוו

 -עג ךיז !ש טָאה קרעװ ןייז וצ זַא ,ןָא טזייו טיוהשריהו

 טעברַא רעד ןופ ןציקס עקינייא ןוא טייצ ערעגנעל ַא טײרג

 רע .יהירומי רעגרעבמעל ןיא טקורדעגּפָא רעירפ ךָאנ רע טָאה

 -ָאטסיה ןעוועג רעירפ ןיױש ןעניז סע סגה זַא ,ךיױא טקרעמַאב

 ןעמעלבָארּפ-סטּפַאשטריוו עשידיי טלדנַאהַאב ןבָאה סָאװ ,רעקיר

 טנקײלעגּפָא טָאה סָאװ ,טעברַא סיש רעבָא ןזיא ,רעטלַאלטימ ןופ

 ןגעוו דרַאבמָאז רענרעװ ןטנרעלעג ןשטייד ןופ עירָאעט יד

 עטשרע יד ,טייצ ןייז ןיא ,ןעוועג ,לַאטיּפַאק ןשידיי ןופ סָאטשּפָא

 -טטפַאשעטריװ רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא טעברַא עשיטעטניס

 -עגנָא קרעוו ןייז ןיא טָאה .ש זַא ,ןָא ךיוא טזייױו .ה .עטכישעג

 טָאה ןלַאטיּפַאק עשידיי יד ןופ רוקמ רעקיטכיװ ַא זַא ,טבעג

 וצ ךיז ןדיי רַאפ טָאברַאפ םעד בילוצ סָאוו ,ןפרעד טמַאטשעג

 -ךרע ערעייז טפיוקרַאפ ייז ןבָאה ,טעברַא דרע טימ ןעמענרַאפ

 יד ןופ ןעמוקעגסױרַא טינ לָאמנייק זיא סָאװ ,גנוניימ ַא ,םיחטש

 רעמ רעטעּפש סע טָאה ןילַא רבחמ רעד ןוא עירָאעט ַא ןופ ןעמַאר

 -טריױו "עטכישעג עשידייא קרעװ סױרג ןייז ןיא טצונַאב טינ

 רָאי 24 טימ ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,(עטכישעג-טסטפַאש

 .ןרעטעּפש

 ןופ טַארָאטקָאד סעד ןעמוקַאב רעּפיש טָאה 1907 רָאי ןיא

 ןופ ףורַאב ןייז וצ ןטיירג ךיז ןעמונעג טָאה רע .ץנעדורפסירוי

 ַא ץא ןפרָאװעגנײרַא ךיז רע טָאה ליױװעד רעבָא ,טַאקָאוװדַא

 טָאה רע .רָאי עכעלטע טרעיודעג טָאה סָאװ ,טעברַא-סגנושרָאפ

 טלמַאֹועג טָאה טא ןויכרַא עשטייד ןוא עשיליופ ןיא פעברַאעג

 -עג טָאה רעפיש . ןטעברַא עקיטפנוקוצ ענייז רַאפ ןלַאירעטַאמ

 "-עטכישעג רעד ףױא קוק ןשיפיז'רָאטסיה םענעגייא ןייז טָאה

 טשינ רָאט רעקירָאטסיה רעד זַא ןטלַאהעג טָאה רע .גנושרָאפ

 רעד ןייז זחמ רע רָאנ ,טנעמוקָאד יד ןופ ףַאלקש רעד ןרעװ

 "סיה ערעטלע יד ןפרָאוועגרָאפ טָאה רע .ייז רעביא סָאבעלַאב

 ,ןטנעמוקָאד ענענופעג יד ןופ לעּפתנ ןרעװ ייז זַא ,רעקירָאט

 -רָאג ײז טייג ,ןבירשעג טרָאד טייטש סע סָאװ ,םעד ץוח ןוא

 וצ רעקירָאטסיה יד ךיז ןצענערגַאב םורַא ױזַא ןָא ןעמ טשינ

 ,ןטקַאפ עטקַארטסבַא ןופ ןוא סעטַאד ןופ גנושרָאפסיױא רעד

 רעד ףרַאד ןרעּפיש טױל .גנוטיידַאב עקידתושממ ןייק ןבָאה סַאװ

 ,תועידי יד זיולב ןטנעמוקָאד יד ןופ ןעמענסיױרַא רעקירָאטסיה

 ןסיועג ַא ןיא םיא ןענייז סָאװ ,רעדָא ,םיא ןריסערעטניא סָאװ

 רעּפיוע ןריפסיוא ענייז ןופ גנודנירגַאב רעד וצ קיטיינ טנעמָאמ

 טקנפ ןייז גהונ ךיז ןעמ ףרַאד עטכישעג רעד ןיא ז; ,טניימ

 ןעמוק זילַאנַא ןַא ךרוד :טפַאענסיו רעשימעכ רעד ןיא יו יזזַא

 סָאװ ,{ועידי יד ןופ זילַאנַא ןשידָאטעמ ַא ךרוד .זעטניס םוצ

 שיטעטניס ַא ןרעװ ןּפַאשעג ףרַאד ,ןטלַאהטנַא ןטנעמוקָאד יד

 .םייהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ דליב

 -עג ןעגנוריסערעטניארַאּפ סרעּפיש ןענייז טייצ רענעי ןיא.

 ןוא רעטלַאלטימ םנפ הפוקת רעד ףױא טרירטנעצנָאק ןעו
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 דנַאב םישודקל

 טָאה רע .ןבעל ןשימָאנָאקע ןשידיי םתפ ןעמעלבָארּפ יד ףיוא
 ַאי זיא סע זַא ,טקירדעגסיוא ךיז טיבעג ןקיזָאד םעד ץעעװ
 ףױא ,דלעפ טנַאקַאבמוא קידנעטשלופ ַא ,יַאטינגָאקניא אר ועט
 .טכיל ּפָאנס ַא ןפרַאו וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןכלעוו
 -עקיטכיוו ַא וליפַא רשפא ןוא -- עטייוצ ַא ןעוועג ךָאנ זיא סע
 -סטפַאשטריױוװ רעד וצ ןסיוטשעג ןרעּפיש טָאה סָאװ -- הביס ער
 רעד ןופ רוביצ-חילוע רעד יו טליפעג ךיז טָאה רע ..עטכישעג
 ןדנברַאפ ןעועג זיא רע רעכלעוו טימ עסַאמ-סקלָאפ רעטושּפ
 -טריוו יד קידנביירש זַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה .םעדעפ עלַא טימ
 רעד ןופ עטכישעג יד ןביירש רע טעוװ ,עטכישעג-סטּפַאש
 .עסַאמסקלָאפ רעקיזָאד

 וצ המדקה רעד ןיא טקרעמַאב .ש יו ,ָא טזייו טיוהשריהַו
 עכעלטפַאשטריו ידי ןופ עבַאגסױא רעשיליופ רעטשרע רעד
 זַא ,ןזיוועגנָא רבחמ רעד טָאה ,ףליופ ןיא ןדיי יד ןופ עטנישעג
 -רַאפ ,עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ רעייפירָאק יד קנַאד ַא
 ןופ רעריפנָא עקיטסייג יד ןופ דליב טנַאזָאּפמיא ןַא רימ ןגָאמ
 ןופ עטכישעג יד ןַארַאפ טשינ רעבָא ןיאיס .תולג ןיא םוטנדיי
 עזעידיי יד ןעניּפשעגסיױא ןבָאה סָאװ ,רעטנזױט רעטרעדנוה יד
 רעייז טימ רָאנ ,תורישע רעקיטסייג רעייז טימ טשינ טפנוקוצ
 .רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי עטושפ יד ,יײז טָא ןוא ,טעברַא ןוא ימ
 .ןןרעדליש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז רע טָאה יז טָא

 ןטעברַא ײר ַא טכעלטנפערַאפ רעפיש טָאה 1910 רָאי ןיא
 -לטימ ןתעב ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ ןעמעלבָארּפ-סטפַאשטריוו ןגעוו
 ,שטייד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןטעברַא יד| רעטלא
 יו ןרעוװו טכַארטַאב ןענַאק סעידוטש יד .. .|שיסור ןוא שיליוּפ
 סָאוו ,קרעוו ןקיטכיוו ןמיירוצ ןייז וצ ןטעברַא ערַאנימילערּפ
 ןעמָאנ ןרעטתא שיליױּפ ףױא ןענישרעד 1911 רָאי םניא זיא
 ןיא ןדיי ןופ עגַאל רעכעלטפַאשטריו רעד ןגעװ סעידוטשי
 .ירעטלַאלטימ ןתעב ןליוּפ

 ןרָאוועג ןבעגעגסױרַא ןוא טרימערּפ זיא קרעוו עקיזָאד סָאד
 זיא ךוב עקיזָאד סָאד .. .טעטיסרעווינוא רעגרעבמעל םעד ךרוד
 לאונמע .רד ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעביא שידיי ףיוא רעטעפש
 רָאי ןיא ןענישרעד זיא ןוא ,לעבײל לאינד ןוא םולבלעגניר
 עטכיסשעג עכעלטפַאשטריוו ידי ןעמָאנ ןרעטנוא עשרַאוו ןיא 6
 ןךֶא טזייו טיוהשריה} .ירעטלַאלטימ ןתעב ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ
 ויא גנודנעוו עיינ ַא טכַארבעגנירַא קרעוו םעד ןיא טָאה .ש זַא
 רעד טימ .ןדיי עשיליוּפ יד ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןופ עגַארפ רעד
 -רעז וצ טימַאב ךיז רע טָאה דָאטעמ ןשיטילַאנַא ןייז ןופ ףליה
 זיא ןליױפ ןייק גנורעדנַאונייא עשידיי עטסטלע יד זַא ,ןזיװ
 טינ זיא רע זַא ,תמא .דנַאל -םירזכ םנופ ,חרזמ ןופ ןעמוקעג
 רעד .גנוקעדטנַא רעקיזָאד רעד טימ רעטשרע רעד ןעוועג
 טָאה שטיווָאלּפמוג ןַאילימיסקַאמ רעקירָאטסיה רעשידיי-שילױּפ
 ןדיי עשיליופ יד זַא ,עירָאעט יד טלעטשעגקעװַא רעירפ ךָאנ
 רעבָא זיא עירָאעט יד .םירג עשירזכ יד ןופ ךעלקינייא ןענייז
 יז ןבָאה רעקירָאטסיה יד ןוא טעדנירגַאב גונעג ןעוועג טינ
 םיא טױל :ערעדנַא ןַא זיא עירָאעט סישש .טסנרע ןעמונעג טינ
 ןופ טינ ,םירזכ יד ןופ טקעריד ןדיי עשילױּפ יד ּפָא ןעמַאטש
 רעטלַאלטימ ןעירפ ןיא ןענייז סָאוו ,ןדיי יד ןופ רָאנ ,םירג יד
 -כָאנ ןוא ,רעדנעל ענעדיששרַאפ ןופ דנַאל-םירזוכ ןיא ןעמוקעג
 -קינייא ןבָאה ,ןרָאװעג טרעטששעצ זיא הכולמ-םירזוכ יד יו םעד
 טגיילעג ןוא ןליופ ןייק טרעדנַאוועגסיוא ןדיי עקיזָאד יד ןופ ךעל
 ,םעלבָארּפ טיױוצ ַא ךָאנ .בושי ןשידיי ןקיטרָאד ןופ דוסי םעד
 זיא ,קרעו ןקיזָאד ןיא טרעפטנערַאפ קידנעטשלופ טָאה .ש סָאװ
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 יַאב ןבָאה ןדיי סָאװ ,סעיגעליווירּפ יד ןגעוו עגַארפ יד ןעוועג
 ךיוא .ש טָאה קרעוו םעד ןיא .רעשרעה עשיליופ יד ןופ ןעמוק
 ןיא לדנַאה ןוא הכאלמ רעשידיי רעד ןופ דליב ַא טנכײצעגנָא
 .{ןליוּפ ןכעלרעטלַאלטימ

 . טביירש ,גנופַאש עשירענָאיּפ ,עלעניגירֶא ס'ש ןגעװ
 :טיוהשריה

 ךָא! זיא רעטַאעט ןשידיי םוצ ךיז ןרעטנענרעד סרעּפיש,
 םנופ טערטרָאּפ ןקיברַאפ-ליפ םעד טצנַאגרעד סָאװ ,ךירטש ןייא
 -רַאפ סָאװ ,רעקירָאטסיה רעד ,ןשטנעמ ןכעלניױועגמוא ןקיזָאד
 -סטפַאשטריװ רעד ןופ סעקיטסיטַאטס ןוא ןרעפיצ טימ ךיז טמענ
 טלעוװו רעד ןיא ןצנַאגניא ןבעלסױא טשינ ךיז ןָאק ,עטכישעג
 טסייו טסייג רעקידנזיורב-קידנעטש ןייז ןלָאצ ענעקורט ןופ
 עמַאס ןיא ןירַא םיא טפרַאוו ןוא רעסַאװ קידנמָארטש ַא יו ךיז
 -לעז יד .טעברַא רעכעלטּפַאעלעזעג רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ
 רעושידיי רעד ןופ סמערָא יד ןיא ןרעפיש טסױטש ורמוא עב
 קלָאפ סָאד ואוו ,טרָאד טייקנסעגרַאפ ןכוז םיא טסייה ןוא טסנוק
 רעביא ךיז טיג ןוא תוגאד עכעלגעטיגָאט יד ןופ םױא ךיז טוט
 ףיױא טניישרעד סָאו ,טלעוו רעטמולחעגסיוא ןַא ןופ תושר ןיא
 .עניב-רעטָאעט רעד

 רעד ןופ רענייא יו טליפעו רעפיש ןיז טָאה ןרָאי עלַא ןוא
 רע טָאה רעטַאעט ןשידיי םוצ טפַאשביל ןייז .עסַאמ-סקלָאפ
 טקנוּפ .עיצילַאג ןופ ,םייה רעקידרעירפ ןייז ןופ טכַארבעגטימ
 גרעבמעל ןיא רעדָא עקַארק ןיא ןעגנוי עשהכאלמ-לעב עלַא יו
 ױזַא ,רעטַאעט ןיא ןייג וצ ןבָאה היל סטכַאנױצ תבש ןגעלפ
 ןעועג זיא דיישרעטנוא רעד .ןגיױצעג ןיהַא ןרעּפיש ךיוא טָאה
 יו רעטרַאצ ליפ ןעוועג קַאמשעג רעד זיא םיא ייב זַא ,רעד רַאנ
 יױװרַאפ זױלב טשינ טרַאװרעד רע טָאה רעטַאעט םנופ .ײז יב
 .טסתק לכ םוֹוק רָאנ ,גנול

 םעד טכַארבעג טָאה רעּפיש סָאװ ,גָארטײב-טּפיוה רעד
 ןופ עטכישעגי קרעוו קידנעב-יירד ןייז זיא ,רעטַאעט ןשידיי
 ןפייצ עטסטלע יד ןופ עמַארד ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי
 טרעוו קרעוו עקיזָאד סָאד .(1923:1928 ,עשרַאו) י1750 זיב
 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טעברַא עשירענָאיּפ ַא יו טנכייצאב
 ,רַאפרעד זױלב טשינ עטכערעג ַא זיא גנונעכיײצַאב עקיזָאד יד
 עטכישעג-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ טיבעג ןפיוא זיא סָאד לייוו
 טציטש רעּפיש לייוו ,רַאפרעד רקיע רעד רָאנ ,קרעוו עטשרע סָאד
 זדנוא ייב זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ ןטנעמוקָאד ַאזַא ףיוא ָאד ךיז
 סע ,היאר אהו .טנַאקַאב ןעוועג טשינ ללכב בור ןטסערג םניא
 ןזיב זַא ,גנוניימ עשלַאפ יד טרעגריבעגנייא ןעוועג זדנוא ייב זיא
 ןרופוש ןייק ןעוועג טשעינ ללכב ןדיי יב ןענייז טרעדנוהרָאי ןטופ
 -ענער ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ הפוקת יד טשרע .רעטַאעט ןופ
 -ַארעטיל רענרעדָאמ רעד טימ ןעמַאװצ טָאה ה"י 19 ןיא סנַאס
 עיצַארטסוליא רעד וצ .רעטַאעט עשידיי סָאד טכַארבעג רוט
 ךיז ןייז יאדכ טעוו גנוניימ רעטרעגריבעגנייא רעקיזָאדרעד ןופ
 -רַא סרעּפיש ןיא עלעטש עשיטסירעטקַארַאכ יד ןענַאמרעד וצ
 רַאפ ףמַאק רעזדנוא ןיא הפוקת עיינ ַאי 1913 רָאי םנופ לקיט
 ןָאנרעיּפַאּפ טימ ךיז טרַאּפש ןיילַא רעפיש ןכלעוו ןיא ,ישידיי
 -רָאפ טשינ זיא לקַאטקעּפס רעשידיי רעטשרע רעד זַא םעד חכמ
 המדקה רעד ןיא .1837 רָאי ןיא רָאנ ,1862 רָאי םניא ןעמוקעג
 בילוצ תוביס יד רעּפיױש טריזילַאנַא יעטכיששעג-רעטַאעטי רעד וצ
 ,טגָאז רע .ןפַאשעג ךיז טָאה גנוניימ עשלַאפ עקיזָאד יד עכלעוו
 ןבָאה עכלעוו ,רעקיטערָאעט עסיוועג ןענייז םעד ןיא קידלוש זַא
 םעד בילוצ זַא עירָאעט עטעדנירגַאב-טשינ יד טלעטשעגקעווַא
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 רעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסיססעל

 טלקיווטנַא טשינ ןדיי ייב ךיז טָאה ,יהתמת לכ םתיאר אל יכי

 .ררעטַאעט ןייק טשינ ךיוא אליממ ןוא טסנוק עשיטסַאלּפ ןייק

 עקיזָאדיד ןסיירוצרעטנורַא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רעפיש

 לירוו ,ערעוװע רָאג זיב ַא ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןייז .עיזליא

 טָאה טיבעג םענעטָארטַאב טשינ ךָאנ ןצנַאגניא ןקיזָאד םעד ףיוא

 יו ןעגנוזיױונַא ןייק ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ץעגרע ןופ רע

 -רעד זיא 1918 רָאי ןיא ,תמא .טירט עטשרע יד טעטש וצ יזזַא

 .ב ןופ ירעטַאעט ןשעידיי ןופ עטכישעג ידי קרָאיינ ןיא ןעניש

 עצנַאג ןעמענמורַא ,לטיטרעטנוא םעד טול ,ףרַאד סָאװ ,ןירָאג

 ןקיזָאד םעד ןיא רָאנ ,ףדיי ייב רעטַאעט רָאי טנזױט ייוצי

 -רַאפעגּפָא ןרעּפױש טריסערעטניא סָאו ,הפוקת יז טרעוו קרעוו

 -סיוא םייב ןטייקירעוװע יד ץוח .טשינרָאג טימ טעמכ טקיט

 -רעטייוו ַא ןרעּפיש רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ,םירוקמ יד ןעניפעג

 סָאד ןענייז ,ןענופעג םירוקמ יד טָאה רע ןעוו ;טייקירעווװש עקיד

 טקיטיינעג ךיז טָאה סע .סרעטילּפשע ןוא ךעלקערב זיולב ןעוועג

 ידכ תונואג טיקטיינעג ךיז טָאה סע .זילַאנַא רעטריצילּפמָאק ַא

 ץנַאג ַא קעטשוצפיוא סרעטילּפש ןוא ךעלעקערב עקיזָאד יד ןופ

 ,דליב

 םורֲֵא טמענ קרעװ סָאד זַא ,לַאפוצ ןייק טשינ ךיוא זיא סע

 םעד טעדנירגַאב רעּפױש .1750 רָאי ןזיב טינשּפָא -טייצ םעז

 ה"י ןט18 ןופ טפלעה עטשרע יד סָאװ ,טימרעד טקַאפ ןקיזָאד

 ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא הפוקת רעסיוועג ַא ןופ ףוס ַא זיא

 טפלעה רעד ןיב הפוקת רעד ןיא .רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד

 ןוא טנורגרעדָאפ ןיא גנופַאש יד סיױרַא טערט היי ןט18 םנופ

 ,ןעגנופַאוע יד זַא טניימ סָאד .טנורגרעטניה ןיא זיא רבחמ רעד

 טשינ בור סָאד ןבָאה ,ןטייצ ענעי ןופ טיהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 רעד רָאנ ,הפוקת רערעטיױו רעד ןיא .םירבחמ ןייק טַאהעג

 -ךעדָאּפ םניא רבחמ רעד ןױש ןזיא ,ה"ײי ןט18 םנופ טפלעה

 -רעטניה םניא גנופַאש עוויטקעלָאק רעדָא עמינָאנַא יד ןוא ,טנורג

 יד ןופ עטשרע יד טעברַאַאב קרעוו ןייז ןיא רע טָאה .טנורג

 ,תופוקת ייוצ

 ןיא ךיז טצונַאב רעּפיש ןכלעוו טימ ,דָאטעמ יד ןופ רענייא

 -פיוא יד .דָאטעמ-ךיילגרַאפ רעד זיא ,יעטכישעג-רעטַאעטי רעד

 טימ רע טכיילגרַאפ רעטַאעט ןשידיי םנופ טיבעג ןפיוא ןעוט

 דָאטעמ רעקיזָאד רעד .סרעטַאעט עדמערפ ןיא ןעוטפיוא עכעלנע

 ןלַאפ ךס ַא ןיא ליױו ,טייקידנעווטיױנ ַא ןעוועג ,סנקירביא ,זיא

 ןװא עמַארד רעד ןופ עטכישעג (עשידיי-טשינ) עניימעגלַא יד זיא

 ענייז ןיא ןעלנָא רעקיצנייא רעד רבחמ ןוָאפ ןעװעג רעטַאעט

 דָאטעמ-ךיילגרַאפ ןקיזָאד םעד טימ תוכייש ןיא .ןעגנוריפסיוא

 ייב ךיז ןבָאה סָאװרַאפ :עגַארפ עטשרע יד דלַאב ךיז טלעטש

 ךס ַא קיסעמשינטלעהרַאפ טיהעגפיוא רעקלעפ עשידיי-טשינ יד

 יו ,רעטלַאלטימ םנופ ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ןופ ןטסקעט רעמ

 ןיק טשינ זיא טקַאפ רעקיזָאד רעד זַא ,טלָאה רעפיש ?ןדיי ײב

 ןעוועג ןדיי ייב זיא טסנוק עשיטַאמַארד יד זַא ,םערד ףיוא זייווַאב

 ,רע טגָאז ןטייצ ענעי .ןדיי-טשינ ייב יוו טלקיוװטנַא רעכַאוש

 עקיזָאד יד תעב .ןדיי ףיוא תופידר ןוא תומחלמ טימ לופ ןענייז

 עשידיי יו טקנופ ןעגנופַאש עשידיי יד ןענייז ןעמזילקַאטַאק

 -ירעד .ךעלדניה-הרּפכ עטשרע יד ןעוועג סנגעמרַאפ ןוא סנבעל

 ַאי ךיז טָאה סָאװ ,ןטסקעט עשידיי יד ןופ לסיב סָאד זיא רעב

 -ידיי עכייר ַא ןעוועג זיא רעטלַאטימ ןיא זַא ןמיס ַא ,טיהעגפיוא

 ,רוטַארעטיל-רעטַאעט עש

 טכַאמעג זיא יעטכישעג-רעטַאעטי רעד ןופ גנולייטרַאפ יד

 יד םורַא טמענ דנַאב רעטשרע רעד :ןפוא ןקידנגלָאפ ףױא
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 -ייוצ רעד .1750 רָאי ןזיב הפוקת רעצנַאג רעד ןופ גנורעדליש
 -ַָאנטע םנופ ןעגנוטעברַאַאב ןטלַאהטנַא דנַאב רעטירד ןוא רעט
 -םיוא יד טעדנירגַאב סָאװ ,לָאירעטַאמ (ןטסירָאלקלָאפ) ןשיּפַארג
 .דנַאב ןטששרע םנופ ןריפ

 -רעביא ןצרוק ַא רעפיש טיג דנַאב ןטשרע םנופ בײהנָא םייב
 ראג יד ןיא ןדיי ייב טריטסיסקע טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןגעוו קילב
 ןַארַאּפ ןענייז סָאװ ,ציטָאנ עקינייא ןופ ךמס ןפיוא .ןטייצ עטלַא
 ,סוטיצַאט רעקירָאטסיה ןשימיור םייב ןוא סויווַאלפ סופיסוי ייב
 ןיא ןדיי ייב טסנוק-רעטַאעט ַא ןופ ןרוּפש ןגעוו רעּפיש טלייצרעד
 ןופ ןרופש עקידנטײטַאב .ןברוח ןטיױוצ םעד םֹורַא טייצ רעד
 סע .רעטלַאלטימ ןעירפ םנופ טיהעגפיוא ךיז ןבָאה רעטָאעט
 טלעוו רעזעיגילער רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד זַא ,טסואווַאב זיא
 ןענייז טרפ םעד ןיא .ןליּפש יד ןגעק ןטערטסױוַא ףרַאש ןגעלפ
 ,עכעלטסייג עכעלטסירק יד טימ קימיטשנייא ןעוועג םינבר יד
 רעגַאב רעד רעבָא ,רעטַאעט סָאד טפמעקַאב ךיוא ןבָאה עכלעוו
 זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןליּפש-רעטַאעט ךָאנ עסַאמ רעד ןופ
 ןעמ ןוא עכעלטסייג יד ףיױא טכַא ןייק טגיילעג טשינ טָאה ןעמ
 יז ןוא ןבעגכָאנ טחמעג טָאה ךריק יד .רעטַאעט טליּפשעג טָאה
 ַא ףױא טױבעג ,רעטַאעט ַא ןריזינַאגרָא ןעמונעג ןיילַא טַאה
 -עטסימי גיא יד ןענַאטשטנַא ןענייז יֹזַא .טלַאהניא ןזעיגילער
 .רעטלַאלטימ םנתפ טנַאקַאב זדנוא ןעניז סָאו ,יסעיר
 ,'סעירעטסימי יד ןופ טיײצ רעד ןיא זַא ,טליצרעד רעּפיש
 ,רעלצױו עשידיי ןטערטסױרַא סָאג רעשידיי רעד ןיא ןגעלפ
 ןכַאמ ךעליירפ ןגעלפ ייז .יסיצלי ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו
 ןביײרט-סעוָאטַאק ןוא רָאמוה טימ םלוע ןשידיי םעד

 ַא טָאה סָאװ ,טרפ ןייא ךָאנ ןענַאמרעד וצ יַאדכ זיא סע
 ןופ ךששמב זַא ,טנַאקַאב זיא סע .רעטלַאלטימ ןעירפ םוצ תוכייש
 -ןטױטי רעד זיא (רעטלַאלטימ ןיא) רעטרעדנוהרָאי עכעלטע
 יס ןליפשש יד ןופ רַאוטרעּפער רעטבילַאב רעד ןעושג יץנַאט
 זיא יץנַאטרטױטי רעקיזָאד רעד .ןדיי ייב ייס ןוא ןטסירק יב
 -עג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטעבדַארעביא ענעדישרַאפ ןיא ןעניזערעד
 -יגירֲא רעד רעבָא .טייצ רעקירעהעגנָא רעד וצ טסַאפעגוצ ןעוו
 ןיא ה"י ןט14 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ליפש ןקיזָאד םנופ לַאנ
 רעּפיש) דיי רעמינָאנַא ןַא ןעועג זיא רבחמ ןייז ןוא עינַאּפש
 -פסי :גנילרעזייק .מ רעשרָאּפ םנופ קרעוו ןפיוא ָאד ךיז טציטש
 ,(עטייד --- 1859 ,גיצפייל ,יעינַאּפש ןוא עיזעָאּפ עשינַאמָאר ,םידר

 -ומ ַא טלקיװטנַא עילַאטיא ןיא ךיז טָאה ה"י ןט-16 םניא
 ןיא ןעוועג זיא רעטנעצ ריא .טסנוק עשיטַאמַארד ןוא עשילַאקיז
 ףיוא ןענַאטשעג זיא יז ןוא ןטשריפ עשינעילַאטיא יד ןופ ףייה יד
 ,ןזייוַאב טגנערב רעּפיש .ָאוינ רעכיוה קיסעמשינטלעהרַאפ ַא
 ןענייז טסנוק רעקיזָאד רעד ןופ רעגערט-טּפיוה יד ןופ ךס ַא זַא
 ןליפַא .רעביירש ןוא ןרָאסישזער ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןעוועג
 -סקלָאפ ַא ןעמוקַאב טָאה טסנוק עשינעילַאטיא יד ןעוו רעטעּפש
 -עמָאקי רעד ןיא טלדנַאוורַאפ ךיז טָאה ןוא רעטקַארַאכ ןכעלמיט
 ַא ריא ןיא טַאהעג רעלטסניק עשידיי ןבָאה ,י'עטרַאילעד עיד
 .קלח ןביזעח

 עקידשוריפב טיהעגפיוא ךיז ןבָאה טרעדנוהרָאי םענעי ןופ
 "סיוא טליױורַאפ ןבַאה סָאװ ,ןטנַאידעמָאק עשידיי ןופ ןרופש
 ןגָארט ייז ןוא ףרַאני יד יז טפור עמ .םלוע ןשידיי ַא ךעלסילש
 ןוא דנַאלשטייד ןופ סָאטעג יד ןיא (טייקכעליירפ) 'טייקילעזעגי
 .רעדנעל עשיווַאלס יד ןופ

 סניא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי רעד ןופ גנוביײ-שַאב רעד ןיא
 ןופ גנולמַאז רעד ףיא רקיע רעד רעּפיש ךיז טציטש היי ןט6
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 דנ ַא ב םישוד}ק

 -פיוא ךיז טָאה גנולמַאז עקיזָאד יד .ךַאלַאוו קיזייא ןופ רעדיל

 טרעדנוהרָאי ןקירָאפ סניא זיא יז ןוא ה"י ןט-16 םנופ טיהעג

 ןפ גנוטעברַאַאב רעד ןיא שטייז ףיא ןרָאוװעג ןבעגעגסױרַא

 ןואורפ ןשיטַאמַארד ַא ןופ ןרוּפש עטשרע יד .גרעבנעזָאר סקילעפ

 -יווי גָאלַאיד ספרָאדנעלַא סחנמ ןיא רעפיש טניפעג שידיי ףיא

 גָאלַאיד רעקיזָאד רעד .יבוט רצי ןוא ערה רצי םעד ןשיווצ חוכ

 ןענייז סָאװ ,ױגָאלַאיד לושי יד גנוטעברַאַאב ןייז טיול טנָאמרעד

 ןטסירק יד ןשיוצ טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג טייצ רענעי ןיא

 -ןיא םעד ןופ זייװַאב רעקיצנייא רעד טשינ זיא גָאלַאיד רעד

 סע .עשידיי יד ףיוא רעליפש-רעטַאעט עכעלטסירק יד ןופ סולפ

 -רעטַאעט עשידיי סָאװ ,סעמַארד ךײנת יד וליפַא זַא ,טקַאפ ַא זיא

 -רַאַאב ַא ןעוועג ןענייז .טייצ רענעי ןיא טליפשעעג ןבָאה סעּפורג

 ףיוא טגָאז סע .יסעמַארד עשילביבי עכעלטסירק יד ןופ גנוטעב

 רעד ןיא טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאוװ ,יהנויי עמַארד יד תודע םעד

 .ךַאלַאוװ קיזייא ןופ גנולמָאז

 ןרעטנוא ןטסירק יד יב טייטש היי ןט-16 סנופ ףוס רעד

 ןרעוו סַאג רעשידיי רעד ןיא .ףליפש-טכַאנ -טסַאפי יד ןופ ןכייצ

 -םירופ ףיוא טעברַאעגרעביא ןליּפש טכַאנ טסַאּפ עקיזָאד יד

 ניא סרַאפ ַא ןַארַאפ זיא גנולמַאז סכַאלַאװ קיזייא ןיא .ןקיּפש

 זדנוא טיג סָאװ ,יםירוחב עקיטסול קנירט ןוא סע ביליסירופי

 .ליפוע -םירופ ןופ רעטסומ ןטסעירפ םעד

 טפלעה רעטשרע רעד ןוא ןט-17 םנופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא

 סענַאהַאי ףױא ,רקיע רעד ,רעּפיש ךיז טציטש היי ןט-18 םנופ

 -לעוו ,טרופקנַארפ ןופ רָאטקער-עיזַאנמיג םעד ,טדוש סובָאקַאי

 -קרעמ עשידייי גנולמַאז יד ןבעגעגסױרַא 1714 רָאי ןיא טָאה רעכ

 לֵלשע ַא ןַארַאפ זיא גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא .ףטייקידריו

 .ה"י ןט-18 בייהנָא ןוא ןט-17 סנופ ןליפש םירופ יד ןקעוו תועידי

 -ךעעה עדמערפ עקרַאטש ַא ןָא ךיז טעז הפוקת רעד ןיא ךיוא

 ןייז .קעווַא ןיוש זיא רַאנ רעד .רעליפש עשידיי יד ײב העפ

 -עה-לקיּפי רעד ןוא יטסרואוו סנַאהי רעד ןעמונרַאפ טָאה טרָא

 יַאניקעלרַאי ןשינעילַאטיא םנופ עיּפָאק ַא יז ןענייז עדייב .יגניר

 סנַאה רעשידיי ,רעטשרע רעד  .יװָאלקי ןשילגנע םנופ רעדָא

 ןב בקעי ןזיא ,העידי ַא ןַארַאפ זיא סע ןכלעוו ןגעוו ,טסרואוו

 .גַארַּפ ןופ זיר יכדרמ

 ןַארַאפ ןיוע זןיא ה"י ןט-18 םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 ידוַצ ןופ ךשמב טליפשש סָאװ ,רעטַאעט םירופ טריזינַאגרָא ןַא

 רעטַאעט םנופ ןרעק םעד .הכונח ןוא םירופ ;רָאי ןיא ןענָאזעס

 ףליה וצ ךיז ןעמענ ייז ןוא םרעליפש עלענָאיסעּפָארפ ןפַאש

 ןרעוו ןפוא ַאזַא ףיוא .רעמזעלק ןוא סרעפלעב ,םירוחב"-תבישי

 טלָאמעד ןיוש ןענייז סָאװ ,סעפורג רעליּפש םירוּפ יד ןפַאשעג

 ןופ תועּפשה עקיטנעק ןגָארטעג ןבָאה ןוא טריזינרעדָאמ ןעוועג

 ןעגנומערטש-רוטַארעטיל עשיטסילַאנָאיצַאר יד

 ןטעברַאַאב םייב דָאטעמ רעשיטעטניס-שיטילַאנַא סרעּפיש

 -עג עטכישעג-רעטַאעט רעד ןיא טָאה ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה

 םנופ תוסר םניא .ךיז ןזייוַאב םוצ דלעפ טיירב רעיײז ַא טַאה

 ,תועידי ךעלקיטש יװ רעמ טשינ ןענַאטשעג ןעניז רעשרָאפ

 ןופ .ןעינערעהוצנָא ןוא םיזמר ,סעמַארד ןופ ןטסקעט ךעלקערב

 ןינב ןצנַאג ַא טלעטשעגפיוא רעּפיש טָאה לַאירעטַאמ םעד טָא

 -וַא זױלב טשינ טָאה רע .ןזעוו-רעטַאעט ןשידיי ןקילָאמַא םנופ

 טָאה רע ,רעטַאעט םנופ ןעזסיוא עכעלרעסיוא סָאד טנכייצעג

 .םיוא ןוא םענרַאפ ןייז ,רַאוטרעּפער ןייז ןבירשַאב זיולב טשינ

 רעטניה ןײירַא ךיוא זיא רע רָאנ ,טפַאשלעזעג רעד ןיא גנוקריוו

 קינכעט-רעטַאעט יד ןבירשַאב טָאה ןוא רעטַאעט םנופ ןסילוק יד
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 -רעטַאעט רעד ןגעוו זועידי עקיזָאד יד .רעליפש עשידיי יד ןופ
 ןפ ןטסקעט יד ןופ ךיוא עקַאט ןעמונעגסױרַא רע טָאה קינכעט

 סעזעטָאפיה ןופ ןינב ןצנַאג ַא טלעטשעגפיוא טָאה רע .סעמַארד
 .קינכעט-רעטַאעט רעד ןגעוו

 ןענָאק קינכעט-רעטַאעט רעד ןגעוו ןעגנורעדליש סרעפיש
 -טלע יד ןיא ךָאנ :פוא ןקידנגלָאּפ ףיוא ןרעוו טרימוזער רוציקב
 ןעמויטסָאק טימ ךיז טצונַאב רעליּפש עשידיי ןבָאה ןטייצ עטס
 םנופ ףוס םייב טשרע ןעמוקעגפיוא ןענייז סעיצַארָאקעד-רעטַאעט
 עקידנרעדנַאו יד טימ ךיז טימ ןריפ ה"י ןט18 ןיא ,ה"ײי ןט-17
 ןעגנוטַאטשסיױא-עיצַארָאקעד עצנַאג סעפורט-רעטַאעט עשידיי
 קיטיינ ןענייז סָאװ ,ןענישַאמ עקירעהעג יד וליפַא ןגָאמרַאפ יז
 .סעיצַארָאקעד יד ןעיצפיוא םוצ

 רעד ןיא רעטַאעט םנופ גנוקריוסױא רעד ןופ עגַארפ יד
 ַא ןיא ,יד ןופ ךמס ןפיא רעפיש טרעפטנערַאפ טפַאש?עזעג
 ןפורּפָא (עויטַאגענ ,ךיז טייטשרַאפ) ענענַארַאפ ,לָאצ רעסיורג
 ענעי ןופ רעריפ עשיסקָאדָאטרָא ןוא םינבר דצמ רעטַאעט ןגעוו
 קלָאפ סָאד זַא ,סױרַא רע טמענ ןפורּפָא עקיזָאד יד ןופ .טייצ
 ערעיז וצ ןוא סרעליפשע יד וצ גנויצַאב עמערַאוו ַא טַאהעג טָאה
 םינבר יד ןופ טפַאשרענגעק רעד ףיא קידנקוק טשינ .ןעוטפיוא
 .ןעגנולעטשרָאּפ יד ןכוזַאב קלָאפ סָאד טגעלפ

 טגנערב יעטכישעג-רעטַאעטי רעד ןופ דנַאב רעטייוצ רעד
 -פיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,קרעוו עשיטַאמַארד עשידיי ןופ ןטסקעט
 ה"י ןט-16 םתפ קידנביײהנָא ,תופוקת ערעדנוזַאב יד ןופ טיהעג
 ענייז טימ רעּפיש טיילגַאב ןטסקעט עקיזָאד יד .1750 ךרע ןַא זיב
 עדייב זַא ,ןגָאז טסיירד ןָאק עמ ןוא ןעגנוטכַארטַאב ןוא תורעה
 ןַא וָאפ ךיז טימ ןלעטשש (תורעה יד ייס ןוא ןטסקעט יד יס)
 יד .גנופַאש-רָאלקלָאפ רעסשידיי רעד רַאפ טרעוו ןרַאבצַאשמוא
 עכעלנַאז ַא ,גָאז וצ ױזַא ,ןענייז דנַאב ןטייוצ םנופ ןריפסיוא
 ,דנַאב ןטשרע םנופ טלַאהניא םנופ עיצַאטנעמוקָאד

 ,ןליפשע-סירוּפ עטלַא ןופ גנולמַאז ַא זיא דנַאב רעטירד רעד
 (דנַאב ןטיױוצ םנופ ןלַאירעטַאמ יד יװ טקנופ) ךיז ןבָאה סָאװ
 ןפירד םניא ךיוא .עיצידַארט רעכעלדנימ רער ןיא טיהעגפיוא
 תורעה עקידתופירח ענייז טימ ןטסקעט יד רעפיש טיײלגַאב דנַאב
 .ײןעגנוטכַארטַאב ןוא

 :עמוזער רעקידנגלָאפ וצ טמוק טיוהשריה .י

 קרעוו עטשרע סָאד ןעוועג זיא עטכישעג-רעטַאעט סרעּפישי
 ןעוו ןרָאי יד ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןימ םעד ץפ
 ןיא סערעטניא ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא יז טָאה ,ענישרעד זיא יז
 ןוא ,טריקיטירק ןעוועג ךיוא זיא יז .ןץיירק-רוטלוק עשידיי יד
 סָאװ ,ןטייקכעלטקניּפמוא ייר ַא ןזיוועגפיוא ןבָאה סרעקיטירק יד
 ,ןטייקכעלטקניּפמוא יד ףיױא קידנקוק טשינ .ןַארַאפ טרָאד ןענייז
 ךױה רעייז טצַאשעגּפָא סרעקיטירק יד ןגעווטסעדנופ ןבָאה
 ןעירענַאיּפ ןייז ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה יז ןוא קרעוו סרעּפיש
 דיחי ַא ןבילבעג גָאט ןקיטנייה ןזיב זיא קרעוו סָאד .רעטקַארַאכ
 ךָאנ ןעמונעגרעטנוא טשינ ךיז רענייק טָאה ןרעפיש ךָאנ .ונימב
 .רעטַאעט ץשידיי סנופ עטכישעג יד ןשרָאפוצסיוא לָאמַא

 טציטש סָאװ ,קרעוו-סגנושרָאפ ַא זיא יעטכישעג-רעטַאעטי יד
 לָאמטּפָא זיא ,יז קידנענעייל .רָאלקלָאפ ףיוא ,רקיע רעד ,ךיז
 ואוו ןוא עטכישעג ךיז טקידנע סע ואוו ןדײשרעטנוא וצ רעווש
 ןענייז ןטנעמעלע ייוצ עקיזָאד יד .רָאלקלָאפ ןָא ךיז טבייה סע
 זַא ,טזײװַאב סָאד טָא .טייהנייא ןייא ןיא טבעוטעגנעמַאזװצ טרָאד
 -קלָאפ םנופ טיבעג סניא ךיוא ןעגנורדעגניירַא ףיִט זיא רעפיש
 .ײרַאל
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 רע ט ַאע ט ןשידייןופ ןַָאקיסלסלעל

 "רעד ןטעברַא ןוא קרעוו ס'.ש ר"ד ןופ עיפַארגָאילביב ןייז ןוא

 ןרַאפ טקישעגוצ טַאהעג טָאה .ש זַא .טיוהשריה .י ךיוא טנָאמ

 -ָעט ןשידיי םנופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא, ןופ דנַאב ןטייווצ

 טינ לָאמנייק ןיא ןוא ,טיירגעגוצ טָאה ָאויי רעד סָאװ ,?רעטַא

 ."1850 זיב 1750 ןופ ןליּפש-סקלָאפ עשידיי , טעברַא ןַא ,ןענישרעד

 -טנע ןַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ָא"וויי ןיא גערפנָא רעזדנוא ףיוא

 .ןעמוקַאב טינ די-בתכ ַאזַא לָאמנייק ןבָאה ייז זַא ,רעפ

 ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןופ עטכישעג יד , קרעװ ס'.ש

 ןוא סעיזנעצער עכעלנייוועג יד רעסיוא ןפורעגסױרַא טָאה "עמַארד
 ףיוא ןָא ןזייוו סָאװ ,סמוידוטש ערעסערג עכעלטע ךיוא ,קיטירק

 ןופ סעירָאעט יד ןיא ייס ןטײקכעלטקניּפמוא ןוא רעלעפ ,םיתועט

 ןריפסיוא ןוא ןעגנושטייטסיוא יד ,ןטקַאפ יד ןיא ייס ,קרעװ ןייז

 ןעמוקעג זיא רבחמ רעד עכלעוו וצ

 י ר"ד רעקירַאטסיה:רוטַארעטיל רעטנַאקַאב רעד טָאה ױװזַא

 טגָאז רע רעכלעוו ןיא ,טעברַא ערעסערג ַא ןבירשעגנָא גרעבניצ

 | :ַא'צ

 -רָאפ רעטנַאסערעטניא ןייז ןופ לטיּפַאק ןטשרע םעד ןיא

 רײד ךיז טלעטש קיטַאמַארד-סקלָאפ רעשידיי רעד ץטעוװ גנוש

 קיטַאמַארד רעוזיטימירפ רעטלַא ןופ ןרוּפש יד ףױא ּפָא רעּפיש

 עטלַא יד ןיא לכ-םדוק רע טעז ןרוֿפש עקיזָאד יד ,ןדיי ײב

 טלעטוש רע .ןטנעמעלע עשיטַאמַארד ערעייז ןוא םיגהנמ-םירוּפ

 הפוקת רעשידומלת רעד ןיא ןיש םעד ףיוא תוכיראב ּפָא ךיז

 -מורַא גרַאװגני טגעלפ געט -םירופ יד ןיא זַא ,גהנמ ןקיטליג

 -יטוע ןוא סעינָאמערעצ ענעדישרַאפ טימ ןוא רוגיפ-ןמה ַא ןגַארט

 -רעטייע ןטגיילעצ ַא ןיא ןעקענַאמ םעד ןפרַאוונײרַא ןעיירעפ

 עטסטלע יד זיא סָאד זַא ,ייברעד טרעכיזרַאפ רעּפיש רײד .ןפיוה

 יב ןעניפעג רימ עכלעוו ,קיטַאמַארד רעוויטימירפ א ןופ טרָאפ

 (םוצ טמוק) רעפיש .י ... .(תולג) 'ַארָאּפסַאידי רעד תעב ןדיי

 ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע עשיטַאמַארד יד זַא ,ריפסיוא

 -ץנַאט ַא יװ רעמ טשיני רָאפ ןלעטש ,יגהנמ-םירופי ןטלַא סעד

 וצ טגנַאלַאב עכלעוו ,טלַאהניא ןטערקנָאק א טימ עמימָאטנַאּפ

 .ז) ףןעגנַאגעג טשינ גנולקיווטנַא יד זיא רעטיױו .הלּפמ סנמה

 טרעוו עמימָאטנַאּפ -ץנַאט יד ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ טשרע .7

 טימ ןבייהנָא ןלעוו רעצנעט יד ןוא ,טייקמוטש ריא ןופ טזיילרעד

 טשרע ,ןעגנולדנַאה ןוא ןלָאר ערעייז ןרעלקרעד וצ רעטרעוו

 עטסכעה יד גנולקיווטנַא יד טכיירגרעד טנעמָאמ ןקיזָאד ןטימ-

 ,רעפיזע טרעכיזרַאפ ,עמימָאטנַאּפ-םירוּפ יד .עמַארד יד :הגרדמ

 ןופ זיא יז .טכיירגרעד טשינ הגרדמ עקיזָאד יד רעבָא טָאה

 רעטיױו טזיוו ,תמא ,רָאוװעג טזיילעגסיוא טשינ טייקמוטש ריא

 ןענמה רעביא המקנ יד זַא ,רעטייױו ךיז ןסיוורעד רימ ;רעּפיש ןָא

 םרָאפ רעד ןיא טקירדעגסױא יהרבח רעסיױוי רעד ןופ טרעװ

 יד רעבָא זיא ... ןציו ןוא ןעיירעלדיז ,רעטרעווטָאּפע ןופ

 ,יעמוקלופ ןייק טשינ ,עבלַאה ַא זיולב טייקמוטש ןופ גנוזיילרעד

 ןעמוקעג טשינ עמַארד ןופ הגרדמ רעד וצ סע זיא ךרודַאד ןוא

 ןייז לָאז עמַארד יד בױא ,רעסַאפרַאפ רעד סא טריפ ,םערָאוװ

 ןופ םרָאפ רעד ןיא ןקעלּפטנַא ןושל סָאד ךיז זומ ,עקיטרַאפ ַא
 .גָאלַאיד ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ניהד ,טרָאװ-ןגעק ןוא טרָאװ

 רעד טביילב רעבָא לַאפ רעזדנוא ןיא !ןדייר ןחמ םידדצ עדייב

 .רעמוטש ַא ,ןטייצ עטלַא יד ןיא יו ,ליפש םנופ טסילָאר-טּפיוה

(1. 18), : 

 -ניא ןעוועג -- רעּפיש .י רעטייו טביירש -- עקַאט טלָאוװי

 .גנונניישרעד רעקיזָאד רעד ןופ תוביס יד ןסיוו ּוצ טנַאסערעט

 ןענייז סָאוװ ,עמַארד ןופ ךעלדנרעק יד ןבָאה תוביס עכלעוו בילוצ
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 טנָאקעג טשינ ,גהנמ-םירופ ןטלדנַאהַאב םעד ןיא טייזרַאֿפ ןעוועג

 זיב ןטלַאהעג טייו טשינ ןיוע טָאהיס םגה ,ףוס ןזיב ןפיירסיוא

 ?יטכעילב ןשיטַאמַארד םוצי

 -כיוו רעייז ןוא עטנַאסערעטניא ןַא סיוװעג זיא עגַארפ יד
 רָאנ טשינ ,ןרעוו טלעטשעג רעטיירב ליפ רעבָא ףרַאד יז .עקיט
 תוביס ערעסָאװ סיוא :ןײלַא גהנמ-םירוּפ ןטימ גנודניברַאפ ןיא
 ןיא טייזרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,עמַארד ןופ ךעלדנרעק יד ןבָאה
 טסשינ -- ןטייצ עשינומדק יד טייז ןבעל ןשידיי ןלערוטלוק םעד
 ןעוועג רעווע ױזַא ןענייז סָאוװרַאפ ? ףוס ןזיב ןפיירסיוא טנָאקעג
 טלַאה רעפיש ריד .ןדיי יב עמַארד רעד ןופ יהדיל ילבחי יד
 רעקיזָאד רעד ףיא ןלעטשוצּפָא ךיז קיטיינ רַאפ טשינ רעבָא
 ןדיי יד ,זַא ,גנוזיױונַא רעד טימ זיולב ךיז טנגונגַאב ןוא עגַארפ
 ןוא עשינַאמָאר יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןעניז רעטלַאלטימ םנופ
 ןיא קילעטשרעטניה קרַאטש רעייז ןעוועג רעקלעפ עשינַאמרעג
 רעד ןופ רעשרָאפ סטכישעג ַא .יגנופַאש רעשיטַאמַארד רעייז
 -ָאד יד ןזָאלייברַאּפ טשינ רעבָא רָאט קיטַאמַארדסקלָאט רעשידיי
 -טנורג יד ןקעדפיוא ןוואורּפ טשינ ןוא עגַארפ עלַאנידרַאק עקיז
 רעפיוש רײד טלָאװ ןוא .גנוניישרעד רעקיזָאד רעד ןופ תוביס
 -טנע ןַא ןכוז טוואורּפעג ןוא טריסערעטניארַאפ ָאי ךיז טימרעד
 םירוקמ עשידיי יד ןיא טקעריד עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא רעפ
 ןַא זיב זַא ,ריפסיוא ןשלַאפ םוצ ןעמוקעג טשינ רע טלָאװ ןָאד --
 -ַארד רעזעידיי ןופ ךעלדנרעק יד ןענייז ה"י ןט-13 םעז ךרע
 טעמימָאטנַאּפ וא ץנעט עשימימ ןיא זױלב ןענַאטשַאב קיטַאמ
 -עג ןַאד טלָאװ רעפיש ,(2277229 .זמ ןושל-םוטש רעיײז טימ
 -ןגעק ןוא טרָאֹוו ןופ םרָאפי יד ,גָאלַאיד רעד אקוד זַא .טסואוו
 גנוגנידַאב טנורג יד ,גנוניימ סרעפיש טול ,זיא סָאװ ,י'טרָאװ
 -טנַא טוג ןעוועג ןיוש זיא ,יעקיטרַאפ ַא ןייז לָאז עמַארד ידי
 -דק עשילביב יד ןיא ךָאנ ןעגנורעייפ-סקלָאפ עשידיי ייב טלקיוו
 יעקיטרַאפי ַא עמַארד עשידיי יד זיא ךָאד ןוא ,ןטייצ עשינומ
 יו ,רעטריצילּפמָאק ליפ תועמשמ זיא ךַאז יד .רָאװעג טשינ
 ,רָאפ סע ךיז טלעטש רעּפיש

 ןשיגָאלָאדָאטעמ ַא ןָא הלחתה רעד ןופ טײגַאב רעפיש רײד
 עועידיײ-טלַא עֶלַא ופ סױרַא טלַײט רע סָאװ ,טימרעד ,רעלעפ
 טמַאטש רעכלעוו ,יגהנמ-םירוּפי םעד זיולב ןעגנורעייפ-סקלָאּפ
 טזעינ ללכב ןיא סע ןוא ,הפוקת רערעטעּפש ךרעב ַא ןופ דָארג
 טזעינ ןוא ,טמַאטש רע ןענַאוװ ןופ רוקמ רעד טשינ טרעלקעגפיוא
 ןדיי יב טרעגריבעגנייא ךיז טָאה רע עכלעוו ייב ןדנעטששמוא יד
 םנופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכי יד זַא ,ןעגנירד לו רעּפיש
 עשירָאטסיה ר ַא ןיא טרעדלישעג טרעװ סָאװ ,גהנמ-םירוּפ
 גהנמ רעד זַא ,ןזייװַאב ,םוטרעטלַא ןופ ךָאנ קידנבייהנָא ,ןלעווק
 -רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןביולג-ןענַאמעד ַא ןיא טלצרַאוורַאפ זיא

 414 .) ףןסַאמ-סקלָאּפ עשידיי עויטימירּפ יד ןשיווצ טיירּפז
 רעטַאעט ןשידיי םעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא רעזדנוא ןיא ןבָאה רימ
 הרעזשה יד טגָאזעגסױרַא הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא עילַאטיא ןיא
 -סקלָאפ יד וצ תוכייש ַא ןבָאה 'גהנמ-םירוּפי סנופ םירוקמ יד זַא
 סלַאפנדעי .עידניא-ברעמ ןיא טנגעג-רַאבַאלַאמ רעד ןופ סיגהנמ

 ;טרעלקעגפיוא טשינ יגהנמי ןקיזָאד םעד ןופ רוקמ רעד טביילב

 ערעדנַא טכיזניה רעד ןיא רַאפרעד ןענייז רעטנַאסערעטניא ליפ

 טעינ וליפַא טנָאמרעד רעפיוש עכלעוו ,ןעגנורעייפ עששידיי-טלַא

 .גנווערָאפ רעכעלטנירג ןייז ןיא

 -טסעפ גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה רעשרָאפ-טסנוק ןוא רוטלוק יד

 עלַארטַאעט עשיטַאמַארד ןופ רענרעק עטשרע יד זַא ,טלעװשעג .

 יד ןיא ןכוז ןעמ ףרַאד רעקלעפ-רוטלוק יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ
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 -לע-רעטלע ערעייז ןופ ןליפש-קיזומ-גנַאזעג-ץנַאט עשיטערקניס
 ךיז טָאה ץוביק רעד ןעוו ,ןטייצ עשינומדק יד סיוא סעדייז רעט
 -רַאפ .עפוטש-רוטלוק רעוויטימירּפ ץנַאג ַא ףױא ןענופעג ךָאנ
 עסיוועג וצ טסַאּפעגוצ ,ןעגנַאזעג-דָאהַארַאק ןוא ןליּפש ענעדיש
 -רַאפ ןענייז סָאװ ,םיגהנמ-סקלָאפ ,טעברַא-דלעפ ןופ ןטנעמָאמ
 -נעגעל ןוא ןטימ טימ ;טלוקךענַאמעד ןוא רעטעג טימ ןדנוב
 ןשיווצ ףמַאק םעד ,רָאי םנופ תופוקת יד ןריזילַאבמיס סָאװ ,סעד
 ןעוועג זיא ץלַא סָאד -- טסָארפ ןטימ ןוז רעד ,רעמוז ןוא רעטניוװ
 ןיא ןטנעמעלע עשיטַאמַארד-לַארטַאעט טימ טבעוועגכרוד ךייר
 רעקיטנַא רעד ןוא רעטַאעט ןקיטנַא םעד ןופ דנַאל ןשיסַאלק סםעד
 ,טנַאקַאב יו ,רעטַאעט רעד זיא -- ,דנַאלכירג ןיא -- עידעגַארט/

 -עג זיא גיוו ןייז ;טלוק ןזעיגילער ןטימ ןדנוברַאפ גנוע ןעוועג
 טָאג םעד תונברק ןעגנערב טגעלפ ןעמ ואוו ,חבזמ םייב ןענַאטש
 םעד טימ םויזינָאיד סעד ,טייקרַאבטכורפ ןוא טּפַאזנבעל ןופ
 -עג ןעמ טָאה דָאר ןקידיירפ ןיא .קָאב-גיצ ַא ןופ טלַאטשעג
 ןופ םרָאפ ןיא רעדיל-ביול ןעגנזעג ןוא חבזמ םורַא טצנַאט
 םעד ןוא (סָאעפירָאק) רעגניזרָאפ ןטשרע םעד ןשיווצ ןגָאלַאיד

 יוװַצ יִד ןופ עקַאט טמַאטש יעידעגַארטי ןעמָאנ רעד ןוא .רָאכ
 -ביל -- עדָא ןוא ,קַאב-טיצ -- סָאגַארטי :רעטרעוו עשיכירג
 .גנַאזעג

 -עט ןופ ךעלדנרעק עטנוזעג יד ,עמָאז עקידעבעל יד טָא
 טילבעגפיוא טָאה סע עכלעוו סא ,ןעגנולעטערָאּפ עשילַארטַא
 טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה -- רעטַאעט רעשיכירג רעשיסַאלק רעד
 .סיטבוש עשידיי עגנוי יד ייב .וניתובא תובא ערעזדנוא ייב
 -ָאמ עשילַארטַאעט טימ עקיזָאד יד ןגעוו תונורכז ןוא םינמיס
 טיהעגפיוא עקַאט ןעניז ,ןליפש-סקלָאפ עטקיטעזעגנָא ןטנעמ
 רימ .רעלעמקנעד עשירַארעטיל עטסטלע ערעזדנוא ןיא ןרָאװעג
 טימ ,ליפש-גנַאזעג-ץנַאט לבוי ןשימרוטש םעד ןגעוו ,לשמל ,ןסייו
 .םירמ טימ ןעירפ עשידיי עכלעוו ןיא ,ןרעטיימורט ןוא ןקיוּפ

 םעד ביל ןוא קנַאד רעייז ןסָאגעגסױא ןבָאה שארב האיבנה

 ןוא רענוד ןופ ,תוירבדמ יד ןופ טָאג םעד ,טָאג-הוהי ןקיטכעמ

 רעדירב ןוא רענעמ ערעייז ןוא .. .רעסַאװ ןוא רעייפ ןופ ,םרוטש

 גנַאזעג ןוא ץנַאט טימ טסירגַאב שארב ןהכה ןרהא טימ ןבָאה

 ...טָאג-רוטַאנ ןקיטכעמ ןופ לָאבמיס טעד -- ילגעי םעד

 יד ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד סױא טוג רעײז ןסייו רימ

 ,רעיינ רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד זַא יװ ,רעקלעפ עשיעּפָאריײא

 ןליהנייא טסיילפעג ךיז ןבָאה ,הנומא רעטריטרָאּפמיא םיור סיוא

 -סקלָאפ עשירענידנצעג ןייר עטלַא יד שובל ןכעלטסירק ַא ןיא

 עטבילַאב קלָאפ םייב .עקילָאמַא יד וצ ןסַאּפוצ ןוא ,םיגהנמ

 .םיבוט םימי עכעלכריק יד ןוא טלוק ןכעלטסירק םעד ,ןעגנורעייפ

 ַא ןיא וליפַא ןעוו ,ןדיי ייב ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא ענעגייא סָאד

 סָאוו ,םיגהנמ ןוא ןעגנורעייפ-סקלָאפ יד .ןעמרָאפ ערעדנַא לסיב

 עסיוועג וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג (טייצ רעייז ןיא) םתעשב ןענידז

 ןיא טעברַא רעד טימ ןדנוברַאפ ,ןבעל-רוטַאנ םנופ ןטנעמָאמ

 ןגנערטש ַא ןעמוקַאב טייצ רעד טימ ןבָאה -- ןטרָאגנייוו ןוא דלעפ

 ןליֿפש-גנַאזעג-רָאכ עקילָאמַא יד .רעטקַארָאכ ןלַאנָאיצַאנ-זעיגילער

 ןיא ןרָאװעג לגלוגמ ןענייז רעטעג-רוטַאנ עוויטימירּפ יד דובכל

 .שרדמה תיב םעד ןיא םייוול יד ןופ ןעגנַאזעג-ביול

 טזייו ןוא ,םילהת ךעלטיּפַאק עכעלטע ָאד טריזילַאנַא גרעבניצ|} |

 ןעגנוזעג רעדיל עקיזָאד יד ןגעלפ שדקמה תיב ןיא ךיוא זַא ,ןָא

 ןלייט ענעדישרַאפ ןשיווצ לָאמַא ,ןגָאלַאיד ןופ םרָאפ רעד ןיא ןרעוו

 טסייה רעכלעוו ,סָאעפירָאק םעד ןוא רָאכ ןשיווצ לָאמַא ,רָאכ ןופ

 תיב תחמׂש ןגעװ ּפָא ךיז טלעטש רע ."חצנמל , שיערבעה ןיא
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 דנַאב -םישודדצ

 ןפיוא רעסַאװ ןסָאגעג טָאה'מ ןעוו ,תוכוס גָאט ןטשרע םעד) הבאושה

 -"סקלָאפ ןתמא ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,(חבזמ

 ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ליּפש

 עלעיציפָא יד ץוח .סיורג ױזַא ןעוועג החמש יד זיא רַאפרעד ןוא

 יסקלָאפ עשיּפיט ייר עצנַאג ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז "םילגר שלש,
 -סקלָאפ עטיירב יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ןעגנורעייפ

 טימ ךייר ןעוועג ןענייז ןעגנורעייפ עקיזָאד יד עקַאט ןוא .,ןסַאמ

 םיבוט םוי-סקלָאפ עקיזָאד יד ,ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד:שילַארטַאעט

 ,עטצעזעגטסעפ (2 ןוא עקילעפוצ (1 :ןטרַא ייווצ ןופ ןעוועג ןענייז

 ןעוועג זיא טרַא רעטשרע רעד .ןימרעט ןטמיטשַאב ַא טימ ןדנוברַאפ

 ןוחצנ ַא לשמל יװ ,ןשינעעשעג עכעלנייוועגרעסיוא טימ ןדנוברַאפ

 רעד .יתשלּפה תילג רעביא ןוחצנ רעד רעגייטש ַא ,אנוש ןרעביא

 ןופ תופוקת עטמיטשַאב טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא טרַא רעטייווצ

 -גיוו ןכָאנ רוטַאנ רעד ןופ ילבפיוא רעד) "םירישה ריש , יװ ,רָאי

 ,(רעצרעה עדנביל ייווצ ןופ ילבפיוא-גנילירפ רעד ןוא רעדילג-רעט

 רעד ,קַאה רענעכָארבעצ רעד ןופ גָאט רעד ,"לגמ רבת םוי , רעדָא

 רעמייב יד ןקַאה ןגעלפ רעקַאה-ץלָאה יד ןעוו ,רָאי ןופ גָאט רעטצעל

 יד ןיא ןעגניז ןוא ןצנַאט ןגעלפ ךעלדיימ עשידיי יד ,דלַאװ ןיא

 -ָאה רענטרעג יד ןיא ןליּפשיגנַאזעג-ץנַאט עקיזָאד יד .רענטרעגנייוו

 גרעבניצ ןוא ,רעטקַארַאכ ןשיטָארע ןַא ןגָארטעג ,טנייש סע יװ ,ןב

 ,תינעת ןוא ארתב אבב ארמג רעד ןופ ןלעטש עכעלטע טריטיצ

 .ןןקיטעטשַאב וצ סָאד

 עכייר יד ןבָאה סָאװרַאפ ?הנתשנ המ :הלאש ַא ךיז טגערפ

 -וט םימי-סקלָאּפ יד עכלעוו טימ רענרעק עשיטַאמַארד-לַארטַאעט

 ךָאד ,וניתובא תובא ערעזדנוא ייב טּפַאזעגנָא ןעוועג ןענייז םיב

 -עמַארד עפייר יד ןסקַאווסיוא ייז סיוא לָאז סע ןעוועג הכוז טשינ

 ,טלעוו רעקיטנַא רעד ןיא ןכירג יד ייב סָאד ןעז רימ יו ,טכורפ

 סָאורַאפ ?רעטלַאלטימ ןיא רעקלעפ עכעלטסירק יד ייב רעדָא

 קילעטשרעטניה קרַאטש רעייזי ןבילבעג ןדיי יד ךַארג סע ןענייז

 ? יגנופַאש רעשיטַאמַארד רעייז ןיא

 ,םיא רַאפ רעשרָאפ יד ךיוא רָאנ ,רעפיש רײד רָאנ טשינ

 ןזיױו ייז סָאװ ,טימרעד ךיז ןענעגונגַאב םָאזּפיליפ .ל רעסיוא)

 וצ קיטיינ רַאפ טינ רעבָא ןטלַאה ,אפוג טקַאפ ןפיוא ןָא זולב

 ץנַארפ זַא ,ןֶא טזיױו גרעבניצ) .תוביס ענייז ןקעדפיוא ןוואורּפ

 רעשידיי רעד זַא ,סױא ךיז ןקירד רעדיינשנייטש ןוא שטילעד

 (טסנוק רעשיטַאמַארד רעד וצ ךעלטניירפ ןעוועג טשינ זיא טסייג

 רעד טימ ןריסערעטניארַאפ ןעוועג ךיז לָאז רעפיש רײד ןעוו . .

 ןופ טיהעגּפָא ןעוועג סיױועג םיא סָאד טלָאװ ,עגַארּפ רעקיזָאד

 -ןיה רעד ןיא זיא קידנרעלַאב רעייז .תורעשה עשלַאּפ עקינייא

 ןכלעוו ןטייצ עשינומדק ןופ בוט םוי-סקלָאפ רעשידיי ןייא טכיז

 יד ןיא ןצנַאט .טנַאמרעד טשינ טציא זיב ןויכ ַא טימ ןבָאה רימ

 עששידיי יד ןגעלפ רעדיל-רָאכ עשיטָארע ןעגניז ןוא רענטרעג

 םוי ןיא -- ךױא טרעיינ ,באב רשע השמח רָאנ טשינ רעטכעט

 ןעוועג םירופכה םוי רעד זיא ןטייצ עקילָאמַא ןיא . .. .רוּפכ

 רעד טרעיינ ,טעבעג ןוא ןטסַאפ ןופ גָאט ַא רָאנ טשינ ןעוועג

 ןצנַאט טגעלפ גרַאװגנוי ןעו ,ןדיי ייב בוט-םוי רעטסכעליירפ

 ,ךעלניישרַאו ןוא ,םעדרעסיוא ,רענטרעגנייו יד ןיא ןעגניז ןוא

 ןעמוקרָאפ גָאט ןקיזָאד ןיא ךיא טגעלפ ,םעד טימ ןדנוברַאפ

 ליפ טימ ןדָאלרעביא שממ זיא סָאװ ,עינָאמערעצ עזעידנַארג ַא

 ָאד) ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד טסכעה ןוא עשילַארטַאעט עקיברַאפ

 ןגעוו יארקיוי רפס ןופ לעטש יד ךעלריפסיוא גרעבניצ טריטיצ -

 -דנַארב סלַא רעדיוו ןייא ןוא תאטח ןברק סלַא קעב-ןגיצ ייווצ יד
 ארמג דעד ןיא עינָאמערעצ רעד ןופ-גנובײרשַאב יד ןּוא ,רעפּפָאי
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 רעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןֵָאסקיסל על

 רע ןוא ארזע ןבא םהרבַא ןופ ןרַאטנעמָאק יד ,יאמויי תכסמ
 עשינומדק יד ןיא זַא ,רָאלק זיא סע... :(סולשַאב םוצ טמוק
 ,רעטעג וצ ,ה"ד ,םיריעש וצ טנידעג לארשי ינב יד ןבָאה ןטייצ
 לזאזע רעד ןוא ;קָאב-ןגיצ רעד ןעוועג זיא עמעלבמע רעייז סָאװ
 ןגעלפ סָאד ןוא ;סויזינָאיד ןופ רעדורב-סגניליוויצ ַא עקַאט זיא
 ַא ןיא ןצנַאט רעטכעט עשידיי יד ןגעו דובכ ןייז ןופ סט
 ןוא רענטרעגנייוו יד ןיא (ירשת גָאט ןטנעצ ןיא) גָאט ןטמיטשַאב
 יד תעשב רעטכעט עשיכירג יד יו רעדיל עשיטָארע ןעגניז
 ...סויזינָאיד

 סָאװ ,ווָאניערוװעי .נ .נ רעשרָאפ-רעטַאעט רעטנַאקַאב רעד
 ןוא לזאזעג גנולדנַאהּפָא רעטנַאסערעטניא ןייז ןיא ךרוד טריפ
 טשינ וליפַא ןעוו ,עקיניזפרַאש ַא (1924 ,דַארגנינעל ,יסינָאיד
 ,ןזיוורעד וצ ךיז טסיילפ ,לעלַארַאּפ ענעגנולעג םיטרּפ עלַא ןיא
 -עש רעשידיי רעד ךיוא יו ,טלוק-סויזינָאיד רעשיכירג רעד זַא
 ײ.ילבב ןופ --- רוקמ ןייא ןופ עדייב ןעמַאטש טלוק-םירי

 ןופ עירָאעט יד טּפַאלקעצ שיטקַאפ טָאה גרעבניצ יו םעדכָאנ
 ,טעּפש רָאג ןעמוקעגפיוא זיא עמַארד עשידיי יד זַא ,רעּפיש ר"ד
 ןיש ןעניז רענרעק עשיטַאמַארד-לַארטַאעט זַא ,ןזיוועגנָא ןוא
 ןכעלריפסיוא ןַא וצ רעביא רֶע טייג ,ןטייצ עשינומדק ןיא ןעוועג
 ןדיי ייב טסנוק עשיטַאמַארד יד סָאװרַאפ הביס רעד ןגעוו זילַאנַא
 ןרעװ ןריובעג טנָאקעג טשינ טָאה

 םנופ טמַאטש יז רָאנ טשינ ,רעבָא עידעגַארט עשיכירג ידי
 ןיזטסואווַאב ןיא זיא אפוג יז טרעיינ ,טלוק-סויזינָאיד זעיגילער
 -סעטָאג סלַא ,טקַא רעזעיגילער סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב קלָאפ םנופ
 רעבָא טָאה טסנוק עשיטַאמַארד-זעיגילער עשידיי יד .. . .טסניד
 ירופכ םוי רעד ןיא עקַאט לייװ ,ןרעוו ןריבעג טנַאקעג טשינ
 -לזאזע םנופ העיקש יד טלוב ץנַאג ןױש רימ ןעעז עינָאמערעצ
 טָאה טלוק-לזאזע רעד .סָאטימ-סקלָאפ ןכעלדליב םעד ןופ ,טלוק

 רבוג רעבָא ןיוש טָאה םיא ,קיכיסּפ-סקלָאפ רעד ןיא טבעלעג ךָאנ
 טָאג-הוהי םעד רָאנ ,לזאזע םעד טשינ .טלוק-הוהי רעד ןעוועג
 ריעש םעד ןוא ,חבזמ םענעדלָאג ןפיוא תונברק בירקמ ןעמ זיא
 רעד ןופ לָאבמיס רעד טרעוו סָאו ,ןברק-לזאזע םעד ,חלתשמה
 ץוחמ קעװַא ןעמ טקיש ,טייקידלושרַאפ ןוא טייקידניז-סקלָאפ
 רבוג טָאהיס .גרַאב ןטציפשעג ףרַאש םוצ ,רבדמ םעד ןיא הנחמל
 ןופ זיא סָאװ ,םיאיבנ יד ןופ טָאג רעד ,טָאג הוהי רעד ןעוועג
 ןָאק סָאװ ,טָאג רעלַאסרעוװינוא רעד ןרָאװעג טָאג ץקַאנָאיצַאנ ַא
 סָאװ ,טָאג רעד ;רעטעג ערעדנַא םוש ןייק ךיז ובענ ןדייל טשינ
 ןעקנעד טשינ םיא רָאטימ ןוא ןָאקימ סָאװ ,רַאבטַאפמוא זיא
 טָאברַאּפ סָאװ ,טָאג רעד .םרָאּפ רעדָא דליב זיאיס ןכלעוו ןיא
 ...התמת לכ ךל השעת אל ןטסגנערטשמַא

 טָאג רעכעלדנעמוא ןוא רערַאבסַאפמוא רעד טָאװ טימרעד

 ןייזטסואווַאב סקלָאפ סעד ןיא טגנערדרַאפ טָאה םיאיבנ יד ןופ

 יד ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא זיא ,ןטימ ןוא רעטעג ערעדנַא עלַא

 תוחבשתו תולהת יד זַא .ןעבמַאריטיד עשיריל יד ,טייקכעלגעמ

 ןעמוקַאב ןלָאז גנַאזעג-רָאכ ןוא גָאלַאיד רעד ,לארששי יהלא םוצ

 ןעמרָאפ ענעדנוברַאפ ןטסעשז ןוא קימימ טימ ,עטערקנָאק רעמ

 -שילַארטַאעט עטריפיצינָאזרעּפ-ךעלדליב ַא ןיא ןרעוו לגלוגמ ןוא

 ,סָאטַאּפ רעזעיגילעד רעד .גנולעטשערָאפ עזעיגילער עשיטַאמַארד

 טוצ ,טָאג ןלַאסרעוינוא םוצ ליפעג-סגנורערַאּפ ןוא-עביל סָאד

 עטצענערגַאב ןופ ןסיו טשינ לי סָאװ ,רעפַאשַאב סעד טָאג

 .סיוא ךיז טנַאקעג טשינ טָאה ,ןעמרָאפ עכעלרעּפרעק ךעלעטנעמ

 ןוא רעדליב עטלובירוטּפלוקס-עלַארטַאעט ןיא ןקעלּפטנַא ןוא ןסיג !
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 סטוארט

 -עטנעמ רעד ןופ לּפַאצ םעד ןיא ,טרָאװ םעד ןיא טרעיינ ,ןרוגיפ

 . "...יהמשנ רעכעל

 סָאװ ,"בויא , ןיא אקוד סָאװ ,ףיורעד ּפָא ךיז טלעטש גרעבניצ|

 ןיא ןפַאשעג זיא ןוא ,ןןטנעמעלע עלַארטַאעט טימ ךייר ױזַא זיא

 -ָאמ-סנבעל רעטסקיטכיוו רעד טלעפעג טָאה ,ןעמרָאפ עשיטַאמַארד

 םוטַאפ ןדנילב ןיא ןביולג רעד :עידעגַארט רעשיכירג רעד ןופ טנעמ

 ךערּפשעג ַא טָאג טריפ "בויא , רפס ןיא סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא

 קרעוו סָאד טָאה רעבירעד ,ןרעה ךיז טזָאל םיטש סטָאג ןוא ןטש ןטימ

 ןיא ןרעוװו טלעטשעגרָאפ טינ ןוא ןענעייל םוצ זיולב ןביילב טזומעג

 םענַאב-טלעוו רעצנַאג רעד לייוו ,עניב רעד ףיוא גָאלַאיד ןקידעבעל

 ןרַאבסַאפמוא םעד ןיא ןביולג ןטסעפ ןייז טימ םזיעטָאנָאמ ןשידיי ןופ

 -ָארּפ טלָאװ ,"ףוג וניאו ףוגה תומד ול ןיאש , ,טָאג םענעגרָאברַאפ ןוא

 ַא, ןכַאמ ,"ליּפש-רעטַאעט ַא, םויא רפס ןופ ןכַאמ ןגעק טריטסעט
 .ן"גנולעטשרָאפ עשיטַאמַארד

 -פיורַא טנָאקעג טינ ןבָאה ןדיי זַא ,עירָאעט ןייז ףיוא טציטשעג

 עוויטַאגענ ַא גרעבניצ רעבירעד טָאה ,עניב רעד ףיוא טָאג ןעגנערב

 :רעּפיש ר"ד ןופ ןעגנוריפסיוא ערעדנַא וצ גנולעטש

 ליו רע תעב תועט ןסױרג ַא רַאפרעד טָאה רעפיש רײד.

 טָאה יקצולירּפ .נ סָאװ ,יהרות תחמש ןופ דילי סָאד זַא ,ןזייוַאב

 ירעדילסקלָאפ עשידייי דנַאב ןטשרע ןייז ןיא טכעלטנפערַאּפ

 יױוצ :ףטסקעט-ליפזע יירד ןופ עיצַאקילּפמָאק ַאי זיא (69 .מונ)

 ַא ןוא ,יתוחול יד טימ ונבר השמי עירעטסימ ַא ןופ ןטנַאירַאוװ

 ןטערט סע ואוו ,יליּפוע-הרותי עירעטסימ רעטייווצ ַא ןופ טנַאירַאוו

 ,טָאג ןעזַאנָאסרעּפ ערעדנַא ןשיוצ ענעצס רעד ףיױא סױרַא

 רעד סָאװ ,םעד ןגעוו טשינ ןיוש ןדייר רימ .הרות יד ווא םיכאלמ

 וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,ךעלרעּפניישַאב אקוד טזיױו אפוג טסקעט

 -ַאקילּפמָאק ַא רעדע דיל-סקלָאפ זעיגילער שיפיט ַא טימ ןָאט

 ַא טימ טשינ ןפוא םושב רעבָא ,רעדילסקלָאפ עקינייא ןופ עיצ

 -פ ןפָארטס קיצנַאװצ ןוא יױוצ עטשרע יד .ילישזע-עירעטסימי

 רעּפיש ר"ד .תיב-ףלא ןכָאנ גנערטש טױבעג ןענייז דיל םענ

 -עירעטסימ ַא ןרעוו זמ סע -- ןפרעד טשינ רעבָא ךיז טכַאמ

 טפרַאוו ,דיל םנופ בעוועג סָאד תונמחר ןָא טסיירעצ רע ןוא ,ליּפע

 סע ןוא עמעכס ןייז רתוס טלוב וצ ןענייז סָאװ ,ןזרעפ יד סױרַא

 -עג טשינ ןזרעפ ליפ ןביילב ךרודַאד סָאװ טשינ ללכ םיא טרַא

 -כיוו סָאד טשינ ייברעד רעבָא טקרעמַאב רעּפיש רײד .טמַארג

 רעד וצ היבקה טדערי דיל םעד ןיא סָאװ רַאפרעד אקוד :עטסקיט

 טפור ָאדי טרזחעגרעביא טפָא ױזַא טרעוו סע ןוא יהרות רעקילייה

 ןריטסיסקע טנָאקעג טשינ עירעטסימ ַאזַא טָאה -- יהשמ וצ טָאג

 . ..ןדיי ייב

 ןיא ןירַא טנכער רע תעב רעּפיש ר"ד ךיוא טָאה תועט ַא

 ןוא ,ירעדיל-חוכיווי יד רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיי ןטלַא סעד

 יד ןופ רעטסומ ןטיול יסעמַארד עשירָאגעלַאי סלַא ייז טכַארטַאב

 ,224 זז) ףטעטילַארָאמ רעדָא ןגָאלַאיד עטרעלעגי עכעלטסירק
 -וָאלּפ ןסיוועג ַא רעדייל ָאד טכַאמ רעּפיש רײד .(244 ,243 ,5

 יד עגונב ןה ,אפוג רַאוטרעּפער-רעטַאעט םעד עגונב ןה רעט

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רַאטרעּפער רעד עכלעוו טױל ,ןרעטסומ

 -טנַא לַאמרַאנ טנַאקעג טשינ ךיז טָאה טסנוק עשיטַאמַארד יד ...

 זיא עכלעוו ,טסנוק רעדנַא ןַא ייב (יוװ .. . ןדיי ייב ןעלקיוו

 -ידמיחטשיירד עטלוב ןיא גנורעּפרעקרַאפ טימ ןדנוברַאפ ךיוא -

 טָאברַאפ ןגנעדטש םייב .טסנוק-רוטּפלוקס ייב -- ןטלַאטשעג עק

 טזעינ רעלטסניק רעשידיי רעד טָאה ,יהנומת לכ ךל השעת אלי

 רָאנ טשינ ןעמרָאפ עטלוב ןיא ןפַאש וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 יז ןופ לָאז ןעמ ,ןטלַאטשעג -תויח וליפַא טרעיינ ,עכעלששטנעמ

 יי
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 ישות איי טיסא .-ע

 ןייז טימ רעלטסניק רעשידיי רעד טָאה .כַאמ טשינ ןצעג ןייק
 ,טצירקעגנייא ןייטשש םניא ןוא ץלָאה םעד ןיא ךיז לכיטשבָארג
 ,טלקיצעג סעקסעבַארַא עטסרַאברעדנואוו יד לזניפ ןטרַאצ ןטימ
 ןסקיועג סא ןטנעמַאנרָא עקיצנוק ןענופזעעג ןוא ןטכָאלפעג
 -עג עויטַארָאקעד סָאד זיא ױזַא ןוא ןעמַאװצ לגייפ ןוא תויח
 עששידיי יד ןכלעוו ףיוא טיבעג עטבילַאב ןוא עשימייה סָאד ןרָאװ
 ריא ,תוהמ םענעגייא ריא ןטסדנצנעלגמַא טנַאקעג טָאה טסנוק
 טסנוק רעשיטַאמַארד רעד טימ ...ןקעלּפטנַא חסוו ןקיטרַאנגייא
 ךיז טָאה עשיטַאמַארד סָאד ליױו .ןעגנַאגעגוצ ױזַא ךיוא סע זיא
 -עטשרָאפי ןוא יליּפשי ןיא ןעלקיווטנַא לַאמרָאנ טנָאקעג טשינ
 רעשילייצרעד ןיא ,טרָאװ ןיא טקעלּפטנַא ךיז סע טָאה ,יגנול

 עגנעמ עקיטלַאווג ַא ןפַאעעג טָאה עיזַאטנַאפ סקלָאפ יד .םרַאפ
 רעכייר רעד טימ שממ ןרעדנואווַאב סָאװ ,תודגא ןוא סעדנעגעל
 זיא ,חוכיו רעד ,גָאלַאיד רעד ... .טנעמָאמ עשיטַאמַארד עפש

 ,סעדנעגעל-דומלת ןוא-שרדמ ליפ ןופ ןרָאוועג םרָאפ עטבילַאב יד
 לױמ ןופ ןבעגעגרעביא ןוא טלייצרעד זיולב רעבָא ןרעוו סָאװ

 ,טנעמַאנרָא סלַא זיולב טצונעגסיוא טרעוו גָאלַאיד רעד .לױמ וצ
 ןייק ללכ רַאפרעד עקַאט זיא סע .. . יליּפשי סלַא טשינ רעבָא
 רעכעלרעטלַאלַאטימ רעשיערבעה רעד ןיא סָאװ ,טשינ שודיח
 -ַאפ-גנוטכיד יתומַאקַאמי יד ןעמונעגסיוא ױזַא טָאה רוטַארעטיל
 -ייז ייב ןעמונעגרעביא ןבָאה רעטכיד עשידיי יד עכלטוו ,םער
 -עט יד עכלעוו ייב ,רעבַארַא יד -- םינכש ןוא םיבורק ערע
 ןעילבפיוא טנַאקעג טשינ ךױא טָאה טסנוק-עמַארד ןיא-רעטַא
 יב ךיז טָאה ... .ןדיי ייב יו תוביס עכעלנע סיוא עקַאט ןוא

 סָאו ,םרָאפ-סגנוטכיד עקיטרַאנגיײא ןַא טעדליבעג רעבַארַא יד
 יד -- טשינ יז טגָאמרַאּפ רוטַארעטיל עשיעּפָארײא רעדנַא ןייק
 סױרַא ןטערט סע ואוו ,עמַארד-ןלעווָאנ ןימ ַא זיא סָאד ,עזַאקַאמ

 -ַאיד) ךערּפשעגיױוצ ַא טייצ עצנַאג יד ןריפ סַאװ ,ןענָאזרעּפ ייווצ

 -ַאב ַא ןיא טרעדלישעג טרעוו. .. דָאזיּפע רעדעי ...(גָאל

 רעדָא) טרימַאלקעד זיולב רעבָא טרעוו סָאװ ,עמַאקַאמ רערעדנוז

 עזששיערבעה יד ןופ ליפ... יטליּפשעגי טשינ רעבָא ,(טנעיילעג

 הדוהי רעטכיד-ןעמַאקַאמ ןטמירַאב םעד ןופ רעדנוזַאב ,ןעמַאקַאמ

 -םיחוכיו לעיצעפס ... םיחוכיו טימ ןייר ועייז ןענייז ,יזירחלא

 םהרבַא יו ,רעטכיד עשיערבעה ליפ ןבירשעג ךיוא ןבָאה רעדיל

 עקַאט טנָאמרעד סע עכלעוו ןגעוו ערעדנַא ךס ַא ןוא ארזע ןבא

 טסַאפרַאפ רעבָא ןענייז רעדיל עקיזָאד יד ... רעּפיש רײד

 ,ףליפשי םוצ טשינ ,ןרימַאלקעד רעדָא ןענעייל םוצ זיולב ןרָאוװעג

 -טסירק יד ןופ הציחמ רעפרַאש ַא טימ ּפָא יז טלייט סָאד ווא

 ,קיטש-רעטַאעט עשירָאגעלַא ,עשילַארָאמ עכעלרעטלַאלטימ עכעל

 -לטימ עקירביא יד יו ךיילג ןרעוו טליּפשעעג עקַאט ןגעלפ סָאװ

 .סעירעטסימ עכעלרעטלַא

 ,ריפסיוא סרעפיש רײד ךיוא רימ ןענעכער טעדנירגאב טשינ

 ןרעטנוא קיטַאמַארד עשידיי יד טיײײטש היי ןט-14 םניא ןיוש זַא

 זז ןליפוע עזעיגילער) עירעטסימ רעשטייד רעד ןופ סולפנייא

 ,ןכירג עקיטנַא יד ייב יו זַא ,טוג רעייז ןסיױו רימ .(1217223

 -לטימ ןשיעּפָארײא םנופ רעקלעפ עכעלטסירק יד ייב ךיוא יזזַא

 -רַאפ גנע ןעוועג ןעגנולעטשרָאפ עששילַארטַאעט יד ןענייז ,רעטלַא

 -םוי-סויזינָאיד ןטימ ןכירג יד ייב :טלוק ןזעיגילער ןטימ !ודנוב

 יד זיא עּפָארײא ןכעלרעטלַאלַאטימ ןכעלטסירק ןיא ןוא .בוט

 רעד ןוא ,ךריק רעד ןיא ןענַאטשעג טסנוק-רעטַאעט רעד ןופ גיוו

 -רָאפ עשילַארטַאעט יד .ןעוועג רעטָאּפ ריא זיא ץיירק ןטימ חלג

 ןופ טלקיווטנַא ךיז ןבָאה (ןעלקַארימ ,ןעירעטסימ) ןעגנולעטש

 4 יא
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 דנַאב -םישודק-
 מו טעמי

 -ַאב עכעלטסירק יד .טסניד-סעטָאג רעשיליוטַאק-ךעלטסירק רעד

 ינ ץנַאג ַא ףױא ןענַאטשעג טלָאמעד ךָאנ זיא סָאו ,גנורעקלעפ

 ןיא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ןוא ,בצמ ןלעווטלוק ןקירד

 טימ טנעקַאב עכעלטסייג יד ןבָאה ,טסנידנצעג ןקידרעירפ םעד

 דרטסירק ןופ עטכישעג רעד טימ ןוא הנומא רעד ןופ תודוסי ידי

 םעד ןגעלפ ייז ,ּפוא ןקיטרַאנגיײא ץנַאג ַא ףיוא ןבעל סעס

 "רָאפ רָאנ ןלייצרעד רעדָא ןזעלרָאפ טשינ טסקעט-םוילעגנַאווע

 עטכישעג יד ... .םעיסעצָארּפןסַאמ ןיא ,רעדליב ןיא ןלעטש

 טגעלפ םיתמה תיחת ןייז ןוא גנוקיציירק ,טרובעג סעסוטסירק ןופ

 .סענעצס עשיטַאמַארד ןיא ןרעוו טלעטשעגרָאפ ךריק רעד ןיא

 יד .טסקעט ןשינײטַאל ןכעלדנעטשרַאּפ קינייו םוצ שוריּפ סלַא

 רעשינַאגרָא ןַא ןעוועג ןענייז סָאוו ,סענעצס עשיטַאמַארד עקיזָאד

 זיױוכעלסיב ןענייז ,טסניד-סעטָאג רעשילױטַאק רעד ןופ לייט

 עכלעוו ןיא ,סעמַארד עשיגרוטיל עסיורג ץנַאג ןיא ןסקַאוועגסיוא

 ךיוא רָאנ ,עכעלטסייג זיולב טשינ ןקילײטַאב ןיוש ךיז ןגעלפ סע

 ,סעירעטסימ יד רַאפ גנע וצ ןיוש טרעוו ךריק יד .םלוע רעטושּפ

 ןליפַא -- רעטעפש ןוא ,ףיוהכריק ןיא רעבירַא ךיז יז ןביילק

 עקיזָאד יד ןופ וחענסנבעל רעד רעבָא ,ףיוהכריק םעד רעסיוא

 "ער רעטגערּפסיױא ףרָאש רעד רעירפ יוװ ץלַא טביילב םעמַארד

 ןשזַאנָאסרעּפ יד ןשיווצ .טנעמָאמ רעכעלטסנידסעטָאג ,רעזעיגילי

 -עירעטסימ עגנַאל רעיהעגמוא טפָא ןוא עקיגָאװרעווש יד ןופ

 ןוא םיאיבנ ,עקילײה רָאנ טשינ ןקילײטַאב ךיז ןגעלפ ,ליפש

 ױוזי ןייז ,ומצעבו ודובכב ירעטָאפ רעד טָאגי טרעיינ ,ןלָאטסָאּפַא

 ,רעטומ עקילייה יד ןוא

 -טסירק שיפיט ַאזַא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,סעמַארד עכלעזַא

 לגוסמ קיניױו ץנַאג ןעוועג ןענייז ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער-ךעל

 זַא ,גורעקלעפַאב עשידיי יד ןריסערעטניארַאפ טיױו ױזַא ףיוא

 -יױד תורוד ליפ-ױזַא יד ןרעוו ןכָארבעגכרוד לָאמַא טימ לָאז סע -

 ןָאטכָאנ קשח ןקרַאטש ןעמוקַאב ןלָאז ןדיי ןוא ,הציחמ עקידנרע

 סקיוועג עדמערפ סָאד ךיז ןיא ןצנַאלפנייא ןוא םלועה תומוא יד
 ."טסנוק-רעטַאעט יד --

 דָארג סָאװ ,טימרעד עירָאעט ןייז ךָאנ טקרַאטשרַאפ גרעבניצו

 -כריק ןטימ ליּפש-עירעטסימ ןופ תונכש יד טָאה דנַאלשטייד ןיא

 רקיע רעד זַא .ה"י ןט-15 ןיא ףיט זיב ,ןטסגנעלמַא טרעיודעג ףיוה

 -חסּפ ןכעלטסירק ןרַאפ ךָאװ רעד ןיא ןרעו טליּפשעג ייז ןגעלפ

 טינ ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ,"םיאנוש-סוטסירק, יד ,ןדיי ןעוו ,בוט םוי

 סעירעטסימ יד זַא ןוא ,ןגיוא עדמערפ ןיא ןפרַאװ וצ ךיז ליפ וצ

 ךַארּפש-סקלָאפ יד טניז זַא ןוא ךעלטנייפ-ןדיי ןעוועג ךיוא ןענייז

 טָאה קלָאפ עטושּפ סָאד ןוא ,ןײטַאל ןסױטשסױרַא ןביוהעגנָא טָאה

 -נָא טרָאד ןעמ טָאה ,סעירעטסימ יד ןיא ןקילײטַאב ןביוהעגנָא ךיז

 ןוא ,רעגייטשסנבעל ןקידעכָאװ ןופ ןטנעמעלע ןעמעניירַא ןביוהעג

 עקיסַאּפש עלַא ןופ "לדניה-הרּפכ, סָאד בור יּפ לע זיא רעדיוו

 ןענַאטשעג זיא עניב רעד ףיוא .דיי רעד ןעוועג קיטש עשימָאק ןוא

 רעד ןופ ןקנירט טפרַאדעג ןבָאה ןדיי יד ןוא בלַאק ַא ןופ רוגיפ ַא

 ןטשרעטניה ןייז ןופ רָאנ ,ליומ סבלַאק ןופ טינ רעבָא ,ריב רוגיפ
 :ןרעבירעד .קלח

 ןקעוורעד טנָאקעג קינייו ץנַאג ךעלריטַאנ טָאה ץלַא סָאד; - !

 ,הציחמ יד ןייז וצ רבוג קשח םעד גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןיא!

 רוטלוק עשידיי יד טרעדנוזעגּפָא תורוד עגֵנַאל טייז טָאה סָאװ

 עקַאט ןעניפעג רימ ןוא .טסנוק-רעטַאעט רעשיטַאמַארד רעד ןופ

 סָאוװ ,םינמיס םוש ןייק ןלעװק עשידיי יד ןיא רַאפרעד טשינ
 -14 םניא ךַאנ זַא ,גנוטפיױהַאב סרעּפיש רײד ןקיטעטשַאב ןלָאז י

 -עירעטסימ ןשטייד-טלַא סעד ןשיווצ קירב ַא ךיז טפַאש ה"יי-ןט
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 רעט ָאע מט ןשידיי ןופ ןַאטיססעל

 ךיז טריפש רַאפרעד .(121 .ז) יקיטַאמַארד רעשידיי רעד ןוא ליפש

 -טסירק רעד ןופ העּפשה יד קרַאטש רעייז ָאטעג ןשידיי ןיא רעבָא

 .םיבוט-סימי ןוא הנותח ,םיגהנמ עטלַא וצ עגונב הביבס עכעל

 -ָאד יד ןופ ךס ַא .תונצל ןוא ןציוו ,גנַאזעג ,ץנעט ,ןעגנולייוורַאפ

 גנע ןעוועג םתעשב וליּפַא ןענייז ןעגנולייוורַאפ ןוא םיגהנמ עקיז

 רעזעיגילער רעד .טלוק-ןענַאמעד ןוא טטניד-ןצעג טימ ןדנוברַאפ

 יד ןוא ,ןרָאװעג טפעוועגסיוא תורוד ןופ ךשמ ןיא רעבָא זיא תוהמ

 סלַא זיולב קלָאפ ןופ ןייזטסואווַאב םניא ןבילברַאפ ןענייז סיגהנמ

 סָאװ ,?שמל ,יסעדנעלַאקי ןוא יסעדַאילַאקי יד .רעגייטששנבעל

 -רךַאפ טימ רעדָא ,תויח רַאפ ךיז ןעטשרַאפ טימ ןדנוברָאפ ןענייז

 -רעירפ ןיא עקַאט ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ השבלה יד ןטייב

 -ָארע טימ ןוא טלוק ןזעיגילער טימ ןדנוברַאפ ןעוועג תורוד עקיד

 טמַאטוע עקַאט ןופרעד ןוא ,טסנידנצעג רעד ןיא ןטנעמַאמ עשיט

 רעד טימ .יהששא ידגב שובלת אלי ןופ הרות רעד ןיא טָאברַאפ רעד

 ךות ןץעיגילער ןייז לַאבמיס רעקידעבעל רעד טָאה רעבָא טײצ

 -קַא ןיא ,רָאלקלָאפ ןטוועּפ ןיא ןרָאוװעג לגלוגמ זיא ןוא ןרָאלרַאפ

 יד טָא עקַאט ןוא .יטייקילעזעגי רעכעלמיטסקלָאפ ןופ ןרָאוסעס

 -רַאפ רעד ואוו ,(26-100 .ז) קרעוו סרעפיש רײד ןיא ךעלטיּפַאק

 -עלטסירק יד סָאו ,העּפשה רעסיורג רעד ףיוא ןָא טזייו רעסַאפ

 ןיא יטייקילעזעגי ןופ ןרענָאיּפ יד ףיוא טַאהעג טָאה הביבס עכ

 ,ןרַאני ,םיצל עשידיי עלַא יד ףיוא ,סָאטעג עכעלרעטלַאלטימ יד

 -עטניא יד ןענייז ,ליפשש ןוא גנַאזעג ,ץנַאט רעיײז טימ םינחדב

 טָאה סיילפ ןוא ימ םיױרג טימ .ךוב ןצנַאג םניא עטסטנַאסער

 ןלעווק עשיעּפָארײא ענעדישרַאפ סיוא טלמַאזעג רעסַאפרַאפ רעד

 ןופ ןָאפ ןפיא םיא טגנילעג סע ןוא ,לַאירעטַאמ ןקיטיינ םעד

 ךליב קיברַאפליפ קידעבעל ַא טעג וצ הביבס רעכעלטסירק רעד

 .רעטלַאלטימ ןיא יטייקילעזעגי רעשידיי רעד ןופ

 ןזעיווצ יקירב א ןרָאוװעג ןפַאשעגי ךעלקריוו רעבָא זיא ןעוו

 ןענייז סע ןוא ,רעטַאעט ןשיעּפָאריײא םעד ןוא ַאטעג ןשידיי םעד

 -ַאעט רעשידיי ןופ רענייטשטנורג עטשרע יד ןרָאװעג טגיילעג

 -16 םנופ לעווש ןפיֹוא טשרע ... ? טסנוק רעשיטַאמַארד-לַארט

 לַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג עילַאטיא ןיא זיאיס ןעוו ,היי ןט

 -סינַאמוה ןייר יד ןוא ,רָאוטרעּפער ןכעלטלעוו ןייז טימ רעטַאעט

 -סימ עזעיגילער-ךעלטסירק יד ןעוועג רבוג טָאה עמַארד עשיט

 "יבס עקיסַאּפ יד ןרָאוװעג ןפַאשעג זיא טלָאמעד טשרע .סעירעט

 סענעמָאּפלעמ טימ ןריסערעטניארַאפ ךיז ןלָאז ןדיי ךיוא זַא ,הב

 עטשרע יד עקַאט סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ ללכ זיא סע ןוא ,טסנוק

 סיוא עילַאטיא סױא טמַאטש ליּפש-רעטַאעט ןשידיי ןגעוו העידי

 ,"1531 רָאי םעד

 -שטייד ןיא טריסַאּפ טָאה עבלעז סָאד זַא ,ןָא טזייוו גרעבניצו

 רעד ןיא לביב יד טצעזרעביא טָאה רעטול ןיטרַאמ ואוו ,דנַאל

 טָאה סעצָארּפ-רוטלוק רעקיבלעז רעד .שטייד ףיוא ,ךַארּפש סקלָאפ

 סנַאה ,דיסח רעקידרעייפ ןוא רוד-ןב א רענייז זַא ,ןעוועג םרוג

 -עט-סקלָאפ ןשטייד ןופ רָאטַאמרָאפער סלַא ןטערטסױרַא לָאז ,סקַאז

 קנַאד ַא .רעטַאעט ןכעלטלעוו ַא ןופ רעדנירגַאב רעתמא סלָא ,רעטַא

 ןוא ןלַאװַאנרַאק-טכַאנטסַאפ ענעסַאלעגסיוא עבָארג יד ןענייז םיא

 ןבָאה ליּפשסקלָאפ עלופטנַאלַאט וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןליּפש -
 ןופ רעבירַא ןענייז ןוא שובל ןזעיגילער ןדעי ךיז ןופ ןרָאװעגּפָארַא

 ןוא ,סעדייבעג-רעטַאעט רעלעיצעּפס ןוא רעזײהטסַאג ןיא ףיוהנכריק

 רעד ןגעק לטימ-ףמַאק סלַא ןרָאװעג טצונעגסיוא לָאמלייט וליפַא
 -טלעוו לָאצ עצנַאג ַא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה רע .ךריק רעשילױטַאק

 ,"תידוהי, ,"רתסא, יװ ,סעמעט עשילביב ףיוא סעמַארד עכעל

 | .ןַא'א "טּפשמ סכלמה המלש ,
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 ןסעידיי םניא סשור ןקרַאטש ַא ןכַאמ טזמעג טָאה ץלַא סָאד;
 טרעהעגוצ ךיז םעטָא ןטּפַאכרַאפ טימ ללכב טָאה ןעמ ואוו ,ָאטעג
 ףמַאק םענעכָארבעגסױא טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא םעד וצ
 יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךעלדנע זיא ןדנעטשמוא יד ייב טָא...
 ,רעטַאעט ןושיעּפָאריײא םעד ןוא ָאטעג ןשידיי םעד ןשיווצ יקירבי
 גנורעקלעפַאב עשידיי יד טלייטעגּפָא טָאה סָאװ ,הציחמ יד ןוא
 ףיױא ךיא  ןרָאװעג טקיטיײזַאב זיא ,לפמעט סענעמָאּפלעמ ןופ
 -סומ םעד טל ןליּפש-רעטַאעט ךיז ןזייווַאב סָאג רעשידיי רעד
 טיול ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ןוא ,ןליּפש-טכַאנ-טסַאפ יד ןופ רעט
 ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,סעמַארד עשילביב יד ןופ רעטסומ סעד
 ןעוו ,רעשילַארטַאעט ןיא ןרעװו טצונעגסיױא טנָאקעג ךעלדנע
 עכייר ךעלנייועגרעסיוא יד ,םרָאפ רעויטימירפ ץנַאג וליפַא
 -שרדמ רעד ןיא טיירּפשרַאפ ןענייז סָאװ ,רענרעק עשיטַאמַארד
 ,רוטַארעטיל

 עלעלַארַאּפ ליפ טימ ןזיױורעד ֹוצ ךיז טימַאב רעפיש רײד
 עסעיטַאמַארד עשידיי-טלַא וא סעירעטסימ עשטייד סיוא ןטַאטיצ
 -ַאמַארד עשידיי יד זַא ,ריפסיוא ןייז ןופ טייקיטכיר יד ןליּפש
 -סימ רעשטייד רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא קיט
 -ליּפש עטסקיטכיוו עטלמַאזעג םיא ןופ יד עקַאט רָאנ ,עירעט
 יד זַא ,אקוד ןזיוַאב (123:134 .ז) יױטקנוּפ-רירַאב עשינכעט
 רעטקעריד רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ןליפשע-סקלָאּפ עשידיי
 -טכַאנטסַאפ יד ןופ טרעייננ ,סעירעטסימ יד ןופ טשינ העפזעה
 סָאד זיא רעטרע רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ליטס רעגרעבנערינ ןופ ןליּפש
 .הדומ ןילַא רעּפיש .רד עקַאט

 רעבָא רימ ןענייז ןעגנוקרעמַאב עשיטירק ערעזדנוא טימ ...
 סלַא טסנידרַאפ סיורג סרעּפיש .רד ןרענעלקרַאפ וצ ןסיוא טשינ
 ,ןגעוו עיינ ךרוד טגייל סָאװ ,רענָאיּפ רעדעי .רעשרָאפ-רעטַאעט
 רעתמא רעד זיא רעפיש רײד ןוא ,ןעשזדנָאלב זייוורעטרע זומ
 טָאה רע .גנושרָאפ-רעטַאעט רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא רענָאיּפ
 יד ןעלמַאזפיוווצ טעברַא עמַאזימ ערעוװע יד ךיז ףיֹוא ןעמונעג
 -ַאב שיטירק ,לַאירעטַאמ עטשרָאפעגסיוא טשינ ךָאנ םיא זיב
 ,םענרַאפ ןטיירב ןופ ןינב ןצנַאג ַא יז סױא ןכַאמ ןוא ןטכייל
 וצ ןעד ןעמ ןָאק .תודוסי עכעלטפַאשנסיו ףיוא טעדנירגעג
 -ונעג ןענייז תורעשה ענייז עלַא טשינ סָאװ ,ןבָאה תונעט םיא
 ןענייז ןעגנוריפסיוא ענייז ןופ עקינייא ןוא ,טעדנירגַאב קידנג
 ,"? קיטכיר טשינ

 -ַאעט , סרעּפיש .רד ןופ דנַאב ןטשרע ןפיוא עיזנעצער ןייז ןיא
 :זַא ,יקצַאש בקעי .רד ןָא טזייוו "עטכישעג-רעט

 יד ןרעדליש וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ ךיז טלעטש רעפיש .רדי
 ןמ18 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד זיב עטכישעג-רעטַאעט עשידיי
 -ַאעט ןשידיי םעד ןיא ןעוו טייצ רעד זיב .ה .ד ,טרעדנוהרָאי
 ןעמינָאנַא טעמכ םעד ,ויטקעלָאק סעד רָאנ רימ ןפערט רעט
 -רעווש םעד ..עיצוטיטסניא-סקלָאפ רעקיזָאד רעד ןופ רעפַאש
 רעד ןיא עמַארד רעד ףױא רעקירָאטסיה רעד טגייל טקנופ
 ,ךעלריפסיוא ױזַא טשינ ,ךַאזןבענ ַא סלַא :ךַארּפש רעשידיי
 -עג ןבָאה ןדיי סָאו ,טסנוק עשיטַאמַארד יד טלדנַאהַאב טרעוו
 ףױא ךיױא יװ ,ןכַארּפש עדמערפ ןיא ןוא שיערבעה ןיא ןפַאש
 -טנַא יד יװ ױזַא ןרעטַאעט עדמערפ ןיא ןעוטפיוא עשידיי יד
 !װכיזש ןסיורג ַא טָאה ןעמרָאפ-רעטַאעט עשידיי יד ןופ גנולקיוו
 אליממ טזמעג ןעמ טָאה ,ןעמרָאפ עשיעּפָארייַא ןיײמעגלַא יד וצ
 ןזיױװַאב וצ ידכ ןעלדנַאהַאב ןעמרָאפ עקיזָאד יד טײרב רעייז
 רבחמ רעד ךיז טָאה רַאּפרעד .עיניל-סגנולקיווטנַא יד טלוב
 םיא זיא רעכלעוו ,דָאטעמ-טגנוכיילגרַאפ ַא טימ ןצונַאב טזמעג

 יי:
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 דנַאב םישודקכ

 טָאה רע ןכלעוו טימ רעקיצנייא רעד ןלַאפ ךס ַא ןיא ןעוועג

 רעד ןופ טייצ-סגנוײטשטנַא רעד ןגעוו ןייז רעשמ |ךיז| טנָאקעג

 לגנַאמ רעד .וװ .א .א רעטקַארַאכ ריא ןגעוו ,עסעיּפ רענעי רעדָא

 ףיא טגייל רעטַאעט ןששידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןעידוטשרָאפ ןיא

 קיטייצכייללג זיא רע .ןבַאגפיוא ערעווש רעײז רעקירָאטסיה םעד

 -ימטעטניס ןוא רעקיטילַאנַא רעד ,רעדניפרע רעד ,רעלמַאז רעד

 -מוא זיא סָאד לפיוו ףיוא) ןדניבפיונוצ לייורעד חמ רע .רעק

 רעד טימ עמַארד רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד (!ךעלדיימרַאפ

 ןענייז רעקלעפ ערעדנַא ייב םגה ;עטכישעג-רעטַאעט רעשידיי

 ."ןמטיבעג ערעדנוזַאב יירוצ ןיוש סָאד

 טימ ,ךיז טצונַאב רעּפיש .רד זַא ,יקצַאש .רד ןֶא טזייוו רעטייוו

 ןופ עטכישעג , ךוב שיסַאלק סנַאמעדיג טימ ןעמַאנסיױא עניילק רעייז

 -כיוו רעייז ןוא ןטריטיצ-טפָא םעד טימ ,"ןדיי ייב גנואיצרע רעד

 רָאפ ןעגנולייטטימ , ןיא טקורדעג ,טעברַא ספלָאװ טימ ,טדווע ןקיט

 ,(1909 עדוי ןעד ייב עטיול עדנערַאפ) "עדנוקסקלָאפ עשידיי

 ןטסקעט ערעטלע יד ךיוא יו ,"עידָארַאּפ ןוא םירוּפ , סרעדיינשנייטש

 גרעבנעזָאר ,ןייטשנעװעל ךרוד טקורדעגּפָא ,ןגָאלַאיד עשידיי ןופ

 :זַא ,סולשַאב םוצ טמוק יקצַאש ןוא ,א'א

 -נסיוו םענעדיישַאב רעייז ןוא רעייז ַאזַא טימ ךיז קידנצונַאב

 דָאטעמ רעטוג רעד קנַאד ַא ,רעפיש טָאה ,טַארַאּפַא ןכעלטּפַאש

 ,לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד ןופ גנוריטערפרעטניא רעטקישעג ןוא

 םוצ ןײירַא זדנוא טריפ סָאװ ,טעברַא עטנַאסערעטניא ןַא ןבעגעג

 ןיא ,רעפַאש-רעטַאעט ןשידיי ןופ טלעוו רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 טניּפשעג ךיז טָאה סע ואוו ,סָאטעג יד ןופ ךעלסעג עגנע יד

 טַאהעג טשינ טָאה |ןרעפיש}| רע ואוו .םרָאפי-טסנוק ענעגייא ןַא

 ,רענײמעגלַא ןַא ףיוא טציטשעג ךיז רע טָאה ,עלעווק עשידיי ןייק

 עזעידיי יד ןיא טָאה טייצ רעד וצ זַא ,הרעשה סלַא קידנעמענ

 -תונכש רעד ןיא ןעוועג זיא סע יוו יזַא רָאנ ןייז טנָאקעג סָאטעג

 -ידיי יד ֹוצ טסַאּפעגוצ ,םייונוע עניילק טימ רשפא ,טלעוו רעקיד

 טליּפשעג ָאד טָאה דָאטעמ סכיילגרַאפ רעד .עגנוגנידַאב עש

 תורעעה יד ןעײג לָאמטּפָא םגה ,רעפלעהטימ ןטוג ַא ןופ לָאר ַא

 ןעא טעדנירגַאב ױזַא טשינ ןענייז סעזעטָאּפיה יד ןוא טיי וצ

 ."קידנגייצרעביא

 ,טזייוו ןוא ךוב ןופ תונורסח יד וצ רעביא יקצַאש .רד טייג טציא

 רעד ןופ רָאנ ןעמונעג טעמכ ןענייז ןלעוק סרעּפיש .רד זַא ,ןָא
 ןלַאירעטַאמ טנכייצרַאפ בגא ךרד רָאנ ןבָאה סָאװ ,טנַאה רעטייווצ

 ַא רעייז טזָאלעגכרוד טָאה רע .טסנוק-רעטַאעט רעשידיי רעד וצ
 ןבעגעג ןטלָאװ ןוא ןָאט וצ טקעריד ןבָאה סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ךס

 ייב טסנוק-רעטַאעט רעד ןגעוו דליב רעדנַא ןַא ןוא ןטקַאפ דס ַא

 ףיוא ּפָא ךיוא ךיז טלעטש ןוא ,(ייז ןופ ךס ַא סיוא טנכער רע) ןדיי

 ןוא סעיצַאמרָאֿפניא סרעּפיש .רד ןיא םיתועט ןוא ןזיירג ךס ַא

 :רעבָא ,ןעגנוריפסיוא

 רימ ןזומ ,תונורסח ענעזיוועגנָא יד ףױא קידנקוק טשינג

 עבַאגפיוא ןייז ךיז טָאה ןרעפיש .רד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךַאד

 ןבעגעג ךוב םעד ןיא טָאה רע .ןבעגעגנייא סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 ךעלטפַאשנסיוו ןעגנַאגעגגצ רעטשרע רעד זיא רע .ךס ַא רעייז

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג ַא ןרױרטסנָאק עבַאגפיוא רעד וצ

 רעד ןיא ןייא ןיא ןעוועג זיא ָאד זַא ןסעגרַאפ טשינ רָאט ןעמ

 ןוא רָאטקעטיכרַא רעד ,רעגערט-לגיצ רעד :ץלַא ןָאזרעּפ רעבלעז

 ץלֲא טשינ ,טקרעמַאב רע טָאה לגיצ עלַא טשינ .רעױב רעד

 ..טעפמיא ןוא עיזַאטנַאפ ליפוצ טימ לָאמַא ,טיובעג טסעפ זיא
 -דנעטשרַאפ ,טכייל רעייז לָאמטפָא ,עדָאטעמ רעטוג ַא טימ רעבַא
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 רעד וצ רוטַארעטיל יד ןעוו ,טייצ רעד טימ .רָאלק ןוא ךעל .

 יז ןעוו ,ןרעוו רעסערג טעוװ רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג

 רימ ןעװ ,ןרעװ טצונעגסיוא ןלעוו ןלעווק ענעזיוועגנָא-ןביוא

 -רַאּפ ןַאד ,עטכישעג-רעטַאעט רעד וצ ןטסיגער ןבָאה ןלעװ

 רעבָא ,עטכישעג עיינ ַא ןבירשעג ןרעוו ןזומ טעוו ,ךיז טייטש

 ןעד ,רענָאיּפ סלַא טסנידרַאפ סרעּפיש .רד :ןביילב טעוו סנייא

 ןיק טשינ טָאה ,ןרָאװעג טריקילבופ םיא רַאפ זיא סָאװ ,ץלַא

 -ָאיּפ רעד טימ ןוא טסנידרַאפ ןייז זיא סָאד .טרעו סיורג

 ."ןריצלָאטש רעפיש קחצי .רד ןָאק טעברַא רעשירענ

 עשיגָאלָאליפ , יד ןיא קירוצ לָאמַא ךָאנ ךיז טרעק יקצַאש .רד
 .רד ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןריזנעצער וצ "ָאוװיי , ןופ "ןטפירש

 טימ טרזחרעביא ןוא "רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג , סרעּפיש

 ךָאנרעד .קיטירק ןייז ןבָאגוצ עיינ ךס ַא ךָאנ טימ ןוא םיטרּפ רעמ

 ;דנַאב ןטייוצ םוצ וצ רע טערט

 ןטיױוצ ןיא טרירעּפַא רעפיש ןכלעוו טימ לַאירעטַאמ רעד,

 ןעידיי םעד ןופ ןטסקעט ןופ טײטשַאב עטכישעג ןייז ןופ דנַאב

 -ַארט; ןופ ןעײטשַאב ןטסקעט עקיזָאד יד .רַאוטרעּפער-רעטַאעט

 -עבעל םויה ךע ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןליפש-םירופ ײעלענָאיציד

 עטצעל יד | טשרעו ךיז טָאה ןעמ ןוא ןורכז-סקלָאפ ןיא קיד

 ןוא גנַאגרעטנוא ןטולָאסבַא ןופ ןעוועטַארּפָא יז ןעמונעג ןטייצ

 -ייֵז סָאװ ,רעדָא ןטפירשעטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןכעלטנפערַאפ

 -ַאב ןיא ָאד ןעמוק ךיוא ."ךעלכיב -סקלָאּפ ןיא ןענישרעד ןענ

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא ןענייז עכלעוו ,סעסעיפ עכעלטע יד טכַארט

 לשמל יוװ ,טּפירקסונַאמ ןיא ךיז ןעניפעג סָאו רעדָא היי 18 ןיא

 |וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,1697 ןופ די-בתכ רעקיצפייל רעד

 .ןלייזלעגָאוו

 -ַאפ רעפיש טניפש לָאירעטַאמ ןקיזָאד םעד ןופ ךמס ןפיוא
 יד רעלַארטַאעט רעשידיי רעד ןופ דליב ַא זדנוא רַאפ רעדנַאנ
 ןופ תורוש ןוא סקרַאמער יד ןופ .1750 זיב היי 16 ןופ קימַאנ
 -לוק רעשילַארטַאעט רעד ןופ דליב ַא ףיוא רע טוב ןטסקעט יד
 ףיא ןָא טזייוו ןוא סָאטעג עשיווַאלס ןוא עשינָאמרעג יד ןיא רוט
 טימ ליּפש-סקלָאפ ןשידיי ןיא ןפיט עסיוועג ןופ גנוײטשטנַא רעד
 קידנצונַאב .רוטַארעטיל-רעטַאעט רעניײמעגלַא רעד ןופ ףליה רעד
 דקמ יד ףױא ןָא רעפיש טזיױו ,דָאטעמ-ךיילגרַאפ ַא טימ ךיז
 -עטַאמ ןשידיי ןיא ןזיולב יד טצנַאגרעד ןוא תועּפשה ןוא םיר
 ,םלועה תומוא יד ייב לַאירעטַאמ ןשיגָאלַאנַא םעד טימ לַאיר
 טלייטרַאפ רעּפיש .טייצ רענעי ןופ ןעמַאר יד ןיא ,ךיז טייטשרַאפ
 .תופוקת יירד ןיא גנולקיװטנַא-רעטַאעט עשידיי

 -רעגניזרעטסיימ יד ןופ עכַאפע יד ןיא הפוקת עטשרע יד
 עסשילביב יד טילב טלָאמעד ,היי 16 ףוס ןזיב ךרע ןַא ,רעטַאעט
 -ידיי ַא ןופ םינמיס ךיז ןזייוַאב סע ןוא (עמַארד-לוש) עמַארד
 . .עידעמָאק-סקלָאפ רעש

 -גנע עקידנרעדנַאוו יד ןעוו עכָאּפע יד זיא הפוקת עטייווצ יד
 -ַאלס יד ןיא ךיז ןזייווַאב ןטנַאידעמָאק עשינעילַאטיא ןוא עשיל
 ןשידיי סעד ןסולפנייאַאב ןוא רעדנעל עשינַאמרעג ןוא עשיו
 -קַארַאכ רעד .היי 17 עצנַאג סָאד טעמכ זיא סָאד .רַאוטרעּפער
 -רעטניא ,ןענָאיצקַא ןענייז רערעייז רַאוטרעּפער רעשיטסירעט
 ."ןליּפש גניזג ןוא סעידעמ

 רעד ןיא עּפָאריײא-ברעמ ןיא ךיז טבייה עכַאּפע עטירד יד
 הפוקת יד זיא רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ .היי 17 טפלעה רעטשרע
 ערעּפָא ןופ טסייג רעד ןעוו טנעמָאמ ןטימ שיטסירעטקַארַאכ
 -ַאעט רעזדנוא ןיא ןיירַא ךױא טגנירד ןוא קידנרינימָאד טרעוו
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 יז הפוקת רעקיזָאד רעד רַאפ .היי 17 ףוס טעשעג סָאד .רעט

 ןיא "ןליפשעגניזג ששיטסירעטקַארַאכ גנוניימ סרעּפיש טל ןענ

 םעד ףױא רעּפיױש טיוב גנוניימ עקיזָאד יד .םרַאפ-ערעּפָא ןַא
 ןַא ןעז ליװ רע רעכלעוו ןיא ,1720 ןופ ליפש ײשורושחאג
 .ערעּפָא

 ןיר ַא גנולייטרַאפ עקיזָאד יד זיא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 טעינ ןענייז רעטַאעט ןשידיי ןקילָאמַא ןיא לייװ ,עשיטַאמעכסי

 ןְליפַא ןוא ץלענע ױזַא ןעמרָאש רעטַאעט ןייק ןדנואוועראפ

 -עלע ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ליפש-םירוּפ ןופ ןטסקעט עטסגנוי יז

 זיִלָאנַא רעשיגָאלָאליפ רעד... .ןליטס ןוא תופוקת עלַא ןופ ןטנעונ

 -רעטַאעט םענײמעגלַא סםעד טימ ןכירטש עששיגָאלַאנַא יד ןוא

 רַאפ טקנופ-סגנַאגסיױא ןַא םלַא ןרעפיש ןעניד רַאוטרעּפער

 -עי רעדָא רעד רעהעג סע הפוקת ַא רַאפ סָאװ וצ עטשטסעפ

 טיהעגּפָא טציא זיב ןענייז עכלעוו ,ןליפש יד ןופ טנעמגַארפ רענ
 ."ןרָאװעג

 זַא ,יקצַאש .רד ןָא טזייוו ָאד ןוא

 ןלעפ סע ואוו ןטרָאד רעטקיטכערַאב ַא זיא דָאטעמ ןימ ַאזַא;

 רעד ןיא רעבָא ,תופוקת עקידתוכיש יד ןופ ןטסקעט עטקורדעג

 טייקיטכיזרָאפ סיֹורג דָאטעמ עקיזָאד יד טרעדָאפ טייצ רעבלעז

 לָאצ עסיורג ךעלגעמ ַאזַא ןציזַאב וצ גנובערטש ַא לכ םדוק ןוא

 ריפסיוא ןשיטעטניס ַא ןעיױב ןענַָאק לָאז ןעמ זַא ,ןלַאירעטַאֹמ

 טלָאמעד ןטסקעט ייר ַא ןופ זילַאנַא ןַא ןופ אצוי לעוּפ סלַא

 ןעמַאזניימעג ַא ןבָאה ןטסקעט יד ןוא יד זַא ,ןגָאז רימ ןענָאק |

 -עגלַא םעד ןופ ןטסקעט יד טימ שיטנעדיא זיא רעכלעוו ,ךירטש

 יד ןענייז רעבירעד ןוא ,הפוקת רעד ןיא רַאוטרעּפער םעניימ

 ןופ ןגעוו יד .הפוקת רענעי ןופ טקודָארּפ ַא ןטסקעט עקיזָאד/

 -דנעטשרַאפ ןוא עטוזעּפ עכלעזַא לָאמ עלַא טשינ ןעניז העפשה

 סעיגַאלַאנַא טשימעגפיונוצ זדנוא ייב ןרעוו לָאמטּפָא ןוא ,עכעל

 -עשה ףיוא טיובעג טרעוו דָאטעמ ַאזַא לייו ןוא ...תועּפשה טימ

 -םדוק ךיז טלָאװ ,ןעגנוצנַאגרעד עוויטואיטניא ,סעיגָאלַאנַא ,תור

 טימ ןרירעּפָא לָאז רע רעקירָאטסיה-רעטַאעט ַא ןופ טרעדָאפעג לכ

 דנַאב ןטייוצ ןופ עיצקורטסנָאק סרעּפיש .לַאירעטַאמ ןסיורג ַא
 ןופ ןליפש ןופ ןטסקעט קיסיירד ףױא ןצנַאגניא טיובעג זיא

 יד ןוא ןטנעמגַארפ ךעלטנגייא ןענייז לָאצ עטסערג יד עכלעוו

 יד טשינ ןליפַא ןעמַאנסיױא עניילק טימ ןענייז ןטסקעט עצנַאג

 ."עסעיּפ רעד ןופ עיצקַאדער עטשרע

 -סיוא ןַא טרעדָאפעג ךיז טלָאװ לכ םדוק זַא ,טלַאה יקצַאש .רד

 ןוא ,ןליּפש-ףסויתריכמ עטקורדעג עלַא ןופ זילַאנַא רעּכעלריפ

 "יש עכלעוו ,ןסעיּפ עכלעזַא ייר עצנַאג ַא סיוא רע טנכער ייברעד

 תורעשה יד ּפָא רע טגערפ רעטייוו .טנָאמרעד טשינ ללכ טָאה רעּפ

 דוד , ןסעיּפ עשידיי יד ןופ ןעגנומַאטשּפָא יד עגונב ןרעּפיש ןופ

 "טּפשמ סכלמה המלש , ,"ףסוי תריכמ , ,"קחצי תדקע , ,"תילג ןוא

 | ..אא

 :רע טביירש עיזנעצער ןייז ןרימוס םייב
 יַאנַא ןיא טײקיניזּפרַאש ךס ַא ןזױועגסױרַא טָאה רעּפיש,

 -רעפער-רעטַאעט ןשידיי ןטלַא םעד ןרױרטסנַאקער ןוא ןריזיל

 רע .ןטנעמגַארפ ןיא טעמכ טציא זיב ןגָאמרַאפ רימ ןכלעוו ,רַאוט

 יד ןצנַאגרעד ןופ עדָאטעמ עטוג ַא רעייז ןבילקעגסיוא טאה

 -נווא ןלעטשקעוװַא ןוא עניימעגלַא יד טימ ןזיולב-ןלעווק עזעידיי

 ןפרַאד יי עכלעוו ןיא ןעמַאר-טייצ יד ןיא ןלַאירעטַאמ ערעזד

 -עטַאמ עבלעז יד טימ טפַאשבורק ןוא טלַאהניא רעייז טול ןייז

 ןריפרַאּפ טייוו וצ טזָאלעג רעבָא ךיז טָאה רע .ערעדנַא ייב ןלַאיר

 תורעשה ךס ַא ןענייז רעבירעד ןוא ,סעיגָאלַאנַא יד ןופ יד טימ
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 רעט ַאע פ ןשידיי ןופ ןַאפיססעל

: 

 -סגנושרָאפ רעד ןיא ןלעוו ןוא עטעדנירגַאב ןייק טשינ עניז
 ןכלעוו ףיוא סיזַאב רעד .ןרעוו טקעמעגּפָא טייצ רעד טימ טעברַא

 ַא לָאמעלַא טשינ זיא ,סעיגָאלַאנַא עקיזָאד יד טיובעג ןענייז סע -
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטסקעט יד טוג ןעק רעפיש ביוא ,רעטסעפ
 רע טָאה ,(טלעפרַאפ רע טָאה ךס ַא ןוא) ךעלטירטוצ םיא רַאפ
 עכלעוו טימ ןטסקעט עדמערפ יד טימ טנעקַאב קיצנױװ רעבָא ךיז
 רעד זיא סָאד ןעגנושרָאּפ עשיגָאלַאנַא ענייז רַאפ טרירעּפָא רע
 .טעברַא רעד ןופ טקנופ רעכַאווש

 ןצעזוצסױא ךס ַא רעײז טַאהעג ןעמ טלַאװ שיגָאלָאדָאטעמ
 -ַאב ןופ פיצנירפ םעד ּפָא טשינ טיה רע :טעברַא סרעפיש ןגעק
 רעטירד ַא ךרוד לָאמטּפָא טרירעּפָא וא ןלעווק עטשרע יד ןצונ
 -נטסרעמ ,ןלעווק ףיוא זייוולייט טיוב רע... .טנַאה רעטרעפ רעדַא
 .טשינ לָאמַא ןוא עכעלזָאלרַאפ לָאמַא ,סעיצַאליּפמָאק ףיוא לייט

 ּפָא טיִנ ןעד טלגיפש יצ ?דלוש סרעפיש סָאד זיא יצ רעבָא
 -גָאװעג ַא ןעוועג ךָאד זיא סע ?טײקמערָא רעזדנוא טעברַא ןייז
 סָאו) סַאּפמָאק א ןָא ךיז ןזָאל וצ רעפיש .רד ןופ טירש רעט
 ןופ םי ַא ףױא (?ענייז רעייגרָאפ עלַא יד ןבָאה טרעוװ ַא רַאּפ
 ,רעשטייטסיוא רעד ןוא רעלמַאז רעד ןייז ,םינינע עטרירַאב-טשינ
 ןופ .רעשרָאפ-רעטַאעט םעד ןוא רעקירָאטסיה-ןעמַארד םעד ןופ
 טנַאקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה טעברַא רעשירענָאיּפ רעסיורג רעד

 רעקיטכיר רעקיטײזלַא ןַא ףיוא רעדָא טייקידנעטשלופ ףיוא ןטכיר !
 זיא ךָאד ןדיי יב טסנוק-רעטַאעט ןופ דליב ַא ןוא גנוצַאשּפָא
 עוויטיזָאפ ןענייז ןטַאטלוזער יד ןוא רעטיירב ַא סענרַאּפ רעד
 ןופ עגַארפ רעד רַאפ לעיצעּפס ןוא ןגַארפ לָאצ עסיורג ַא רַאפ
 -טרעּפמולעגמוא יד ןסַאּפנײרַא שיגָאלָאנָארכ ןוא ןריורטסנַאקער
 רעד .ליפשע-םירופ עשידיי יד ןופ ןטסקעט ענעבעגעגסױרַא
 רעקירעהעג רעד ףױא טשינ רשפא {זיא זילַאנַא רעשיגָאלָאליפ
 .טנכייצעגסיוא ןיא רעשירָאטסיה-רעטַאעט רעד ןגעקַאד ,ךיוה

 ןעמוק טשינ לָאז סע ןעגנוריפסיוא ןַא רַאפ סָאװ וצ רעבָאי
 -קערָאק ַארַאפ סָאװ ,גנושרָאפ-רעטַאעט עשידיי יד טייצ רעד טימ
 ןעגנוצַאעּפָא עקיטציא-זיב יד ןיא ןגָארטנירַא טשינ לָאז יז ןווט
 רָאלק זיא סנייא ,ןעמעננָא טשינ לָאז יז תורעשה ַארַאפ סָאװ ןוא
 רַאפ ןרעװ טנעקרענַא לָאמעלַא טעװ ךֹוב סרעפיש :רעכיז ןוא
 -רוטַארעטיל ןטיירב ַא טימ טעברַא רעשירענָאיּפ רעטששרע רעד
 ןוא ןבירשעג ןיזפרַאש ןוא גנואווש טימ ,םענרַאּפ ןשירָאטסיה
 -עגירעטַאעט סרעּפיש .רד ,עמונַאב ןטנָאזירָאה עטיירב טימ
 -רָאפ-רעטַאעט רעשידיי רעד רַאפ סיורָאּפ פוטש ַא זיא עטכיש
 גנַאגוצ ןכעלטפַאשנסיוו םענרעדָאמ ַא רַאפ ןייטשלקניוו ַא ,גנוש
 -ַאעט ןופ סעדָאטעמ עטצעל יד טימ םכסה ןיא ןינע םצע םוצ
 ןופ קורדסױא ןַא םיא טמוק רַאפרעד .ללכב גנושרָאפ-רעט
 ."גנונעקרענָא ןופ טרָאו ַא ןוא טײקרַאבקנַאד
 ?ןטפירש עשיגָאלָאליפ , דנַאב ןטייווצ ןפיוא עיזנעצער ןייז ןיא

 -ַאעט עשידיי ןייז ןופ תוכיש ןיא רעּפיש ר'ד טביירש ,"אוויי , ןופ
 ןופ עטכישעג רעד וצ , טעברַא סכיירנייוו ר"ד ןגעוו ,עטכישעג-רעט
 :"ליּפש-שורושחא רערעטלע רעד

 ,ליּפש-שורוזשחא סנופ ןטסקעט 3 ָאד טבײרשַאב ךיירנייוו רידי
 יד .1780 ןוא 1720 ,1718 ןרָאי יד ןופ טיהרַאפ ןענייז סָאװ
 ךיירנייו .מ ריד טמוק סע .טנַאסערעטניא רעייז ןענייז ןטסקעט
 רע טלָאװ ןבירשַאב יונעג ייז טָאה רע סָאװ ,קנַאד ןעמערַאװ ַא
 רעבָא ךיירניױו ריד .טוג ןעוועג טלָאװ ,טנגונגַאב טימרעד ךיז
 עזעיגָאלָאדָאטעמ -- רעמ ךָאנ ַוא עכעלטכישעג-רעטַאעט טכַאמ

 טייז ַא ןיא רעבָא רע טפערט ,ךוב ןיימ וצ -- ןעגנוקרעמַאב

 בגא -- רימ טכַאמ ךיירגייוו ריד ,ןיירַא עלעטניּפ ןיא טָאטשנָא
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 דנַאב םישורלצל

 -ַאעט ןיימ ןיא בָאה ךיא זַא ,ףרואוורָאפ -- ןטַאקילעד ַא רעיז

 םעד ןופ ןטסקעט יד ןזייוו וצ ןטסָאמרַאפ ךיז עטכישעג-רעט

 ךיא ןוא ,גנולקיװטנַא רעקידהגרדהב רעייז ןיא ליּפש-שורוששחא

 טשינ בָאה ךיא תמחמ ,סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא ייברעד בָאה

 -ַאביס עכלעוו טימ ןטסקעט יד טכַא ןיא קירעהעג יו ןעמונעג

 סָאד.. םענייז רעייטשעוצ םעד ןיא ךיירנייו ריד ךיז טקיטפעש

 ,ןטסקעט יד ןעוו טקרעמַאב ןייפ ןוא ליוװ ןעוועג ץלַא טלָאװ

 -ָאפ עכלעזַא ןעוועג ןטלָאװ ,ךיירנייו ריד טביירשַאביס עכלעוו

 טוואורּפעג בָאה ךיא ןכלעוו ,דנַאטשנגעק םעד ןופ סעיפַארגָאט

 .ןריורטסנַאקער וצ עטכישעג-רעטַאעט דנַאב ןטייױוצ ןיימ ןיא

 ןטסקעט עטנָאמרעד יד פ גנובײרשַאב סכיירניױו ריד ,אברדא

 "עג זיא געוו ןיימ זַא ,זױוַאב רעטסעב רעד זיא ,היי ןט18 ןופ

 -קיד קיטכיר רימ טָאה עיציוטניא ןיימ זַא וא רעקיטכיר ַא שוו

 -סנָאקער םייב טכיוועג םוש ןייק יז ףױא ןטייל וצ טשינ טריט

 ןופ (יטסקעטרוא םעד) טסקעט ןקידהליחתכל םעד ןרױרט

 דנַאב ןטייוצ ןיא בָאה ךיא .ליפש-שורוששחא ןכעלמיטסקלָאפ

 טימ ןטסקעט יד זַא ,טריפעגסיוא עטכישעג-רעטַאעט ןיימ ןופ

 ךיז טימ ןלעטש ,ךיירנייו ריד טציא ךיז טמענרַאפיס עכלעוו

 -ַאנָאיצַאר רעד ןופ ליטס םניא) ןעגנופַאש עלעודיווידניא רָאפ

 -טנַא שיגָאלָאדָאטעמ רעקיזָאד רעד טָא ןוא ,(הפוקּת רעשיטסיל

 סכיירנייױו ךרוד טקיטעטשַאב ךיוא טרעוװ טנעמָאמ רעקידנדייש

 -שורושחא סָאד רעבָא תויה ,ןעגנוביירשַאב ,ײסעיפַארגָאטָאפ;

 טרעהעג ,ןריורטסנָאקער וצ טוואורּפעג בָאה ךיא סעכלעוו ,ליּפש

 -ַאש עכעלנעזרעּפמוא ,עמינָאנַא ןופ הפוקת רערעטלע-ליפ ַא וצ

 ךיא סָאװ ,טלדנַאהעג קיטכיר שיגָאלָאדָאטעמ ךיא בָאה ,ןעגנופ

 עכלעזַא עיצקורטסנָאקעד ןיימ רַאפ עזַאב סלַא ןעמונעג בָאה

 -רעפמוא וצ יי ןעגנַאלַאב רעטקַארַאכ רעייז טול סָאװ ,ןטסקעט

 ןטכיש-רוטלוק ךיז ןיא ןטלַאהטנַא סָאו ןוא ןעגנופַאש עכעלנעז

 רעד ןיטשטנַא טנַאקעג טָאהיס רעכלעוו ןיא הפוקת רענעי ןפ

 .ליפש-שורושחא ןכעלמיטסקלָאפ םנופ טסקעטרוא

 ַא רעגײטש ַא זַא ,ןעמוקסיוא ,ָאזלַא ,ָאק שיגָאלָאדַָאטעמ

 קירוצ רָאי 20 טימ ךָאנ זיא סָאװ ,ליפש-שורוזעחא ַא ןופ טסקעט

 סָאװ רעדָא רעליפש םירוּפ ערעזדנוא ןופ ןרָאוװעג טליפשעג

 -רַאפ -למור ַא ןופ ןרָאוװעג ןבעגעגסױרַא קירוצ גנַאל טשינ זיא

 טקורדעג רעדָא טנכייצרַאפ םגה ,טסקעט  ַאזַא טָא זַא ,רעגעל

 "טסקעט רוא; םוצ ןייז רעטנענ דס ַא ןָאק ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא

 ."היי ןט18 ןופ ןטסקעט רעדייא ליּפש-שורוזשחא םנופ

 עשיגָאלָאליפ , יד ןופ דנַאב ןטייווצ ןפיוא עיזנעצער ןייז ןיא

 -נעצער סיקצאש .י .רד ףיוא ּפָא .ש דיז טלעטש ,אוויי ןופ "ןטפירש
 ,עטכישעג-רעטַאעט רעשידיי ןייז ןופ דנעב ייווצ עטשרע יד ףיוא עיז
 ;טקרעמַאב ןוא

 ַא רַאפ ?מער ַא יװ קרעוװ ןיימ סיא טצונ יקצַאש .י ריִדָי

 ןענייז סָאװ ,טַאירעטַאמ עכעלטכישעג-רעטַאעט עיינ גנולמַאז

 -עג רעטַאעט; רעדנעב ייוצ עניימ ןיא טכַא ןיא ןעמונעג טשינ

 :עיזנעטערפ ןייא זיולב ןבָאה ךיא ןָאק יקצַאש .י ריד וצ .ײעטכיש

 -רָאפ ץימ טריפרעד ךיא בָאה רעדנעב ייוצ עטנַאמרעד יד ןיא

 ךיז ןעוועג קירביא רעבירעד זיא ,1750 רַאי םעד זיב גנוש

 רערעטעּפש ַא וצ ןעגנַאלַאב סָאוװ ,קַאירעטַאמ ייב ןלעטשוצּפָא

 ךייש סָאװ !ךוב ןיימ ןופ ןעמַאר יד וצ ןפעשטוצ ייז ןוא ,הפוקת

 רַאפ טגנערב יקצַאש .י ריד עכלעוו ,ןלַאירעטַאמ יד רעדיוו

 -עלרַאפ ןיימ ..וצ עיזנעטערפ ַא ךיא בָאה ,1750 זיב טייצ רעד

 רעד תולג םיא ייב ּפָא טכיר סע יװ טייצ רָאי ַא דלַאב .רעג

21 

 רעמ ןיש זיא סָאװ ,עטכישעג-רעטַאעט ןיימ ןופ דנַאב רעטירד
 ..דנַאב ןטרעפ ןטימ ןעמַאװצ קיטרַאפ רָאי ןבלַאהטרעדנַא יװ
 .י ריד טגנערב סע עכלעוו ,סעיינ יד ןופ לײט רעסױרג ַא.
 ןוא ןט3 םעד ןיא ןרָאוװעג טצונרַאפ רימ ךרוד ןענייז ,יקצַאש
 טייצ רעגנַאל ַא טימ ךָאנ עטכישעג-רעטַאעט ןיימ ןופ דנַאב ןט4
 ,תועידי עקינייא טעברַא סיקצַאש ןיא רעבָא ןַארַאפ.. .קירוצ
 ..רעגיײטש ַא יױזַא.. .סעיינ ַא רימ רַאפ טנייה ךָאנ ןענייז סָאװ
 טיוְל םינזח עשיקנערפטלַא ןגעוו טגנערב רע עכלעוו ,תועידי יד
 ץע} לעב םעד ןוא לשרײהמ ,ץישפיל המלש יר ןופ ןטכירַאב
 עיהיי ןגעוו םיטרפ יד ךיױא ןענייז טנַאסערעטניא רעייז .יםייח
 רֶעד ןגעוו ,1551 רָאי ןיא (שילָאינַאּפש) ָאנידַאל ףיוא רעטַאעט
 א 1703 רָאי ןיא ןילרעב ןיא ליּפש-שורושחא םנופ גנוריפפיוא
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 2 1 .ןטייקיניילק עכלעזַא רָאפ ַא ךָאנ

 -ייז ,טעברַא סיקצַאזע ןיא ןיפעג ךיא סָאװ ,עטסקיטכיוו סָאד
 טנכייצרַאפ רע עכלעוו ן'א תומישר עשיפַארגַאילביב יד ןענ
 -טירוּפ יילרעלכ ןופ סעבַאגסױא ענעטלעז רעייז ,ענעדיישרַאפ
 ,ןליּפש

 -ַאב וצ סָאװ טָא ךָאנ ךיא בָאה ןלַאירעטַאמ סיקצַאש .י וצ
 ןופ ןטכירַאב עקינייא ערעדנַא ןשיווצ טגנערב יקצַאש .י ןקרעמ
 -עמָאק , ,"שידעמָאק  ,"סיעידעמוק ןגעוו טרעדנוהרָאי ןטו8
 ,(1775) גָארּפ (1747) טריפ ןיא ץזיווַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ײסיָאד
 ,ןבָאה -- טייל עמורפ -- ןדיי .קצאלפ ,(1787-1790 םורָא) ןירב
 ."סעידעמָאק, עקיזָאד יד ןכוזַאב וצ טרעוורַאפ ,ןטכירַאב יד טול
 ןטכירַאב יד ןיא טָאה ,ײעידעמָאק, טרָאװ סָאד זַא ,יקצַאש .י טניימ
 -ַאו ,קיטכיר טשינ רעבָא זיאיס .ליפשש-רעטַאעט ןופ שטייט סםעד
 גָאט ןקיטנייה םייב ךָאנ ןפורעג ױזַא ןרעוו ןתמא רעד ןיא םער
 ןלעטש סָאוו ,םידירַאי תעב ןטלעצעג-סגנולייוורַאפ ענעדיישרַאפ

 ןופ ןרוגיפ ענעסקַאו טימ ײםוקיטּפָאנָאּפ, ןימ ַא רָאפ ךיז טימ
 ןימ ַא רעדָא .וא:א "םינלזג; ,"ןיגיניקא ,ײןדלעה  ײלרעלַא
 ואוו ,רעטנוזיל עטלָאמַאמ-וװיטימירּפ טימ יײרעלַאג-רעדליב,
 -יסַאּפ עלענימירק רעדָא עכעלטכיסשעג יילרעלכ ןזיוועג ןרעוויס
 יד .ןורכזסקלָאפ ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנור
 םוש ןייק ,ָאזלַא ןבָאה ײסעידעמָאק, עקיזָאד יד ןגעוו ןציטָאנ
 .עטכישעג-רעטַאעט וצ טשינ תוכיש

 .רד ןופ םעד ןגעוו ןכַאמ ךָאנ ךיא זומ גנוקרעמַאב עניילק ַא
 טכירַאב ַא טול -- זיא סָאװ ,ליּפש-םירופ ןטנָאמרעד יקצַאש .י
 ןיא סָאוװ ,1813 רָאי ןיא ענדָארג ןיא ןרָאװעג טריפעגּפיוא --
 -לעז עשיזיוצנַארפ ןופ ןרידנומ ןגָארטעג רעליּפש יד ןבָאה םיא
 ןיא ךעלריפסיוא ךיז ךיא קיטפעשַאב ליפש ןקיזָאד ןטימ .רענ
 ןסייהעג טָאה סע .עטכישעג-רעטַאעט ןיימ ןופ דנַאב 104 סעד
 סנָאעלָאּפַאנ טנידעג םיא טָאה טעשזוס סלַא ןוא ,ײליפש-ןזיוצנַארּפי
 .1812 רָאי יא הלפמ

 יקצַאש .' ריד ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןעניז םענײמעגלַא ןיא
 ךיז טָאה רבחמ רעד זַא ,ןזייװַאב ייז ןוא טנַאסערעטניא רעיז
 ."גנוששרָאפ ןייז ןופ דנַאטשנגעק םעד וצ ןגױצַאב טסנרע רעד

 ;ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ ווָאקרוט טנומגיז
 ךיד רע ליוו . . . טרָא ןַא ףיוא ןציזנייא לָאז רע ןטלעז . . .א

 ןייז .רעמיצ ןרעביא ןגעװַאב ךיז רע זומ ,ןייצרעביא סעּפע ןיא
 -קעד ,שיטעטַאּפ לָאמטּפָא ,ךעלקירעזייה לסיב ַא ,ךיוה זיא םיטש
 ןלַאפעצ רָאה עטכידעג יד ,ןעלקניפ ןגױא ענייז .שירָאטַאמַא?
 רָאפ סַאלב טרעװ םינּפ עכעלגנעל סָאד ןרעטש ןרעביא ךיז
 .פעד} ןופ ןגייצרעביא רעקיניו טנָאקעג טָאה רע .עיצָאמע
 .{רעטַאעט ןשידיי ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא| ןמיובנירג (קחצינ)
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 רעט ַאעט ןשידיי ןופ ןַָאטיססעל

 ןופ ןטלַאהעגסױא ןוא טנעוװקעסנָאק רעקינייו ןעוועג זיא רע
 רעבָא ךיד טָאה רע !רוטַאנירעלטסניק עויסלופמיא ןַא :םיא
 ןעוועג ןײלַא זיא רע לייוו ,ןרימזַאיזטנע ןוא ןסיירטימ טנָאקעג
 !תומולח-לעב ןוא טסַאיזוטנע ןַא

 עזטירָאסישזער ןוא עשירָאטַאזינעצסניא עייַנ ַא רע טָאה טָא
 סע טגייל רע .ײקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב, רַאפ עיצּפעצנָאק
 רָאי .יעּפפטרט רענלױוװי רעד ןופ רָאטקעריד םעד ,ָאזַאמ רָאפ
 ןָאק סָאד .סיזירק-רַאוטרעּפער רעקרַאטש ַא ייז ייב זיאיס .1
 ןייז רעפיש זדנוא טנעייל טָא .גנַאגרעטנוא ןופ ןעוועטַאר יז
 -ַאעט-סיקסנימַאק ןופ עיָאפ ןטשרעבױא םניא גנוריזינעצסויא
 -ניק רעד ןופ ןטייהלעצנייא יד רע טרעלקרעד ךָאנרעד .רעט
 ןיוע טָאה בױרטניױו .ו רעלטסניק רעד .גנוריפפיוא רעקיטפ
 טּפַאכרַאפ ןענייז רימ .סעיצַארָאקעד ןופ ןציקס טיירגעגוצ וליפַא
 -ץרפ רעד .לעניגירָא ןוא טגַאװעג זיא יז .עיצפעצנָאק רעד ןופ
 רעד וצ וצ טערט ןעמ .הכימס ןייז טיג ,ענזיצַאק רעטלַא ,ץעּפס
 -ירעלטסניק סרעּפיש זַא ,סױרַא ךיז טזייו ָאד . . . ןוא .טעברַא
 -גילפ ענייז .טייקשידרע עשינעצס יד טלעפעג טָאה עיזיוו רעש
 -עצס ןלַאער םנופ רעטיירב טיײירּפששעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןעל
 -עג רעווש ַא טימ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא ןעמ .לטסעק ןשינ
 ךָאנ רעבָא ךיז טָאה רעּפיש .וואורּפ םעד ןופ ןרינגיזער וצ טימ
 ףיא טרַאװעג ןוא קנַאדעג םעד טימ ןגָארטעגמורַא ןרָאי עגנַאל
 . רעטַאעט סעיינ ַא ןיא ןוקית ַא

 רע טָאה ,טרַאונגעק רעד ןיא ןענופעג טשינ םיא רע טָאה

 רעד ןרָאװעג זיא רע .טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ טעדנעוועג ךיז

 טגעלפ טפָא .רעטַאעט ןשידיי ןופ סנַאלעסקע רַאּפ רעקירָאטסיה

 -כישעג  רעקיטפנוקוצ ןייז ןופ ןעלטיּפַאק עיינ ןענעייל רימ רע

 עטסטלע יד ןופ עמַארד ןוא טסנוק-רעטַאעט רעשידיי ןופ עט

 ךיז רע טגעלפ הרעשה רעינ רעדעי טימ .ײ1750 ןיב ןטייצ

 תוכיש ןיא טנעמוקָאד רעטקעדטנַא יינ ַא .דניק ַא יװ ןעיירפ

 טריסערעטניא רעמ םיא טָאה עטכישעג-רעטַאעט רעזדנוא וצ

 רעמ ןעוועג זיא רע .סעגַארפ עשיטילָאּפ עטסקיטיועגנָא יד יו

 ןַא טסַאּפעג רעמ םיא טָאהיס .רעקיטילָאּפ יו רעקירָאטסיה

 -|טנעמַאלרַאּפ רעשיליוּפ| םייס יד יװ ערדעטַאק-טעטיזרעווינוא

 .ענובירט

 גנוריפפיוא ןיימ ייב .תיב-ןב ַא ןעוועג רע ןזיא רעטַאעט ןיא

 טקיטכענעג ןוא טגָאטעג רע טָאה 1923 רָאי ןיא "עלעקרעסי ןופ

 זיא ענשעל רעד ףיוא ײלַארטנעצ, רעד . . . רעטַאעט םניא

 ןרָאװעג ײעלעקרעס וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ םישדח יד רַאפ

 ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג עקַאט רימ ןבָאה םיא .םייה עטייוצ ןייז

 -ּפָארַא ןבָאהיס עכלעוו טימ ןקורדסיוא-ךַארּפש רענַאיצילַאג ךס ַא

 רַאפ ךיא טָאה רע ןדלעה סרעגניטע עניב רעד ןופ טדערעג

 ןרעגניטע ןגעו טרָאוו ריפניירַא ןַא ןטלַאהעג ערעימערפ רעד

 | | .הביבס ןייז ןוא

 ןבלעז םניא ,ײוויזירּפ; סעלעדנעמ ןופ גנוריפפיוא ןיימ ייב

 .ליפש-םירוּפ םעד רעביא הנוממ רעד ןעוועג רעדיוו רע זיא ,רָאי

 ךָאד רע טָאה .רעסַאו ןיא שיפ ַא יו טליפעג ָאד ךיז טָאה רע

 עקיזָאד יד ןשרָאפ וצ ףיוא טעמדיוועג ןבעל ןייז ןופ קיטש ַא

 .ןדיי ייב םרָאפ-רעטָאעט עטנַאסערעטניא

 רע זיא ,1940 לירּפַא ןיא עשרַאװ טזָאלרַאפ בָאה ךיא ןעװ
 ךיז טזָאלעגוצ טשינ ךימ טָאה ןעמ .קנַארק ךעלרעפעג ןעוועג
 .סנבעל ןוא טעטילַאטױו ערעייהעגמוא ןייז .םיא טימ ןענגעזעג
 ןסירעגסױרַא טייקנַארק רעקיזָאד רעד ןופ רעבָא םיא ןבָאה טסול
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 ןופ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םעד ןיא ןעגנערבוצמוא םיא ידכ

 ןופ .רעקירָאטסיה רעד ןביילב רעבָא טעוװ רעפיש .קענַאדיַאמ

 ."ןטייקיביא עלַא ףיא רעטַאעט ןשידיי

 זיא .ש זַא ,טרעכייוו .מ .רד רעביא טיג תונורכז ךוב ןייז ןיא
 ןפַאש וצ טעטימָאק םעד ןיא דילגטימ ַא יװ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ
 זיא עכלעו ,'עניב עשידי" טפַאשלעזעג רעד רַאפ ןטוטַאטס יד
 ןשידיי ןופ ףליה רעד טימ ,ןוא ,1921 ןיא ןרָאװעג טריזילַאגעל
 טרָאד 1922 רעבמעצעד ןיא יז טָאה ,עשרַאװ ןיא ןיײרַאפ-ןטסיטרַא
 ןעוועג 1924 זיב זיא .ש ואוו ,לוש עשיטַאמַארד עשידיי ַא טנפעעג
 ןיא זַא ,טרעכייו .רד טביירש רעטייו .רערעל יד ןופ רענייא

 .רײד רעטַאעט ןשידיי םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה טייצ רענעי
 ןוא רעקירָאטסיה ַא יו ןעמָאנ ַא טַאהעג ןױש טָאה רע .רעּפיש
 ןטימ .|טנעמַאלרַאפ|} םייס ןשיליוּפ ןיא טַאטופעד ןעוועג זיא
 יס ,שיטקַארּפ ייס טריסערעטניארַאפ ךיז רע טָאה רעטַאעט
 יב ןריפוצפיוא ןטסָאמרַאפ טיירב ךיז טָאה רע .ךעלטפַאשנסיוו
 ,יקרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייבי סצרפ עשרַאוװ ןיא .ירענליווי יד
 ענייז ןריזילַאער וצ תלוכיב ןעוועג טשינ זיא עףפרט יד רעבָא
 הדמתה ,טפַאשביל סיורג טימ רע טָאה ךעלטפַאשנסיווװ .רענעלּפ
 ןוא רעלַארטַאעט ןופ תורוקמ יד ןשרָאפ ןעמונעג שינטנעק ןוא
 ךשמ ןיא זיא ןופרעד ןוא רבע ןשידיי ןיא ליּפש רעקילעזעג
 עטכישעגי עקידנעב-יירד ןייז ןסקַאוװעגסױא רָאי עכעלטע ןופ
 -רוטלוקי גַאלרַאפ) יעמַארד ןוא טסנק-רעטַאעט רעשידיי ןופ
 דנַאב רעקידרעטייױו רעדעי סָאװ ,(1923:1928 ,עשרַאװ ,יעגיל
 ןקידרעירפ ןופ גוצנַאגרעד ַא רָאנ ,ךשמה ןייק ןעוועג טשינ זיא
 ששממ טיירפעג ךיז טָאה רע .ןזילַאנַא ןוא ןלַאירעטַאמ עיינ טימ
 רוקמ םעיינ ַא ןענופעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי דויק ַא יװ
 טנַאקעג טָאה סע ןוא ,הרעשה עשירפ ַא ןעגנורדעגסױרַא רעדָא
 -וַא וא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ רימ וצ ןעגנילקנָא לָאז רע ,ןפערט
 .הרושב עטוג יד רימ ןגָאז

 םייב טלעוּפעג ןעגנוימַאב עגנַאל ךָאנ ךיא בָאה 1921 ףוס
 -עדוח ןטסנרע ןַא ןבעגסיױרַא לָאז רע ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןשידיי
 זיא עיגעלָאק-עיצקַאדער יד .ירעטַאעט שידייי ניא לַאנרושז
 דלַאב .רימ ןוא ווָאקרוט טנומגיז ,רעּפיש .רד ןופ ןענַאטשַאב
 טלָאמעד זיא סָאװ ,ןיקלע לדנעמ ןיירַא טרָא סווָאקרוט ףיוא זיא
 ,ײןיירַאפ ןופ רעציזרָאּפ ןעוועג ךיוא

 גנוריפפיוא רעד ןגעוו קידנדיר ,לעטש רעקידרעטעּפש ַא ןיא
 .רד ךיז טרעק ,'רענליוו' יד ייב 'קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב' ןופ
 :עיצַאזינעצסניא ס'.ש וצ קירוצ טרעכייוו

 עסעיפ יד טריפעגפיוא טָאה רעכלעוו| יקסווָאנַארג ייס.
 -פיוא} ןַאמרעה ייס ,|רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןטימי
 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ןירענליוו ידי ייב עסעיפ רעד ןופ רעריפ
 -טנפערַאפ טָאה יקסווָאנַארג .ןצרפ ןופ ןטנַאירַאװ ענעדישרַאפ
 -יורג ַא .טשינ -- ןַאמרעה .גנוטעברַאַאב עכעלטסקעט ןייז טכעל
 -נטיוו-רעטַאעט ןסיורג ןופ ןעוועג טלָאװ סע . . . !דָאש רעס
 יד ןופ סעיצַאזינעצסניא יד ןכיילגרַאפ וצ טרעוװ ןכעלטּפַאש
 ןוא רעטיױוצ רעד טימ ענייא ,ןרעסישזער עשידיי עטסערג ייוצ
 טָאה רעירפ רָאי רָאפ ַא טימ ךָאנ ןטנַאירַאװ סצרפ טימ עדייב
 הדמתה סיורג טימ טיירגעג רעּפיש קחצי .רד -- טנָאמרעד יו --
 ילב .עּפורט רענליוו רעד רַאפ 'טכַאנייבי ןופ עיצַאזינעצסניא ןַא
 -סעב רעזדנוא ןוא גָאלָארטַאעט רעקידנטיײטַאב רעד טָאה קפס
 ןַא ןפַאשעג ןליּפש-רעטַאעט עשידיי עטלַא יד ןופ רענעק רעט
 -מָאק עשינעצס עטכַארטעגכרוד-ךעלטנירג ןוא עטנַאסערעטניא
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 דנַאב -םישודדצ

 יז לָאז רע ,טסואוַאב טששינ זיא רימ .קרעוו סצרפ ןופ עיציזָאפ
 ."טכעלטנפערַאפ ןבָאה

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןגעו סעיצקעל ןטלַאהעג ךיוא טָאה .ש

 עטלייצעג ענעי וצ טרעהעג רעפיש . ,ןדיי ייב ליפש-רעטַאעט

 -ןרט סָאד םעטָא ןשירעטכיד ַא טימ ןכיױהַאב סָאװ ,עטנרעלעג

 עלופטנעמַארעּפמעט סרעּפיש רעטנוא .לַאירעטַאמ עטיוט ,ענעק

 -ַאויכרַא יד ןטלַאטשעג ענעסעגרַאפ ,עטלַא ףיױא ןבעל רעדעפ

 ריא -- ןוא רענייב ןווא טיוה ןעמוקַאב תושביה תומצע עשיל

 -רַאפ ןבלעז ןטימ גנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ַא סרעּפיש טנעייל

 ןגעוו רָאטקעל ןעוועג זיא ןוא ןיירַאפ-ןטַארעטיל ןשידיי רעװעשרַאוװ

 יד ןופ דנַאברַאפ םייב טסנוק רעשיטַאמַארד רעשידיי ןופ עטכישעג

 .(1929) 'עניב עשידיי טפַאשלעזעג רעד ייב ןזיירק עשיטַאמַארד

 :ןבירשעג ןילטייצ ןרהא טָאה לבוי ןקירָאי-50 ס'.ש וצ

 וו טימ יז טלײט רע .טייקשידרע :זיא הטיש סרעפיש,
 טימ ןוא ("טסיג-דרעג סנטצעל םעד עמ ןידלָאטרעב-ײקצַאל
 -ןרעג-ױזַא רעשיטסישידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ ערעדנַא ייר ַא
 זיא סָאד טָא -- םזינַאמוה רעשידיי .טייצ-סנַאסענער רענעפ
 -יטעט רענעפרָאװעגרעדנַאנַאפ טיירב ןייז ןופ ןָאט-טנורג רעד
 וצ ייס ,עביל עטייוצ ןייז וצ ייס לסילש רעד זיא סָאד .טייק
 זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא . . . .סזישידיי ןייז וצ ייס ,םזינויצ ןייז
 .ךיירפ יד ןבעל ןששידיי ןיא ןכוז סָאװ ,יד וצ טרעהעג רעפיש
 רעשידיי ןופ רעדלעוו ןוא ןכַאילש יד רעביא ךיז טזָאל רע
 רעד ןופ דליב סָאד ןלעטשוצפיוא ידכ רָאנ טשינ ,עטכישעג
 ןסעידיי ןופ ,לדנַאװ לדנַאה ןשידיי ןופ ,טייקשידרע רעשידיי
 ןשטנעמ יענייזי טרָאד ןעניפעג וצ ידכ -- ךיוא רָאנ ,ןבעל-רמוח
 :טפור רע סָאװ ,םעד ןופ רעייגרָאפ יד . . . ןשטנעמ-דיירפ יד
 געוורעדנַאו םעד ףיא ;ןענופעג טָאה רע ןוא ,םזינַאמוה רעשידיי
 רע .ןשטנעמ יענייזי ןפָארטעג רע טָאה רעקירָאטסיה סעד ןופ
 יד ,רענעמ-ליּפש יד ,טייל-עזומ עשיטייצרַאפ יד ןענופעג טָאה
 טסינ טָאה רע .רעטַאעט-רוא ןשידיי ןופ רעלטסניק-רעדנַאװ
 רַאפ וירב-סוחי ַא ןענופעג טשינ טָאה רע זיב גנַאל יױזַא טורעג
 רעטַאעט שידיי ,עיציבמַא ןייז ןעוװעג זיאיס דיי ייב רעטַאעט
 ןריובעג זיא סָאװ ,דניק סנעדַאפדלָאג ;עטכישעג ַא ןעמוקַאב לָאז
 ַא ןעמוקַאב לָאז ,רעלעק -ךייו רעטשערַאקוב ַא ןיא ןרָאװעג
 רעד ןוא .עקירטעמ עשירָאטסיה ַא ,עיגָאלָאענעג ַא ,תובא-סוחי
 -טלעוו יד ,ײרעטָאעט ןשידיי ןופ עטכישעג, ןייז -- אצוי-לעוּפ
 ,טפַאשטריוו עשידיי . . . ןעמוקַאב עקירטעמ ריא טָאה טייקכעל
 ןופ :ךַאז רעבלעז רעד ןוא ןייא ןופ ןטיז -- רעטַאעט שידיי
 -עצ רעקיטייזליפ ןייז ןיא ,רעפישש זיא ךָאנרעױזַא .רמוח ןשידיי
 -םשה שודיק ןופ ןרעוו לעפתנ ךיוא ןָאק רע ,תמא .ןטײקנפרַאוו
 שודיקי סשַא ןגעו ןבירשעג טָאה רע סָאו ןעײל -- םזיָארעה
 ,םשה שודיק םעד ןיא טׂשינ םיא טייגיס :רעמ טשינ .יסשה
 ,ןכַאז ענעי ןופ ךיוא ךָאד זיא סָאד -- םזיָארעה םעד ןיא טרעיינ
 :סע טסייה ,טעז .דיי-תולג ןשירָאטסיה םעד ןריטיליבַאהער סָאװ
 ןבָאה ייז .ףרַאד ןעמ ןעוו ןדלעה ןייז טנָאקעג ןבָאה ןזיי ךיוא
 ךיוא ןבָאה ייז ןוא ,רעטַאעט טליפשעג רעטלַאלטימ ןיא ךָאנ
 ,רעטַאעט-סנבעל ןשיָארעה -- טציא זיב ןליפש ןוא -- טליפשעג
 טָאה ךעלנעזרעּפ ךיוא :בגא .רעטַאעט -ןדלעה ןשירָאטסיה-טלעוו
 -רעטַאעט טָאה רע .שטנעמ-רעטַאעט ןופ ךס ַא רעפיש ךיז ןיא
 .ײטולב

 :טביירש ןילטייצ ןנחלא

 ןַא ןוא סנַאלעסקע רעפ רעטנרעלעג ַא זיא רעפיש קחציי

 יד ,קיִריל יד ןירַא טגנערב רע .סנַאלעסקע רעפ טסַאיזטנע

 סע .טעניבַאק -רעשרָאפ ןטַאז ,ןקיאור םניא שפנה תוחפתשה

 -ַארעּפמעט סרעּפיש זַא ,ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ

 ןטוג םוצ אקוד ןוא -- ֿפָא טשינ ךיז ןפור סזַאיזטנע ןוא טנעמ

 ,ןערב לפיוו טימ .קרעוו ענייז ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא --

 ןסעידיי ןופ עטכישעג ןייז ,לשמל ,לופ זיא טפַאשביל לפיוו טימ
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 ןוא .עלעווָאנ עשירעלטסניק ענייפ ַא טנעייל ריא ןעוו יו ןגינעג
 ירעטקַארַאכ ,טייקשירעטכיד עבלעז יד ,טײקמערַאוו עבלעז יד
 טדער רע ןעוו .רעקיטילָאּפ ןוא רענדער םעד ןרעפיש ךיוא טריז
 זיא שטנעמ רעד יװ טעז ריא ןוא ,ןצנַאגניא רע טמערוטש --
 עלַא טימ ,ןזעוו ץנַאג ןייז טימ ,המשנ ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ
 .ײטלדנַאהַאב רע עכלעוו ,עמעט רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ,םישוח

 ;(1943) ױזַא םיא טריזירעטקַארַאכ שטיװַאר ךלמ
 ץלַא טשינ רע טָאה סָאװ ,ןזעוועג ץלַא טשינ רע זיא סָאװ

 -טנַא ץלַא טשינ רע טָאה סָאװ ,רעּפיש קחצי .רײד --- ןבירשעג
 -וטייצ ןוא ןטפירשטייצ רעקילדנעצ טריגַאדער טָאה רע .טקעד
 ןוא ךיירטסע ןקילָאמַא ןיא שטייד ןוא שיליוּפ ,שידיי ןיא ןעג
 -טריו רעשידיײטלַא ןופ טיבעג ןפיוא רענָאיּפ ַא ןלױּפ ןיא
 -רָאפ-רעטַאעט רעשידיי ןופ רענָאיּפ ַא וא עטכישעג-סטּפַאש
 ןשילױפ ןיא טַאטוּפעד .רעטלַא-לטימ ןופ סָאטעג יד ןיא גנוש
 ףילרַאפ ןיא ןוא ,ןטעטימָאק רעטרעדנוה ןופ דילגטימ ,םייס
 ,עייטרַאּפ עזעידיי יירד ןופ דילגטימ רעקידנריפנָא ןרָאי ןופ
 -יירוע ןופ רעציזרָאפ ,ןויצ ילעופ וצ לָאמ עלַא םיא טיצ סע רעבָא
 עלָאטיּפַאק ןופ רעסַאפרַאפ ,ןיירַאפ-ןטסיטרַא ןוא ןיירַאפ-רעב
 -טנאנטיל ,רעסישזער ,שידיי ןוא שטייד ,שיליפ ןיא קרעװ
 ,רָאטַארָא רעקיסַאלק-טשרע ,רעטילימ ןששיכיירטסע ןיא רעטכיר
 -לוש ,עשרָאוו ןיא זיוה ןשימעדַאקַא ןשידיי ןופ רָאטקעריד ףוסל
 ,קעדַאר לרַאק .א .צ ,ןטייקכעלנעזרעפ עטמירַאב-טלעוו ןופ רבח
 -- ןא ,עמעלַא ןוא ץלַא טימ רעגירקמורַא ןוא טסימעלָאּפ
 ,רעשיפיט ַא ןָא ךיז טעז סע סָאװ םיֹוק ֶא םיא טסקוק וד זַא
 -ניא טנעדַאקעד רעשיעּפָארײא רעקידנעעזסיוא-שיניצ לשיצ ַא
 רעביא ןפרָאוװרַאפ עקסטַאווכ ,רָאה עטַאלג ,דנָאלב ,טנעגילעט
 -יוה ,ּפָאק רעסיורג ,רעכיוה ןייק טשינ ,ןרעטש ןופ םורק רעד
 -סיוא ךעלקנערק לסיב ַא ןוא רעגָאמ רעייז לָאמעלַא .ןרעטש רעכ
 טדער .טדער רע ןעוו טרָאװ סעדעי רעטנוא טכיירטש .קידנעעז
 רג ַא יװ שידיי טדער ןוא ,טסואווַאב-טסבלעז ןוא רעכיז רעייז
 וטסעז . . . .טקעפרעפ שילױּפ ןוא קַאילָאּפ ַא יװ שטייד ןוא
 טנעגילעטניא םענעטַאנקעגסיוא םעד ךיז רַאפ וטסעז ,ןרעפיש
 טרעוו וד זַא ,וטסביילב טנױטשרעד יוװ ןוא .תורוד-רוד ןופ
 טָאה רע ןוא רעקעב ַא ןזעוועג זיא רעטָאפ סרעּפיש זַא ,ריווועג
 .הביבס רעמערָא ןוא רעשהכאלמ-לעב ַא ןיא טעוװָאכעגסױא ךיז

 טָאה טדערעג ןוא תחנ ַא ץזעוועג זיא ןדייר ןרעה וצ ןרעּפיש
 ןיא געט ןביז עלַא גָאט ןדעי לָאמ ןביז ןרָאי עטגעווַאב ןיא רע .

 ןיא יו ױזַא ןוא .עמעט יד ןטיבעג גָאט ַא לָאמ ןביז ןוא ,ךָאװ
 עכעלניוטשרעד ,ןטקַאפ ןעמוק טשרעוצ .ןדייר ןיא ױזַא ,ןביירש
 ןיא ןבָארגוצסױרַא ייז קיזמ ַא ןזעוועג זיא רעפיש סָאװ ,ןטקַאפ
 -עג ויסנעטניא רעייז טָאה רע סָאװ ,םעד ץוח -- ןוװכרַא יד
 -נעטניא רעייז קיטייצכיילג לָאמעלַא רע טָאה ,טנייה ןיא טבעל
 ןוא -- תופוקת ענעגנַאגרַאפ ןופ ןויכרַא יד ןיא טבעלעג וויס
 רָאנ ,טעדנירגַאב ןוא לַאער ןייז טעוו ץלַא זַא ,ריד ךיז טכַאז טע
 יד ןופ דוסי ןפיוא ןָא טביה רע ןוא עיזַאטנַאּפ טָאה רעפיש
 -נַאפ וצ ,ןטקַאפ עטלעטששעגטסעפ ?שילַאוװיכרַא ,עלַאער עכעלטע
 טסרעה וד תשב :סעגנעטס עקיברַאפ יו ןסולש ןעיצ ןוא ןריזַאט
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיספעל

 -עצ רעטעּפש רָאנ ,ךױא טבילג רעפיש לייו ,וטסביילג ,סע
 -עגנָא ןזעוועג סע זיא ,יס יוװ ייס .רעדליב-ףושיכ יװ סע טניר
 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רעניײא ,טקַאפ רעקידנענױטש ַא .םענ
 .עיערבעה ןייק טשינ ןעק ןוא רעקירָאטסיה עשידיי

 ןיא קרעװ עקיטייז טרעדנוהליּפ רעקילדנעצ יד ךָאנ
 -כָאט ענייש ַא טָאה .וימי לכ ןצבק ַא רעּפיש זיא ,ןכַארּפש יירד
 רע טמענ ףוס םוצ .ןוז ןקידנקנערק קידנעטש ַא רעבָא ,רעט
 -ַאקַא ןשידיי ןופ רעטלָאוורַאפ ,ןטסָאּפ ןוזיטַארטסינימדַא ןַא ןָא
 סָאד .טקנערק רע ןוא .עשרַאװ ייב ,עגַארּפ ףיוא זיוה ןשימעד
 רעד ,ןשטעּפעש ךָאנ ןָאק רע סָאװ ,םיוק ,טרעקַאלעג זיא ץרַאה
 ."ןובירט רעקילָאמַא

 ןדיי יד ןבָאה ןוא ,עשרַאו ןיא ןירַא ןענייז סיצַאנ יד ןעוו

 .רעּפיש .רד ןעוועג ךיוא ייז ןשיווצ זיא ,ָאטעג ןיא ןבירטעגניירַא
 :{גנוצעזרעביא רעזדנוא ןיא| טביירש קע ןתנ .רד

 ,טעב ןייז ןיא ןסעזעג בלַאה ןוא טעלעג בלַאה זיא רעּפיש
 רעטייווצ רעד ןיא ךוב ַא ןוא טנַאה ןייא ןיא ךוב ַא ןטלַאהעג טָאה
 ועביא ןפרָאוװעגנָא ןגעלעג ןעניז רעכיב עכעלטע ןוא טנַאו
 -מוא רעבָא ,סעגַארפ עכעלטע טגערפעג ךימ טָאה רע .קעד רעד
 .סרעפטנע עכעלריפסיוא ןרעפטנע טוואורפעג םיא ךיא בָאה טסיז
 רע טָאה ןרעה וצ טָאטשנָא ןסירעגרעביא רדסכ ךימ טָאה רע
 םיא טָאה ,טגָאזעגסױרַא בָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ סעדעי .טדערעג
 -פיא ,ןעגנורענירעד טלייצרעד טָאה רע ,ןדייר וצ טריטסעגוס
 עטגַאװעג טגָאזעגסױרַא ןוא ןשינעעשעג עלעוטקַא יד טרעלקעג
 ןשיפיצעּפס ןייז ןיא ץלַא סָאד ןוא ,טפנוקוצ רעד ןגעוו ןעגנוניימ
 רעד ןיא טָאה סָאװ ,ךַארּפש עקיציוו ,עכייר ,ערָאלק ַא ;:שידיי
 ןייק ןופ ןעמוקעג טשינ טלָאװ יז יו ןעגנולקעג טייצ רעבלעז
 .ךיי

 רעד ןרוד .שינגעגַאב עטשרע רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד.
 זיא ביײהנָא ןיא ;סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ןביוהעגנָא רע טָאה טייצ
 ,טײקנַארק-ץרַאה ןייז בילוצ ,רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ טעמכ רע
 ןוא ןרָאװעג זיאיס רעגרע סָאװ ,קידריוקרעמ ןוא . ,ןרָאפעג
 טָאה ,טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד רעטסנרע סָאװ
 ןיש טגעלפ רע .טקיטפערקעג ןוא טקרַאטשעג רעפיש .רד ךיז
 ןוא ,טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ בײהנָא ןיא ןסַאג יד ןיא ןײג
 -יז ןיא ןקילײטַאב רדסכ ךיז טגעלפ רע ,קעטש ַא ןָא רעטעּפש
 -עג ךיז טָאה רע .ןטַארעפער ןבעג ןוא סעיצקעל ןטלַאה ,ןעגנוצ
 רעד ןעוועג רע זיא םוטעמוא ןוא ,"רערעטלעג רעד יו טליפ

 -עגסױרַא רע זיא 1943 יימ ןקיטומרעד ןא ןשטנעב ייז ,עיצַאז

 "וצ ןעמוקעגמוא רע ןזיא טרָאד ןוא קענַאדיימ ןייק ןרָאוװעג טריפ

 ."קלָאפ ןייז טימ ןעמָאז

 : :טביירש ַאצינלָאס ןַאמרעש בקעי טילּפ רעד

 רעדָא ןט-12 ןפיוא ,1943 יימ גנַאפנָא זַא ,טסעפ לעטש ךיא;

 'סנַארט רעזדנוא טָאה ,דנַאטשפיוא רעוועשרַאוו ןיא גָאט ןט-13

 גָאט ןייא ןוא ,ןילבול טכיירגרעד ןדיי רעועשרַאװ טימ טרָאּפ

 ואוו ,קענַאדיימ ןייק סופוצ טריפעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה רעטעּפש

 קענַאדיַאמ ףיוא רעדָא) קַארַאב ןיא טלייטעגוצ ןרָאוװעג ןיב ךיא

 ,דלעפ ףָארטש סָאד ןעוועג ןזיא סָאד ,3 דלעפ ,8 ,(יקָאלבי וע?

  סָאד רעדָא ילעּפַאי רעד זיא רעדלעפ 4 ערעדנַא יד ףױא לייוו
 ןוא ,סגָאטרַאפ 4 ןעוועג טעברַא רעד וצ ירפ רעד ןיא ןייטשפיוא

 ירפ 3.30 ןייטשפיוא טזמעג ןעמ טָאה דלעפ ןטירד םעד ףיוא

 :לעוו ,בוקַאי רעסיוועג ַא ןעוועג זיא דלעפ ןופ רעריפ רעד

 ןשטנעמ טנזױט ףניפ ַא ןעגנַאהעג טַאהעג ןיוש ןיילַא טָאה רעכ

 קָאלב םעד ןיא .3 דלעפ ןופ טסנעּפשעג סָאד ןעוועג זיא רע

 -ָאלָאקָאס רעד ךיוא יװ רעפיש קחצי רײד רימ טימ ןעוועג זיא

 ַא ןעמַאזצ ןגעלפ רימ .יבר רעקסנימָאוװָאנ רעד ןוא יבר רעװ

 ןבָארג ,רענייטש ןגָארט םייב דלעפ םעד ףיא ןטעברַא לָאמ ךס

 ןטעברַא ערעוװע ערעדנַא ךיוא יו רעבירג

 ױזַא ןעועג ןיש רעפיש קחצי .רד ןזיא 1943 ילוי ףוס
 םיא ןרעגנירגרַאפ סָאד ןפלָאהעג טשינ ןױש טָאה סע זַא ,ךַאש
 םיא ןבָאה רימ .םיא רַאפ ןָאט ןגעלפ רימ סָאװ ,טעברַא יד
 ןענַאטשעג ןענייז רימ ןעוו ןטלַאהרעטנוא לָאמ רָאֿפ ַא טזמעג
 ןיא ןפורעג סע טָאה ןעמ יוװ ,ײלעּפַא רעדָא זדנוא ןלייצ םייב
 טריקיזיר ןילַא רימ ןבָאה םעד טימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .קענַאדיימ
 רעדָא ןט27 םעד .בייל ןטעקַאנ םעד ףיױא ץימש 25 וצ ןגירק וצ
 טריפעגקעווַא ןדיי עפורג ַא טימ ךימ ןעמ טָאה 1943 ילוי 9
 בָאה ךיא ןעוו ןוא ,יננעימַאק-ַאקסישזרַאקס רעגַאל ןטייוצ ַא ןיא
 ,טליפ רע זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,רעּפיש .רד טימ טנגעזעג ךיז
 רימ טָאה רע ןוא ,עטלייצעג ןענייז ןהעש רעדָא געט ענייז זַא
 .ךיז ןבעגוצרעטנוא טינ טגָאזעגנָא ןוא רעיודסיוא ןשטנואוועג

 ילוי ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעפיש .רד זַא ,רעכיז ןיב ךיא
 רעווש ַא טזָאלעגרעביא םיא בָאה ךיא ואוו ,קענַאדיײמ ןיא 3
 קענַאדיײמ ןיא ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה ךָאװ ַא לָאמ ייוצ .ןקנַארק
 ."ןירַאגרַאמ סעצנוא 5 ןוא טשרו:ווןדרעפ סעצנוא 5

 ,לארשי תנידמ ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,תרפא דוד רענישזיא

 ןעוועג טשינ ןענײיז ָאטעג רעועשרַאװ רעד ןיא .רענדער"-טפיוה

 ןגעלפ ,ןעוועג ָאי סע ןענייז עכלעוו ,יד ןוא ,ןטייקמירַאב ךס ןייק

 ,קידנליו טשינ רעדָא קידנליו ,םיײה רעד ןיא ךיז ייב ןציז

 ןוא ףוס ןזיב בייהנָא ןופ ָאטעג רעװעשרַאו יד ןכַאמכרוד ;כָאנ

 ןוא .ש .רד ןופ טיט םעד טני.אוועגייב טָאה ,דנַאטשפיוא ןכָאנ

 :ןטייהלעצנייא עקידנגלָאפ רעביא טיג רע
 ןשטנעמ טימ ןייז וצ טַאהעג ביל טָאה רעפיש .רד רעבָא ,סַאזנייא
 ןגיוװשעג ןוא דובכ טלייטעגוצ ןוא טצַאשעג םיא ןבָאה עלַא ןוא
 ןבָאה ןוא ןציוו ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ,טדערעג טָאה רע ןעװ
 -לייט ייז טגעלפ רע ןעוו דובכ רעיײז ףיוא ןעוועג לחומ וליפא
 .ײןצעביק לָאמ

 :טביירש ךַאברעיױא לחר

 רעקידנעמוק רעד ןיא טביילגעג טסעפניייא טָאה רעפיש רײד -

 "רַאפ וצ ןבעגעג םענייא ןדעי |טָאה רע ןרעלטיה ןופ הלפמ

 ערעסערג ןַארַאפ ןענייז טייז רעשירַא רעד ףיוא זַא ,ץייטש

 זיא ןילַא רע רעבָא ,טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןבעלרעד וצ ןסנַאש
 -ירב וצ ,דנַאטשרעדיוו סעד ןעז וצ ןעוועג הכוז .עגנַאגעג טשינ

 נַאגרָא ספמַאק רעד ןופ ךעלדיימ ןוא םירוחב יד טימ ךיז ןרעד
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 ןרָאװעג ןגָאלשרעד זיא רעּפיש .רד יװ ןעזעג בָאה ךיא

 ירד ,1943 ינוי ןיא ןעוועג זיא סָאד ַאּפַאק א ךרוד טױט םוצ

 -וצ בָאה ךיא .ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא דנַאטשפיוא ןכָאנ םישדח

 ןיא לּפָאטרַאק ןלייש םייב טעברַאעג רעפיש .רד טימ ןעמַאז

 -ַאװצ ןענייז רימ .קענַאדיײימ ןיא דלעפ ןטירד ןפיוא ,ךיק רעד

 ,11 רעמונ קַארַאב ןיא דרע רעטעקַאנ רעד ףיוא ןפָאלשעג ןעמ

 ןוא ,ןכָארבעצ ,טרעגָאמעגסיוא ,ןגיבעגנייא ןעוועג זיא רעפיש

 .קַארַאב םוצ ךיק רעד ןופ ןגָארט טזמעג טּפָא םיא ןבָאה רימ

 רע .רעייפ טימ לופ ןעוועג ,דימת יו ,רעבָא ןענייז ןגױא ענייז

 "רעד ןקיטומרעד ןוא ןטסיירט וצ טרעהעגפיוא טינ זדנוא טָאה

 ןענעכייצרַאּפ ןלָאז רימ זַא ,טרעדָאפעגפיוא זדנוא רע טָאה ייב

 ךימ ביױא -- רעטעפשש ידכ ,ןעעז רימ סָאװ ,ץלַא ןורכז ןיא
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 רנַאב-םישודלד

 םעד ןופ תודע יד ןייז ןענָאק רימ ןלָאז -- ןבעל ןביילב ןלעוו

 | | ."ןברוה ןסיורג -

 .דנַאב רעטרעפ , רוטַארעטיל רעשידיי ןופ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז
 וינ ,,טילאעט  ,עטכישעג:רעטַאעט עשידי עײנ ַא -- יקצַאש בקעי .רד
 | ,1924 רַאונַאי ,קרָאי
 "יטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשיריי םנופ הנתמ עטסיײנ יד -- רעּפיש קחצי ר'ד

 ,1928 ,9 'ג ,עשרַאװ ,'ט'לבטיל , ,טוט
 ,קיטַאמַארד סקלָאפ רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ -- גרעבניצ .י ר'ד

 ,1929 ,3 ,1 ,עשרַאװ ,'טלעוו-רעכיב ,

 ,"סערּפסקע רעזנוא , ,טסַאיזוטנע' נא --- ןַאמ-סטפַאשנעסיװ ַא -- ןילטייצ ןנחלא
 | ,1924 רעבמעװָאנ 3 ,עשרַאװ

 .וָאנ 3 ,עשרַאװ ,,סערּפסקע רעזנוא , ,רעּפיש קחצי ר'ד -- ןילטייצ ןרהא
4, 

 ,8ד"89 ,וז ,1947 ,לַאערטנָאמ ,' ןָאקיסקעל ןיימ ,, --- שטיװַאר ךלמ
 ,1951 ,סערייא סָאנעוב ,'ןבעל ןיימ ןופ ןטנעמגַארפ , --- 'װָאקרוט טנומגיז

 ,22"20 .זז
 ,1959 ,קרָאי וינ , רבע ןטנעָאנ ןופ , ,רעּפיש קחצי .רד -- טריוהשריה .י
 ,88 ,83 ,77 ,72 ,59 ,23 .ֹוז ,1961 ,ביבא-לת ,' עשרַאװ' -- טרעכייוו לאכימ

9, 11113, 117, 137, 198, 199, 207, 210, 218, 229, 
 י .נ ,ש'וַאמיגָאט , ,קלָאפ ןראפ ענובירט ַא -- אצינלאס ןאמרעש בקעי

 ,1962 ינוי 6
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעבעל ןעגעװ ןטקאפ עיײנ -- ןאמרעדיינש .ל .ש

 ,1963 ילוי 13 ,י .נ ,/גָאט רעד;

 השמ ,ביזבַאטש

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1895 .בעג)

 ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1895 ןריובעג

 ָאד טכַאמעגכרוד ןרָאי עגנוי ענייז ןיא

 -רעד קידנענָאק טינ .לוש עשיטַאמַארד ַא

 רע טָאה ,עניב רעשיליוּפ רעד וצ ןכיירג

 "ידי רעכעלטנגוי ַא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז

 רע רעכלעוו טימ עּפורג-ןרָאטַאמַא רעש

 .ץניוװָארּפ

 רעטשרע רעד רַאפ רָאי עכעלטע
 ןיא טצעזַאב .ש ךיז טָאה המחלמ-טלעוו

 ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ טרָאד טבערטשעג ןוא ,ךיירקנַארפ ,זירַאּפ

 -גואווצעג ןעוועג רע זיא ,עיצוטיטסניא ַאזַא קידנפערטנָא טינ רעבָא

 -ֵנָא ןביוהעגנָא ןבָאה סע ןעוו .ךַאפ רעדנַא ןַא וצ ןעמענ וצ ךיז ןעג

 ןלױּפ ןופ תועידי יד ,המחלמיטלעוו רעטשרע רעד תעב ,ןעמוק

 עשידיי עקיטרָאד יד ןופ טיונ ןוא רעגנוה ןכעלרעדיוש םעד ןגעוו

 רעזירַאּפ יד טימ ןעמַאווצ ,טריזינַאגרָא .ש טָאה ,ןסַאמ-סקלָאפ

 שידיי ַא ןטנעמעלע-רעטַאעט ןוא עלערוטלוק-ךעלטפַאשלעזעג

 עשידיי יד רַאפ ףליה עלעיסנַאניפ ךיוא ןבעגעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 ןפלָאהעג ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזצ ,ךיוא טָאה רע .ןלױּפ ןיא ןסָאמ

 טבילַאב רעייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,"רימזה , רָאכ-סקלָאפ ַא ןדנירג

 סיוכרוד ןעגנַאגעג ןענייז םיחור עלַא ןוא ,זירַאּפ ןיא ןדיי יד ייב

 ןלױוּפ ןיא ןדיי ענעטילעג יד רַאפ

 יד ןעמוקַאב ךעלדנע .ש טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 -וצ ןוא ,רעטַאעט שידיי ןליּפש וצ ןטערטוצוצ רעדיוו טייהנגעלעג

 סנייבשריה ןיא ןטָארטעגפיױא רע זיא ,דראבסָארג ץרעה טימ ןעמַאז

 ,"דימש רעד לקנַאי , סיקסניּפ ,"רעטכעט סדימש ,, ,"רעדלעפ ענירג ,

 -יליבַאטס וצ רעבָא ןעגנוימַאב ענייז ,א'א "קאלייש , סריּפסקעש

 רַאוטרעּפער ןשירַארעטיל ןופ ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד ןריז

 ןטימ ןבעגּפָא ךיז קידנלעװ טינ ןוא ,ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה
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 /רעשילױוּפ רעד רעביא ןרָאפעגמורַא זיא

 -ַאב ,טייצ וצ טייצ ןופ טליפשעג רָאנ רע טָאה ,רַאוטרעּפער-דנוש

 .רַאוטרעּפער ןשירעלטסניק םענייר ןיא רָאנ ךיז קידנקיליײט

 ןופ ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא 1941 ןיא

 טכַארבעגמוא ןוא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טריטרַאּפעד ,ךיירקנַארפ

 ,ייז ךרוד ןרָאוװועג

 ;טביירש רעלדנעהנרָאק לאקוחי

 ַא ןעוועג .ןהשמ}| ריאמ ןסייהעג טָאה רע ,ןביזבַאטש ןגעוו;

 רעד רעטנוא "עקסַאמ, רעד ןיא טליּפשעג ןוא רָאטַאמַא רענייפ

 ,קנעדעגיכ סָאװ ,ליֿפשש ןייז טױל .היע ןרָאד רעזייל ןופ ישזער

 קנעדעג ךיא רעבָא .ןסעיּפ ערערעמ ןיא טליפשעג רעכיז רע טָאה

 ,ד) "עינעשזָאלדערּפ סווָאכעשט ןיא ןעגנוריפפיוא ייווצ ןיא םיא

 דעד ,ךיז טכוד ,טסייה ױזַא) ווָאמָאל סלַא ("גאלשרָאפ רעד  ה

 ןיא "ץנירפ רעד, סלַא ןוא ,ןענכדש ךיז טמוק סָאװ ,ןַאמרעגנוי

 רעדָא ,ןַאכידגָאב רעשיזעניכ רעד -- פירד ּפַאצ ּפיצ  סנעלקנוט

 ,ביזבָאטש ריאמ .(עגירד עקסַאלפ ןָאפ ץנירפ) דיי עלעטניפ סָאד

 .ײ"עיצַאטרָאּפעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא ,שטנעמ רעלעדייא ןַא רעייז
 .רעלדנעהנרָאק לאקזחי רעגָאװש ןייז ןופ .ע .ש

 בקעי ,רעדעפזייר
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1890 .טּפעס 18 .בעג}

 ַא ןיא ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1890 רעבמעטּפעס 18 ןריובעג

 "ישי ןוא שרדמה:תיב .רדח ַא ןיא טנרעלעג .עילימַאפ רעשידיסח

 ךעלדליב-גָאט טימ טריטויבעד .ןביירש ןביוהעגנָא רָאי 18 וצ .תוב

 ךָאנרעד ,עסערּפ רעכעלגעט רעװעשרַאװ רעד ןיא ןענָאטעילעפ ןוא

 ,עניטנעגרַא ןיא ןעוועג 1923 .רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד וצ רעבירַא

 -ירָא עכעלטע ןבעגעגסױרַא .עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד

 -עג טצעזעגרעביא ךיוא ןענייז ייז ןופ עקינייא סָאװ ,רעכיב עלעניג

 ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא רעדניק רַאפ רעכיב ,שיערבעה ןיא ןרָאװ

 | ,ןכַארּפש ערעדנַא

 -זעמ ןיא טריפעגפיוא גרעבמַאס קיזייא טָאה 1928 ילוי 8 םעד

 טעטש ערעדנַא ןיא רעטעּפש ןוא קסירב ןיא ךָאנרעד ןוא שטיר

 ןופ ליײטנָא ןטימ 'דילַאװניא רעד, עמַארד עקיטקַא-יירד ס'ר

 רעצעזטפירש בייל ,קַאז לטפעש ,בילטָאג אנעלעה ,ָאקסעלרָא םירמ

 .א .א

 "הכולמ ןשידיי ןופ םארגָארּפ ןיא "המישר:רוכזי, רעד טיול

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ר זיא ,ןלױּפ ןיא רעטַאטט

 .ןלױּפ ןיא
 ,1929 ,עגליװ ,,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןָאקיסקעל , -- ןעזייר ןמלז

 ,31374 .זז ,דנַאב רעטרעפ

 ַאינַאמ ,ןייש

 | אקסרובַאז אינַאמ }
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמואו

 1913 טניז ,ענייש ַא רעייז ןעוועג .עקטסירָאכ ַא יװ ןביוהעגנָא

 עּפורט-םירבח רעד ןיא טליּפשעג 1924 ןיא .ןלָאר ןליּפש וצ רעבירַא

 .?סָאלַאּפ  רעטַאעט רענליוו ןיא

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טנעמוקָאד-רעדילגטימ ריא ףיוא

 ןיא ךעלסילשסיוא טליּפש יז זַא ,טנכייצרַאפ ןעוועג זיא ,"אוויי,

 רעד ןופ קיגנעהּפָא טשינ זיא יז זַא ןוא ,םורַא טשינ טרָאפ ןוא ענליוו

 ,עיסעפָארּפ-ןרָאיטקַא

 -הכולמ ןשידיי ןופ םַארגָארּפ ןיא "המישר-רוכזי, רעד טיול

 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא יז זיא ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט

 | .ןלױּפ ןיא
 - .צ .ׂש
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 רע ט ַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 םייח-בקעי ,םױבנעזַאר

 |סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1890 .בעפ 5 .בעג|

 ,שטשישזָאר ןיא 1890 .בעפ 5 ןריובעג

 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיב .ןילָאװ

 "סקע ןַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ךָאנרעד
 -וקעג 1908 םֹורַא .רימָאטישז ןיא ןרעט

 טבעלעג טָאה רע ואוו ,ענליוו ןיא ןעמ

 -לעטשעגנָא סלַא קידנטעברַא ,1920 זיב

 -וטיטסניא עשלהק ענעדיישרַאפ ןיא רעט

 "רעב ,ענווָאק ןיא טבעלעג ךָאנרעד ,סעיצ

 -מַאַאב סלַא עגיר ןיא רעטעּפש ןוא ןיל

 ."?סַאיַאה  ןופ רעט

 ןוא סרעטקַאנײא ,רעדיל טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה .ר

 -סױרַא םרָאפכוב ןיא ןוא ,רעטַאעט ןגעוו טּפיוהרעביא ,ןעלקיטרַא

 יד ,(1913 ,ענליוו) "ןעבָאה הנותח טסלָאז , רעטקַאניא םעד ןבעגעג

 -גייא םעד ןוא ,(1917 ,ענליוו) "םייהַא קירוצ , עמַארד עקיטקַא-יירד

 ןבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער .(1920 ,ענליוו) "םוטַאפ , רעטְקַא

 -ַאעט רעזדנוא, רעטנורעד ,סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ

 ,1926 רעבמעווָאנ ,עגיר ,טסנוק ןוא רעטַאעט רַאפ לַאנרושז ,"רעט

 רעטַאעט ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז ןטרירטסוליא ןַא ןוא

 20 ןענישרעד ןענייז סע ןכלעוו ןופ ,(1927-28 ,עגיר) "ךָאװ יד ,

 .ןרעמונ

 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד טכוזַאב .ר טָאה 1929 ןיא

 -רַאפנטעיוװָאס ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -ַאװע ןוא גנוגעווַאב רעשיטסישַאפ-יטנַא רעד ןיא וויטקַא דנַאב

 ףיוא ןטערטסױרַא טגעלפ רע ואוו .ןַאטסכַאזַאק ןייק ןרָאװעג טריוק

 ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1942 ןיא .םזישַאפ ןגעק ָאידַאר רעד

 .ַאטַא-ַאמלַא

 רעייז .רעגנוה ןופ ןברָאטשעג גירק ןכָאנ זיא ,רתסא ,יורפ ןייז

 ןברָאטשעג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ,זיא (רשא) ּפיסָא ןוז

 .עגיר ןיא

 -לעוו ןי'ר ,1920 .ענווָאק ןיא ױזַא טרעדליש ינודקומ .א ר"ד

 -געט ַא ןבעגוצסױרַא טרָאד גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג םיא טָאה רעכ

 :גנוטייצ עשידיי עכעל

 רעקיכָאק ַא ,רעשיגרענע ןַא ןעוועג זיא םױבנעזָאר עשַאיי

 ַא טימ ןיוש זיא רע ןוא שטנעמ רעביל ַא ןעוועג זיא רע .רעוט

 ענווָאק ץנַאג .ײוד; ףױא ןעוועג רעניװונייא עשידי טפלעה

 רעטגיײלעגנָא ןַא ןעוועג םוטעמוא זיא רע ןוא טנעקעג םיא טָאה

 עשידיי עקילָאמַא ערעייט עביל יד ןופ ןעוועג זיא רע .טסַאג

 ריא ןעװ זיא .טָארַאב סטָאג ףױא ןבעל סָאװ ,ןטנעגילעטניא

 ןבָאה ייז ,ץלַא ךייא רַאפ ןָאט וצ טיירג יז ןענייז ,ייז טפרַאד

 שממ זיא ,ךיז ןעלמוט ,סעּפע ןָאט ןוא ,טייצ עיירפ ךס ַא רדסכ

 .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו שממ ןַאד ךיז ןליפ ייז .תויח רעיז

 טנָאקעג טָאה רע ,הלעמ עשיזיפ ןייד ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רע

 -עג טָאה רע ןוא סיפ עגנַאל ץנַאג טגָאמרַאפ טָאה רע .ןענַאּפש

 ףיוא ןוא .טייצ רעטסצרוק רעד ןיא ענווָאק ןענַאּפשכרוד טנָאק

 ןַאלּפ ןטערקנָאק ַא טימ ָאד םױבנעזָאר עשָאי ןױש זיא ןגרָאמ

 ַא טָאה רע .ןַאלּפ סעד ןופ גנוריזילַאער רעבלַאה ַא טימ ןוא

 -טע ךיוא טָאה רע .ףתוש רעכיילג ַא ןרעוו לי סָאװ ,רעקורד

 ךיז ףרַאד ןעמ .טלעג לסיב ַא ןגײלנירַא ןליוו סָאװ ,ןדיי עכעל

 טקעטשעגנָא ךימ טָאה םױבנעזָאר עשָאי .טעברַא רעד וצ ןעמענ
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 = יז דלא ערוה זי .טחלא עה יייד ןדז

 רעד ןיא ןפרָאושעגנײירַא ךיז ןבָאה רימ ןוא םזַאיװטנע ןייז טימ

 ."טעברַא

 ;ןסעיּפ עטקורדעג ס'.ר

 םיובנעזָאר .ח י |1|}

 ףעבָאה הנותח טסלָאז

 (טקַא ןייא ןיא סַאּפש ַא)
 ןזז 16 ,1913) אנליוו ,איזאמ .נ גַאלרעפ

 | םיובנעזָאר .ח י {2)}
 םייהַא קירוצ

 ,1917 .,ענליוו ,ןטקַא 3 ןיא עמַארד

 םיובנעזָאר .ח .י |3)

 םוטאפ

 טקַא ןייא ןיא עמַארד ַא
 ,ענליוו ,קרעבערש .ש גַאלרַאפ ןיא ףױקרַאפ-טּפיױה
 ן,זז 151 0

 | ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 ,1929 ,ענליו ,'רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל , -- ןעוייר ןמלז
 .106 .ז ,דנַאב רעטרעפ

 ,קרָאי וינ ,/עטיל, ,הסולמ רעשיװטיל רעד ןיא רָאי ַא -- ינודקומ .א .רד
 ,108486 .זז ,סנייא ךוב ,1

 אניגער ,גייווצנעזָאר

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 םייח רעליּפשיוש ןופ יורפ יד ןעוועג

 -עג םיא טימ ןעמַאװצ ןוא .,יקסנַאלָאּפ

 -וװוָאק רעביא ךָאנרעד ,שזדָאל ןיא טליּפש

 ןוא דנַאלטסע ןוא דנַאלטעל ,עטיל רענ

 | .שזדָאל ןיא רעדיוו
 ןלױּפ ןלַאפַאב ןענייז סיצַאנ יד תעב

 ןיא ןענופעג ךיז ןַאמ ריא טימ יז טָאה

 ,"רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןכעלגעווַאב ,

 ,םינָאלס ןיא עזַאב יד טַאהעג טָאה סָאװ

 טּפַאכרַאפ ןבָאה ןטסירעלטיה יד ןעוו

 -עד טרָאד עדייב ןענייז ,ָאטעג יד טריפעגנייא טרָאד ןוא םינָאלס

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא ייז ךרוד טרָאד זיא יז ןוא ןרָאװעג טריטרָאּפ

 .ןירעליּפשש-רעטקַארַאכ עקיעפ ַא ןעוועג זיא .ר

 .וָאקינשעלַאק ןמלז ןופ .ע .מ

 נרעבדנַאז השמ
 עיּפַארגָאיב
 4277 .ז עז

 רעטסיימלעצ דוד

 עיפַארגָאיב
 4684 .ז עז
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 המלש ,וַָאמואַאנ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1898 לירּפַא 9 .בעג|

 ,סעדָא ןיא 1898 לירּפַא 9 ןריובעג

 -ַאפ רעכעלגעמרַאפ-טינ ַא ןיא ,עניַארקוא

 -רַאפ ןוא ןגנמ-לעב ַא -- רעטָאפ .עילימ

 ןיא .םינוגנ עשידיסח ליפ ןופ רעסאפ
 ָאשזדעפלַאס ןענרעל וצ ןביוהעגנָא 9

 טנעגיריד ןוא רעקיזומ ןרעלוּפָאּפ םייב

 ןיא טנרעלעג קיטייצכיילג ,יקסרַאברַאג

 -געמ ןופ א"א הרותידומלת רעסעדָא רעד

 .ןַאמגילק השמ ןוא םירפס רכומ עלעד

 ןוא 'רעגניזנייא ןַא; ןעוועג ךיוא טרָאד

 ןלָאר-רעדניק טליּפשעג -- 1910-12 ."רָאב-ןבַאנק , ןופ רעטסטלע

 ןוא לעּפַאר ,יקסװָאּפיל ,רעפנעג ,יקסנימַאק ןופ סעּפווט יד ןיא

 -רעדניק , ףיא ןטָארטעגפיוא ךיוא קיטייצכיילג ןוא רענוװַארַאש

 יד ייב קיזומ טרידוטש ןוא ,טעטש ענעדיײשרַאפ ןיא "ןטרעצנָאק

 .א'א ,רוקָאנױו ,רעלדנַאס ,גרעבכָאה ,ןיקווָאקַאי רעקיזומ-רעטַאעט

 יתרפא ןופ לוש רעשיטָאטש רעסעדָא ןיא טנרעלעג --- 4

 ײשטשַאקירּפ-ןיילק ,רענַאשַאלַאש יד ןיא ןעגנוזעג קיטייצכיילג ןוא

 ןוא לעּפַאר ןופ סעּפורט יד ןיא ןוא ןלוש רעשירעקעה ןוא רעק

 ,קירָאק ןופ ךָאנרעד

 -- 1916:17 .עּפורט רעשיטור ַא טימ ןרָאפעגמורַא -- 6

 םייב עיצקעטמַארד רעד טימ טריפעגנָא ןוא רעטילימ ןיא טנידעג

 ןעמוקעגנָא -- 1917 ,(ַאגלָאװ רעד ףיוא) קסלָאװ ןיא גולק-ןריציפָא

 .יקסווָאקנימ עיניּפ ןופ עירָאטַאװרעטנָאק רעשידיי רעטשרע רעד ןיא

 -צַאנ יד קידנקידייטרַאפ ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא טנידעג --= 9

 טקילײטַאב ךיז קיטייצכיילג ןלַאפנָא עשיטידנַאב ןופ ןטייהרעדנימ

 סעיצקעסימַארד ןוא ןבולק-רעטעברַא ליפ ןופ גנודנירג רעד ןיא

 ,ןטנגעג רענָאד ןוא רעװַאטלָאּפ ןיא

 -טסנוק, רעטַאעט-הכבולמ ןשידיי ןופ רעדנירגטימ -- 0

 -עגּפָא -- 1925 .רָאי עקינייא טליּפש רע ואוו ,וועיק ןיא "לקניוו

 ןשידיי ןקיטרָאד ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,עניטנעגרַא ןייק ןרָאפ

 טעדנירגעג ךיוא ָאד .םיאמט יד ןגעק המַאק רעייז ןיא ןוא רעטַאטט

 "רַא ןיא רעטַאעט-רעדניק רעטעברַא ןטשרע ןטימ טריפעגנָא ןוא

 רעטעברַא רעד טימ טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג ךָאנרעד ,עניטנעג

 סָאנעוב ןיא "?קַאטרַאּפס , בולק-רעטעברַא םייב עידוטס-רעטַאעט

 .סערייא

 עשידיי יד ןיא טליּפשעג ןוא עּפָארײא ןיא ןעמוקעג -- 8

 ןוא דנַאלטעל ,ךיירקנַארפ ,עטיל ,דנַאלגנע ,ןליוּפ ןיא סרעטַאעט

 ןטמירַאב םעד .,רעדורב ןייז טימ ןעמַאוצ בור יּפ לע ,עינעמור

 ןוא קיזומ טסַאפרַאפ טָאה .ג .יקסוװַאלסַאז ףלָאדור רעליּפשיוש

 וצ ,"לווייט רעד , סרַאנלָאמ וצ ,"הסנרּפ , סדלעפסעטָאג וצ רעדיל

 ."קובד רעד , סיקסנַא ןוא "רעקיכלימ רעד היבוט , סמכילע םולש

 ןענייז עכלעוו ,סעיצַאמַאלקעד ןוא רעדיל ענעדיישרַאפ ךיוא יװ

 .ןרָאיטקַא עשידיי ןופ ןרָאװעג טריפעגסיוא

 ךיז ןבָאה גיצנַאד ןיא ןעװ ,ןרָאי רעקיסיירד בייהנָא יד ןיא

 יד עכלעו .ןדיי עשיעּפָאריײא-חרומ לָאצ עדנטײטַאב ַא ןענופעג

 ןיא זיא ,"ןדויטסָא ןפורעג טָאּפש טימ ןבָאה םידוהאי עשטייד

 ןיז טימ ןעמַאוצ ,ןוא יקסװאלסַאז ףלָארור ןעמוקעג 4

 טָאה סָאװ ,רעטַאעט שידיי ַא ןפַאשעג ,יורפ ןייז ןוא .נ רעדורב

 ןגעלפ'ס םגה .ךָאװ ַא לָאמ עקינייא טליּפשעג םישדח-רעטניוו יד ןיא

 ,רעליּפשיוש ערעדנַא ןרילָארטסַאג ןעמוק ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ
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 דנַאב -םישודס
= 

 רַאוטרעּפער רעד .רעטַאעט ןופ ןייב-ןקור רעד ןבילברַאפ ייז ןענייז

 תדקע , ,"אינודלָאק , ,."רעדלעפ ענירג , ,"קובד, ןופ ןענַאטשַאב זיא

 ןענייז ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה סָאװ ,ןסעיּפ יד .א'א "קחצי

 -ױזַא יד ןיא ערעדנַא יד ,ןלַאזרעטַאעט ןיא ןרָאװעג טליּפשעג

 ןלַאקָאל-סנייארַאפ ,סעלאה-ריב ,םעטסיס ןשטייד ןטיול ,ענעפורעג
 .עניב ַא טימ

 טרעדנוה ייוצ , סמכילע םולש טריפעגפיוא ךיוא ָאד טָאה .נ

 ,רעקָארָאס עלעמיש ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה רע ואוו ,"טנזייט

 .ינעמ יטע סלַא יורפ ןייז ןוא

 ,קיצנַאד ןגעוו עיצַאמרָאפניא יד רעביא טיג רעכלעוו ,ליוק .י

 ;טקרעמַאב

 טָאה יז לייו ,טינ ךיא קנעדעג ױרפ ןייז ןופ ןעמָאנ םעדי

 ,םינָאדוועסּפ ַא רָאג רשפא רעדָא ,ןעמָאנ ןשלדיימ ריא טַאהעג

 םשירייא ןַא טעמכ ,יורפ עדנָאלב ,ענייש ַא רעײז יז זיא ןעוועג

 ןיטסיטרַא עלעטבוס עטבַאגַאב רעייז ַא ךעלכַאזטּפיוה .ןעזסיוא

 רע .טסיטרַא רעטבַאגַאב ַא רעייז ןעוועג ןזיא וואמואַאנ המלש
 -ָאק ןיא ײס ,ןלָאר עשיטַאמַארד ןיא ייס דנצנעלג ןעוועג זיא
 ;קיטנַא ןץעיפיצעּפס ַא טגָאמרַאפ רע טָאה לױועדָאװ ןיא .עשימ

 -סיוא טגעלפ רע ןכלעוו ףױא טנעמורטסניא ןקינורטס-יירד ַא

 .ײןכַאז עשילַאקיזמ עקיטכערּפ ןיּפש

 ץעגרע ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז עדייב זַא ,ןעמעננָא ףרַאד'מ

 ,סיצַאנ יד ךרוד ואוו
 ליוק בקעי ןופ .ע .ש
 ,דנַאב רעטייװצ ,1934 ,עשרַאװ קרָאי וינ ,,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל ,

 : ,13823:84 .וז

 ַאניר ,רַאזלעצ

 (ןָאסגילעז)
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא}

 :רעביא טיג ינמוזַאר קרַאמ רעלעטשפירש רעד

 רעגיר ןופ| עיצקעריד רעד ןופ גנולעטשַאב רעד טיול א

 -ליוג סנײטשנרַא קרַאמ טעברַאַאב ךיא בָאה |רעטַאעט ןשידיי

 טימ עמַארד עשילַאקיזװמ א ןופרעד טכַאמעג ,"לסעבעלַאב רענ

 טרָאד ןענייז סָאו ,ןטסיטרַא ירוצ רַאפ לעיצעפס ןלַאר-טּפיוה

 ןַאקלעוע םייח רעגניז רעד ;רעטַאעט ןיא ןרָאװעג טרישזַאגנַא

 רעייז ,עגניי ַא ןעוועג ןיא סָאד .רַאזלעצ ַאניר ןירעגניז יד ןוא

 יז .(ָאסגילעז ןעוועג זיא עילימַאפ יד) ןירעגניז עריטנעלַאט

 ןענַאװ ןפ ,ןיו ןיא רעטַאעט-טערעּפָא ןיא ןטָארטעגּפױא זיא

 ריא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ,ןפָאלטנַא "סולשנַא ןכָאנ ,זיא יז
 .עגיר טָאטשמיײה

 רימ ייב טנרעלעג יז טָאה ,טנעקעג טשינ יז טָאה שידיי ןייק

 טכַאמעג ,טגָאזעג ןיוש יו ,ךיא בָאה םעד ץוח ַא ןוא ,ךַארּפש יד

 טּועיִנ :עידיי ןייק ןעמ טָאה םיא) ןַאקלעש רַאפ ןוא ריא רַאפ

 -רעד םיורג טַאהעג ןבָאה ייז .רַאוטרעּפער (ןענרעל טפרַאדַאב

 בָאהיכ סָאװ ,ןסעיּפ עכעלטע ןיא דָאנ ןֹוא עסעיפ רעד ןיא גלָאפ
 ,ייז רָאפ טסַאפרַאפ

 ."ןעמוקעגמוא רַאזלעצ זיא ַאטעג ןיא

 ,ינמוזאר קרַאמ ןופ .ע ש

 -הכולמ רעשידיי רעװקסָאמ רעד ןיא טליּפשעג ,הׁשֹמ ,ןַאמטלַא
 .א ןיא טנכייצעגסיא סרעדנוזַאב ךיז ."טסנוק יירפ , עידוטס
 ןלַאפעג ןעמַאזצ ,ןַאזיטרַאּפ ַא יו ."ןיװטָאב ילתפנ , סַאקרָאיװעיוװ
 סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןשידלעה ַא ןיא ,רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא טימ
 .םירק ןיא
 ,רָאנידַאר הנוי ,ןופ .צ .ש
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 רעט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאסטיססעל

 אילַאמ ,אקסווָאקרַאב

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק}

 .וועיק ןיא ןריובעג

 ,יקסייר סירָאב רָאיטקַא ןופ יורפ

 טוטיטסניא ןלַארטַאעט םעד טקידנעעג

 .טימ 1933 טניז .ןעמָאנ סָאקנעסיל ףיוא

 -חכולמ ןשידיי רעוועיק ןיא טקריוועג

 .רעיושוצ ןעגנוי ןופ רעטַאעט

 -נָא םייב ,ןרעקקירוצ דיז טווװאורּפעג

 ןייק ,המחלמ רעשיצַאנ-שיטעיוװָאס בייה

 -טייד יד לייוו ,ןזיוװַאב טשינ רעבָא ,וועיק

 רעטניה ןוא רַאפ ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ןש

 .טמסעג ךיז ,סיצַאנ יד וצ קידעבעל ןלַאפוצניירַא טשינ ידכ ןוא ,וועיק
 ,װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 השמ ,יקצַאװעשטַאכ

 {סיצַאנ יד ןופ ןברק -- 1897 .נַאי 20 .בעג)

 ,עניַארקוא ,ןַאמוא ןבענ ,יקוב ןיא 1897 רַאונַאי 20 ןריובעג

 ת'ת ,רדח ןיא טנרעלעג .הרות-דומלת ַא ןיא רערעל ַא -- רעטָאפ

 רעטעּפש ,ןַאמוא ןיא לושיץרעמָאק יד טקידנעעג 1910 ןיא ןוא

 סָאד .גרובנירעטַאקעי ןוא דַארגָארטעּפ ןיא ןלושכיוה ןיא טרידוטש

 רעבָא ,"טייצ עיינ , רעוועיק ןיא 1918 ןיא טקורדעגּפָא דיל עטשרע

 טצעזַאב רע ןעוו ,1921 ןיא טשרע ןקורד ןביוהעגנָא ךיז רעטּפָא

 -סינומָאק , גנוטייצ רעד ןיא טימ טעברַא רע אוו ,וועיק ןיא ךיז

 ."סעמע , רעוקסָאמ ןיא 1926 זיב 1922 ןופ ןוא ,"ןָאפ עשיט

 -עזרעביא ןוא רעדיל רעכיב עכעלטע טכעלטנפערַאפ טָאה .כ

 ןעמַאזצ) ?עגייט , ,ןסעיּפ ייווצ ךיוא יוװ ,ווָאטנָאמרעל ןופ ןעגנוצ

 ,"תומולח , ןוא (אטיס .פ טימ

 ןופ ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ַא ,"ןעמוקעג זיא גָאט רעד , עמַארד יד

 ןָא טזייוו ליזיימ ןמחנ יוװ ,זיא ,יקצַאװעשטַאכ .מ ןוא ץלָאהנרעב .ב

 / ,?עיגרוטַאמַארד עשידיי יד ןוא ןברוח ןוא גירק , לקיטרַא ןייז ןיא

 רָאי ַא ,דנַאקרַאמַאס ןיא 1942 טסוגױאייַאמ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג

 .דנַאלסורטעיװָאס ןיא סעדנַאב-רעלטיה יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ

 ןיא ןרָאװעג טקישעג עװקסָאמ ןופ זיא עסעיּפ רעד ןופ די-בתכ רעד

 -כיילג ,ןרָאװעג טקורדעג זיא יז ואוו "רוטלוק עשידיי , עיצקַאדער

 רענייא זַא ,העידי טקיטעּפשרַאפ יד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןעוו קיטייצ

 ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא ,.כ םירבחמ יד ןיפ

 דנַאלסור-טעיווָאס ןיא זיא ,עשיצַאנ-יטנַא ןַא ,עסעיּפ יד .סיצַאנ יד

 ,סױרַא טינ לָאמנייק

 קעװַא .כ זיא סיצַאנ יד טימ המחלמ רעד ןופ ךָארבסיוא ןכָאנ

 ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא קיליוויירפ
 ַא ןופ ןעמוקעגמוא 1943 רעבמעצעד 17 םעד זיא ןוא ןטכַאלש ךס

 רעד ןיא ןלַאפעג זיא ןוז רעקיצנייא ןייז ךיוא .ליוק רעשיצַאנ

 .ײמרַא רעטיור

 :ןסעיּפ עטקורדעג ס'כ

 אטיס .פ .קצַאװעשטַאכ .מ ן}|
 עגייט

 סענעצס עשיטַאמַארד

 .וא .פ .ֹוי .ק .ל .ק .צ מאב גַאלרַאפ-רעדניק

 / ןןזז 48| סעדָא 1926 ווָאקרַאכ
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 יקצַאװעשטַאכ .מ ן2}

 סעמױלַאכ

 (מעביײלַא-םעלָאש רעגנוי רעד)

 ,רעדליב 6 ,נטקַא 4 ןיא עסעיּפ

 1940 .,גַאלראפדניצנאנעכולעמרקוא ,וועיק

 ןיזז 118)

 יקצַאװעשטַאכ .מ ןוא ץלָאהגרעב .ב |2)}

 ןעמוקעג זיא גָאט רעד

 (ןטקַא יירד ןיא עסעיּפ)
 ,6-7 'נ .י .ג ,"רוטלוק עשידיי,|

9, 1944 |. 
 רעטרעפ ,1961 ,קרָאי וינ ,,רוטַארעטיל רעשידיי רעײנ רער ןופ ןָאקיסקעל,

 ,390"389 .,זז ,דנאב

 יד ןוא דנַאטשפױא ןוא דנַאטשרעדיװ ,ןברוח ןוא גירק -- ליזיימ ןמחנ
 ,1950 ,.י .ג ,,רוטלוק שידיי , ,עיגרוטַאמַארד עשידיי
 ,סערייא סָאנעוב ,,תוכלמ-יגורה עשיטעװָאס יד, -- ץנארעמַאּפ רעדנאסקעלַא

 ,480:481 ,זז ,2

 לרעב .,ןַאמסקַאװ
 ןסיצאנ יד ןופ ןברק -- 1890 .בעג)

 -ידיי ןופ רָאטַארטסינימדַא רעטלַא ןַא

 עשידיי ךס ַא ןיא טעברַאעג) .רעטַאעט ןש

 -גוה ןופ 1943 ןיא ןברָאטשעג .סרעטַאעט

 ,טנעקשַאט ןיא עיצַאוקַאװע ןיא רעג

 (ןַאמסקַאוו) וואראטקיוו לוולעוו ןוז ןייז
 -רעציניו ןיא רעליּפשיוש ַא ןעוועג זיִא

 ןוא ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רערימָאטישז

 ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא

 ,סיצַאנ יד ןגעק
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 ,ב .מ ,ןייטשּפע

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא --- 1886 .בעג|

 שידיי טליּפשעג .רעליּפשיוש רעטוג ,רעטנעגילעטניא ןַא ןעוועג

 -עגנָא יד טימ ןעמַאזוצ עּפָארײא ןופ רעדנעל ךס ַא רעביא רעטַאעט

 -ַאב ךיוא ךיז טגעלפ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא .רעליּפשיוש עטסנעז

 ,דלעפנעטשרעפ יורפ ןייז ןקיליײט

 ןיא טריטסערַא םיא סיצַאנ יד ןבָאה 1943 רַאורבעפ 20 םעד

 -עגמוא םיא ןבָאה ייז ואוו ,קענַאדיײמ ןייק טריטרָאּפעד ןוא זירַאּפ

 ,טכַארב
 ,דלעפנעטשרעפ יורפ ןייז ןופ .ע .ש

 עינעשז ,ןיזיירד

 ןסיצַאנ יד ןופ ןברק}

 טוטיטסניא ןלַארטַאעט רעוװעיק טקידנערַאפ ,1905 ןריובעג

 ןשידיי ןיא ןטָארטעגנײרַא 1931 ןיא .אקנעסיל ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 טעברַאעג 1940 רָאי ןכָאנ ןוא רעיושוצ ןגנוי ןרַאפ רעטַאעט-הכולמ

 .עניַארקוא ,ימוס טָאטש רעד ןיא רעטַאעט ןיא

 -קירוצ טוװאורּפעג גירק ןשיטעיװָאס-שיצַאנ ןופ בייהנָא ןיא

 ךיז ןבָאה סיצַאנ יד לייוו ,ןזיוװַאב טינ רעבַא ,וועיק ןייֵמ ךיז ןרעק

 -ןײרַא טינ ידכ ןוא ,וועיק רעטניה ןופ ןוא טנראפ ןופ ןענופעג ןיוש

 | ,טמסעג ךיז יז טָאה סיצַאנ יד וצ קידעבעל ןלַאפוצ
 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 רע ט ַאע ט ןשידיי ןופ ןַאקיססעל

 השמ ,שטיװעקַאלַאּפ

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1890 .בעג}

 ןיא ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןיא 1890 ןריובעג

 -- רעטָאפ .החּפשמ רעמורפ ,רעכייר ַא

 ַא .טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא ןופ רעציזַאב

 -ַאב רעטסנרע ןַא טימ ,רוחב רענעזעלַאב

 -ַאעט ןוא רוטַארעטיל רעשידיי וצ גנויצ

 ךילגטימ ַא ,רָאי 16 וצ ,רע טרעוו ,רעט

 רע טערט רָאי 18 וצ ןוא ,"רימזה, ןיא

 |להָאװ .ס} להָאװדנַאה .ל .ש ןופ ר'א ףיוא

 עּפורט-ןרָאטַאמַא רעשיטַאמַארד רעד ןיא

 רעטעּפש זיא סע רעכלעוו ןופ ,"ןידרָאג

 ,רעדעפקָאטש :רעליּפשיױש עלענָאיסעּפָארּפ עּפורג עצנַאג ַא סױרַא

 ,שטיוועלעדנעמ ,סייוולוש ,ןַאמרעדעל ,ץרַאהטוג ,ןַאמטָאר .,ןעזָאר

 ,עּפמַאיל ןוא סולפרָאנ ,ןײטשּפע

 בוטש ןיא ןבעל טלּפָאד ַא טריפעג .ּפ טָאה טייצ רָאי עכעלטע

 ,עלעטיה ןכוט ,קידנור ,ץרַאװש ַא ןוא עטָאּפַאק עגנַאל א ןגָארטעג

 -מורַא טגעלפ רע ואוו ,ץניװָארּפ רעד רעביא רעדָא סַאג ןיא ןוא

 ,לקער ץרוק ַא ןגָארט רע טגעלפ ,עּפורט-רעבָאהביל רעד טימ ןרָאפ

 ןעמוקרָאפ טגעלפ גנודיילקרעביא יד .ענירעלעּפ ַא ןוא עּפַאילש ַא
 ,ןרָאטַאמַא ןוא ןרָאיטקַא עשידיי ןופ "םייה , יד ,עינרַאיװַאק ַא ןיא
 .עשרַאװ ןיא סַאג ַאלימ ףיוא

 סנַאמרעל ןיא ןָא ךיז טסילש ןוא םייה ןייז .ּפ טזָאלרַאפ 2

 רעביא םורַא טרעדנַאװ רע רעכלעוו טימ עּפורט רעלענָאיסעּפָארּפ

 ,רע טליּפש דָאנרעד .עניַארקוא ןוא דנַאלסור ,ןלױּפ ןופ טעטש ליפ

 .א.א קיזוג ,יקסרימָאטישז ןופ סעּפורט יד ןיא ,טסילאר-רעטָאפ סלַא

 ,עשרַאװ ןיא קירוצ רע טמוק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ,טרעטייוורעד םיא ןופ רעירפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ענייז ןוא

 טרָאפ רעטעּפש .ןליּפש ןעז םיא ןמוק ןוא םיא טימ רעביא ךיז ןטעב
 ךיוא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ךָאנ ןוא ,ןליוּפ רעביא רעדיוװ רע
 ,דנַאלסור רעביא

 -יּפשיוש רעד טימ הנותח רע טָאה ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךיוא זיא עכלעוו) רעזייק ַאלָאּפ ןירעל

 טימ רחסמ וצ ךָאנרעד ךיז טמענ ,טייצ עצרוק ַא טליּפש ,(סיצַאנ יר

 .עניב רעד ןופ קירוצ רעטעּפש ךיז טיצ ןוא רוטקַאפונַאמ

 -הכולמ ןשידיי ןופ םָארגָארּפ ןיא "המישר-רוכזי, רעד טול
 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא .ּפ זיא ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט
 ,ןלױּפ ןיא

 ,1635 .ז ,דנַאב רעטירד ,1959 ,קרָאי וינ ,/רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,

 לאומש ,גרעגבנייוו

 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1882 .בעג}

 עשידיסח ,עמורפ ייב ,עיבַארַאסעב ,ווענעשעק ןיא 1882 ןריובעג
 ,עמריפ רעשירענָאילימ ַא ןיא רעטלַאהכוב ַא -- רעטָאפ .ןרעטלע
 ןבעגוצּפָא ךיז טייצ ןייק טַאהעג טינ טָאה ,טעװערָאהרַאפ קידנעטש
 ןגָארקעג קילעפוצ רָאי 7 ןופ רעטלע ןיא .רעדניק יד ןעיצרעד טימ
 "טעּפַארדעגסױא , רעגניפ ןייא טימ ןוא טנַאה רעד ןיא עלעדיפ ַא
 ןפיוא רעקיטכיר ןיוש קידנליּפש ,רעטעּפש רָאי ַא .עידָאלעמ ַא
 -ןעייגרַאפ ַא טרעהרעד סע טָאה ,רעטצנעפ םענעפָא םייב עלעדיפ
 םיא טסיזמוא ןרעטלע יד טגיײלעגרָאפ ןוא רעקיזומ-רענייגיצ רעקיד
 ,קיזומ ןענרעל וצ
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 טשינ ןרָאװעג טשינ ןופרעד עטַאט ןיימ זיא טשַאררעביא,
 -עג טייצ לקיטש ַא רעקיזמ רעד ךימ טָאה ,םעד ףיוא קידנקוק
 רעבָא .גנונּפָאה עסיורג ַא רעייז ןבעגעג |רימ} טָאה ןוא טנרעל
 ןיימ ןעוועג רעסערג ךָאנ זיא ,ןעוועג זיא טנעלַאט ןיימ סיורג יו
 רעד יוװ ױזַא ;גנונידערעד ענעטלעז ַא ןענרעל םוצ קשח-טשינ
 לעוויכ סָאװ ,עיצקעל יד טליפשעגרעביא רימ טָאה רערעל
 טרָא ןפיוא ךיילג יז ךיא בָאה ,ןטיירברָאפ ןפרַאד םיא ןרַאפ}
 ,טײצ קיטש ַא טרַאנעג םיא ךיא בָאה ױזַא .קינייוסיוא טנעקעג
 ךימ (טָאה רענ ןוא |טקעדטנַא} טישרַאפ ןרָאװעג ךיא זיב
 ןיוא, :רעטרעוו רָאּפ יד טָא רימ קידנגָאז ,ןענרעל טרעהעגפיוא
 קשח ןייק טשינ טָאה ריא יו רעגניפ 10 ענױזַא טימ טנעלַאט ַאזַא
 ךיז ןוא בורג ַא ןבָארגסױא ךיז ןײילַא ריא טזומ ,ןענרעל וצ
 עטַאט ןיימ .ײןעניױו ריא טעװ ןבעל ץנַאג רעיא לייוו ,ןבָארגַאב
 ןבעגעגניירַא ךימ טָאה ןוא טייל ַא רַאפ ןכַאמ טלָאװעג ךימ טָאה
 ןיא ,טפעשעג |רעדנַא ןַא| ןיא ךָאנ ,טפעשעג-ירעטנַאלַאג ַא ןיא
 ךיז ךיא בָאה ױזַא .טבעלקעג טשינ ץלַא ךיז טָאהיס .עינרַאקורד ַא
 .רָאי 17 זיב טרעגלַאװעגמורַא

 עּפורט סײסבַאס ווענעשעק ןייק ןעמוקעג זיא 1899 רָאי ןיא
 טָאה יז לייװ ,גלָאפרעד ןָא ,סױא טזייו ,טליּפשעג טָאה ןוא
 טימ .עּפורט ןיא ןעמונעגוצ ןַאד ךימ טָאה ײסבַאס ןוא ,טצַאלּפעג
 ַא ,רָאשזיריד ַא ,רעלדיפ ַא ;ךלו לכ ַא ןרָאװעג ךיא ןיב לזמ
 רַאפ ןוא ,רָאילפוס ַא ,רָאטיזיווקער ַא ,רָאיטקַא ןַא ,רעטסיײמרַאכ

 ױזַא ןוא ,גָאט ַא סעקיּפָאק 14 ןגָארקעג ךיא בָאה םעלַא םעד

 ןיב ,ןײסבַאס ייב טייצ לקיטש ַא ןעוועגּפָא .טבעלעג ןעמ טָאה

 טימ רעהכַאנ ,ןַאמדלעפ וצ רָאשזיריד סלַא ןיוש ןיירַא ךיא

 טימ ןרָאפעג םעדכָאנ .רָאשזיריד סלַא ןױש רעבָא ,ןײסבַאס

 ,ענליוו ןיא ןיקסווָאפיל ייב ןעוועג ,ןצעענַאּפמָאק טימ ,ןָאסרעיימ

 -מורַא ,ײקיטסול ןוא קידעבעל, סלָאוװמױב וצ קיזחמ ןבירשעגנָא

 ,רָאי ןט14 ןיא ןעמוקעגנָא ןרעפנעג טימ רָאי רָאפ ַא ןרָאפעג

 ןעמוקעגנָא רָאי ןט16 ןיא .ןגרעבדנַאז וצ שזדָאל ןייק ,גירק ןרַאפ

 ןטיובעג-יינ ןיא רעבירַא ,עשרַאוו ןיא ײלַארטנעצ , רעטַאעט ןיא

 ,"טנַאקיװמ עקשָאיי וצ קיזמ ןבירשעג ,יַאלַאקס, רעטַאעט

 ,"עקשטאק רָאטקַאדער, ,"טייג עמומ יד, ןווָאמיד פיסָא ןופ}

 עטַאלז, ,ןקישזָאנ .י ןופ ןעמַארגָארּפ | ךןויטבמס 5 ,(ןייטועכָאה ןופנ

 ."ךָאנ וא ךָאנ וא ןקישזָאנ .י ופ| יןיציבר יד

 גרעבנייוו אינָאס ענָאדַאמירּפ רעד וצ טָארייהרַאפ ןעוועג זיא .וװ

 טימ ן683 .ז ,דנַאב רעטשרע ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל,}

 -מָאק רעטמירַאב ַא זיא ,השמ ,ןוז רעייז .טגעג ךיז טָאה רע רעכלעוו
 -עגמוא ןופ םעדייא רעד זיא רע .דנַאברַאפנטעיוװָאס ןיא רָאטיזָאּפ

 .סלעָאכימ המלש רעלטסניק ןשידיי ןטכַארב

 תעב זיא .וװ זַא ,רעביא טיג װָאקינשעלָאק ןמלז רָאיטקַא רעד

 "ָאניק ַא ןופ רָאטקעריד ַא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 .ץענינול ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא רעטַאעט

 -הכולמ ןשידיי ןופ םָארגָארּפ ןיא "המישרזרוכזי, רעד טיול

 ךרוד ןלױּפ ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא .וװ זיא ,ןלױּפ ןיא רעטַאעט
 .סיצַאנ יד

 .} .ש

 .װָאקינשעלָאק ןמלז ןופ .צ ,מ

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ רָאטיזָאּפמָאק ,קַאסיא ,ןיסעצ
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד .רעטַאעט-הכולמ
 | .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש*
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 ןופ ןָאקיסקץעל

 (עיטימ) םחנמ ,רעכַאילב

 {םזיצַאנ ןופ ןברק רעטקערידמוא}

 סעטַאד עשיפַארגָאיב ןייק ,רעכַאילב יתבש רָאיטקַא ןופ רעדורב

 ןייא , ךוב ןיא .ענליוו ןיא ןריובעג רעכיז .ָאטינ םיא ןגעוו ןענייז

 ןעגנונעכייצרַאפ עקידנגלָאּפ ןַארַאפ ןענייז "רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא

 :םיא ןגעוו

 :טביירש ןַאר רעזייל

 -ַאילב (םחנמ) עיטימ טסיטרַא רעד ,רעדורב |סיתבש| ןייזי

 רעשיטַאמַארד רעשידי רעטשרע רעד ןופ טנעוװלָאסבַא ,רעכ

 -ַארד עשידיי ערעסעב יד ןופ רעמענלײטנַא ,ענליוו ןיא עידוטס

 -רעטי שטעקס ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ רבחמ-טימ ןוא ןזיירק עשיטַאמ

 רעטלַא-ןבואר טסיטרַא ןטימ ןעמַאװצ) יטייקכעלטקניּפ עש'ק

 .טייז רעשירַא רעד ףיוא ןעמוקעגמוא יורפ ןייז טימ זיא ,(זוגא

 טניירפ ןכעלטסירק ַא ײב טבעלעגרעביא טָאה רעטכָאט רעיײז

 אעטיווָאדנָאז החפועמ ריא ייב| .ײעקיסקעמ ןיא ךיז טניפעג ןוא

 .|טריטּפָאדַא יז ןבָאה עכלעוו

 :טביירש יקסווערָאמ םהרכא

 ,טלַאטשעג עקיטכיל ַא ,רעכַאילב (םחנמ) עיטימ רעדורב ןייז

 קעוַא רעטעּפש ןוא םויק ןשירָאיטקַא ןַא ןבױהעגנָא טָאה סָאװ

 .לױק-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ ןעמוקעגמוא זיא ,רעטַאעט ןופ

 ןעגנַאגעג רע זיא ריציפָא ןשילױפ ַא ןופ רידנומ ַא ןיא

 זיא ײזמרַא עשיליוּפ יד .דנַאלשטייד-רעלטיה ןגעק טכַאלש ןיא

 יב רערעל ַא לטעטש ַא ןיא ןבילבעג זיא רע ןוא ןלַאפעצ ךיז

 עסיױוי יד ןלַאפַאב ןענייז רענַאזיטרַאפ עטר יד .קַאילַאּפ ַא

 .ןסָאשרעד ריציפַא רעייז ןוא ױקַאילָאּפ

 ?ןפָארטעג ייז ןבָאה ןעמעוו ןוא טליצעג ייז ןבָאה ןעמעוו ןיא

 ןמימ ןָאט וצ טַאהעג טנעגילעטניא רעשידיי רעד טָאה סָאװ

 טכוזעג סָאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עטיור יד ןעמעוו אנוש-ןסַאלק

 ?ןטָארוצסיוא

 ןעוועג הכוז טשינ וליּפַא ,ןסעגרַאפ ,ןפרָאוורַאפ ,טלגָאוורַאפ

 רעכַאילב עיטימ זיא ,רבק-רעדירב ןשידיי ַא ןיא ןלָאפוצניירַא

 ."ןלַאקַאש ןוא ןעָארק רַאפ דלעפ ןיא ץעגרע ןגיל ןבילבעג
 ,4 .זז ,1962 קרָאי ויג ,"רענייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא, -- רעכַאילב .ש
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 אינעג ,אריּפַאש
 |סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 .רעכַאילב יתבש ןופ יורפ

 ענעדיישרַאפ ןיא טליּפשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ

 רעד ןיא טליּפשעג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב .סעּפורט

 .ָאטעג רענליוו

 -נָאק ַא ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא יז

 ,דנַאלטסע ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצ
 : .װוָאגָאר דוד ןופ .ע .ש

 ,95 . ,1962 קרָאי וינ ,/רעגייא ןוא קיצנַאװצ ןוא ןייא , --- רעכַאילב .ש

 -הכולמ ןשידיי ןכעלטנגעג , ןיא טליּפשעג ,קַאסיא ,קַאװיּפס
 -טנגעג רערימָאטישז םייב םכילע-םולש ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטַאעט

 ןפיוא ןעמוקעגמוא רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא ,"טסנוק רַאפ לײטּפָא ןבעל

 .רעליּפשיוש רעקיעפ ַא ןעוועג .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ

 -הכולמ ןשידיי רערימָאטישז ןופ רעלָאמ ,קַאסיא ,ץעווש
 ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא .רעטַאעט
 .סיצַאנ יד טימ
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 -ידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ דילגטימ ,אקלע ,קַאשטָארק
 .רימָאטישז ןופ ָאטעג רעד ןיא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ ןש

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ רָאטיזָאּפמָאק ,קַאסיא ,ןיסעצ
 ,ןטנַאקיזומ 8 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט-הכולמ

 -הכולמ ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ דילגטימ ,,ם ,דניקסיר
 עשיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא ,טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט
 ,סעיטסעב

 ןשידיי רערימָאטישז:רעציניוו ןופ דילגטימ ,הנח ,ןייטשנירג
 -עלטיה יד סָאװ הטיחש רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטַאעט-הכולמ
 .וועשטידראב ןיא טריפעגכרוד ןבָאה ןטסיר

 -עג הנותח טָאה ,עסירעטקַא עשידיי עטבַאגַאב ַא ,ַארָאד ,ןייפ
 ךיז המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןעמוקעג .זירַאּפ ןיא טַאה
 ןוא ,סיצַאנ יד וצ ןלַאפעגנײרַא .ענווָאק ןיא ןרעטלע יד טימ ןעז
 .ָאטעג רעקיטרָא רעד ןיא ןעמוקעגמוא רעגנוה ןופ

 ,ָאטעג רענוװָאק ןיא ןעמוקעגמוא .עסירעטקַא ,ַארימ ,ברַאפיולב

 ןייק זירַאּפ ןופ ןלָארטסַאג ףיוא ןעמוקעג ,םהרבא .,ןיוועל
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ,ענווָאק
 .ָאטעג רעקיטרָא רעד ןיא

 .ענװָאק ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,אבויל ,םוש
 רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,ענליוו ןופ טמַאטש ,הילדנ ,יקציווילנ
 .ָאטעג רעקיטרַאד

 רענווָאק ןיא ןעמוקעגמוא ,רענליװ ַא ,רעגניז ַא ,רעטלַא ,ןיוועל
 ,ָאטעג

 רעסעדָא ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ,קישטיעבָארַָאװ
 סעיזנעצער ןבירשעג ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ייזומ
 ,סיצַאנ יד ןגעק טנָארּפ ןפיוא ןלַאפעג ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו

 ,רָאיטקַא רעקיעפ ַא רעייז ,1913 ןריובעג ,עשימ ,יקיצַאלווַאּפ
 ןופ לָאר-לטיט יד רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוװָאװל ןיא טליּפשעג
 ןיא "רעגערט-רעסַאװ רעד לדנעמ , ,"רעלָאּפָארטסָא עלעשרעה,
 ןיא ןוא ?שטַאּפָאק עקמָאז  ןוא "טעגיידעג טינ, סשיקרַאמ ץרפ

 רעגרעבמעל רעד ןיא ןרָאװעג טקינײּפעג קרַאטש ."ַאינודלָאק ,
 ןעגנואווצעג ןוא עקסַאמיזַאג ַא ןָאטעגנָא םיא טָאה עכלעוו ,ָאּפַאטסעג

 .ןעגניז וצ

 ןבָאה רעדניק יירד טימ אניקרָאװד .מ עסירעטקַא יד ,יורפ ןייז
 םעד טבעלעגרעביא ,טרעטַאמעג קרַאטש ךיז ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 טכַארבעגמוא זיא רע תעב ,ווָאװל ןיא טנייה ןבעל ןוא םונהיג ןשיצַאנ
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 רעד ןיא החּפשמ רעד טימ ןעמוקעגמוא .רָאי 30 ךרעב ןעוועג טלַא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוװָאװל ןיא רעסישזער-טנעטסיסַא ,טֿפול

 .ָאטעג רעקיטרָא

 רָאי 20 ,רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװָאװל ןופ דילגטימ ,ןיקטיא
 | ,ָאטעג רעוװָאװל ןיא ןעמוקעגמוא ,טלַא

 .עידוטס-רעטַאעט עשידיי רעסעדָא יד טקידנעעג ,יקסראסעצ
 .ָאטעג רעקסנימ רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ,וװָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 דנַאב םישודהצ

 רעדנַאסקעלַא ,ןַאמקָאט
 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא|

 .טנַאקַאבמוא םַאטשּפָא ןייז ןופ םיטרּפ

 רעד ךיז טָאה רע זַא ,טסואווַאב זיולב

 .םייה-רעדניק ַא ןיא ןגיוצ

 ןיא ןעמוקעגנָא .ט זיא 1925 ןיא

 רעבָא ,וקַאב ןיא רעטַאעט -הכולמ ןשידיי

 וצ גנַאל ןזיװַאב טינ טרָאד טָאה רע

 ןלַאפַאב סיצַאנ יד ןענייז 1941 ןיא ,ןליּפש

 -ייא ןעוװעג זיא .ט ןוא ,דנַאברַאפנטַאר

 יז ךרוד זיא סָאװ ,תונברק יד ןופ רענ

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא
 .וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 םואאנ ,לעניז
 ןסיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא}

 ןענייז םַאטשּפָא ןייז ןגעו םיטרּפ

 ,רעליּפשיוש ןייק ןעוועג טינ .טנַאקַאבמוא

 ןופ רָאטַארטסינימדַא רעקיטכיט ַא רעבָא

 ןיא "טלוקזעג, רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 .עניַארקוא

 ןיא ןענייז סעיטסעב עשיצַאנ יד ןעוו

 רע טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןלַאפַאב 1

 זיא רָאנ ,טלקַאװעג טינ טונימ ןייא ךיז

 -ָאס רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא קיליוויירפ |

 םעד ןפמעקַאב וצ  יײימרַא רעשיטעיוו
 שידלעה 1942 רַאונַאי 14 םעד זיא ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ אנוש

 .סיצַאנ יד ןגעק טכאלש ןיא ןלַאפעג
 ,וָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 .כ ,עגַארש
 (סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא --- 1915 .בעג}

 .1915 ןריובעג

 -רַאכ ןיא טנגוי-רעטעברַא ןופ רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאטקעריד

 ."םַארט , ץרוק טסייה סָאװ ,ווָאק

 .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא

 עלעסַאי ,ןאמקנעש

 ןשידיי רעגיר ןיא טליּפשעג טָאה סָאװ ,דניק שידיי טבַאגַאב ַא
 .רעטַאעט

 .ןסקַאוװוצפיוא ,ןעלקיװטנַא וצ ךיז ןזיװַאב טינ
 ,ָאטעג רעגיר ןיא ןעמוקעגמוא

 .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש

 .רעטַאעט ןשיטריװלָאק ןשידיי רעמירק ןופ דילגטימ ,ןַאמלעדיפ
 -סירעלטיה יד ןופ ךיז ןריוקַאווע םייב ףיש ַא ףיוא ןעמוקעגמוא זיא
 ,םירק ןּפַאכרַאפ וצ ןסירעג ךיז ןבָאה יז ןעוו ,ןט

 ,קסנימ ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןופ רָאיטקַא ,גרעבנעזיל
 ,ָאטעג רעקסנימ רעד ןיא ןעמוקעגמוא
 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעווָאװל ןיא רעסישזער-טנעטסיסַא ,ן"ַאק
 -נָאג רעד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רָאי 230 ךרעב ןופ רעטלע ןיא
 .ָאטעג רעװָאװל רעד ןיא החּפשמ רעצ
 .וָאנידאר הנוי ןופ .ע .ש
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 עשימ ,ןיסַאב

 {סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא -- 1914 .בעג})

 טקידנעעג .וועיק ןיא 1914 ןירובעג

 ןשידיי רעוװקסָאמ ןופ עידוטס-רעטַאעט יד

 רעווָאװל ןיא טליּפשעג .רעטַאעט-הכולמ

 .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי

 -ןטָאר ןלַאפַאב ןענייז סיצַאנ יד ןעוו

 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא .ב זיא ,דנַאברַאפ

 .אנוש םעד ןפמעקַאב וצ ײמרַא רעטיור

 ןפיוא דלעה ַא יװ ןעמוקעגמוא זיא רע

 ,סיצַאנ יד ןגעק טנָארפ

 .װָאנידַאר הנוי ןופ -ע

 -רעטַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד 1924 ןיא טקידנעעג ,קינליטסיופ
 -פיוא רעד ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא לוש

 טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג .א'א "ריל גיניק , סריּפסקעש ןופ גנוריפ

 ,אנוש ןשיצַאנ ןטימ ףמַאק ןיא

 ןופ דילגטימ ,עקנירעמשז ןיא ןריובעג ,לארשי ,ןופשנירנ
 -עג רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רערימָאטישז

 ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא 1941 ןיא ןלַאפ

 -טימ .רעליּפשיוש רעקיעפ ַא ,טלַא רָאי 25 ,קַאסיא ,קַאוויּפס
 -ידיי רעכעלטנגעג ,) רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רערימָאטישז ןופ דילג

 "ישז רעד ייב םכילע-םולש ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטַאעט-הכולמ רעש

 ןפיוא ןעמוקעגמוא .("טסנוק רַאפ לײטּפָא רעכעלטנגעג רערימָאט

 ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארּפ

 עלַארטַאעט עשידיי רעװקסָאמ יד טקידנערַאפ ..כ ,יקסווַארטמסַא
 .וקַאב ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא 1927 ןטָארטעגנײרַא .לוש
 ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג

 ןיא .עניַארקוא ,סעדָא ןיא 1913 ןריובעג ,קילַאצ רענערמ
 -עגמוא ,וקַאב ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיי ןיא ןטָארטעגנײרַא 4
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָצװעג טכַארב

 -וטס-רעטַאעט יד טקידנערַאפ .1915 ןריובעג ,.כ ,ןיקרַאמַאט
 רעװָאװל ןיא טעברַאעג .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןופ עיד
 ןיא טנָארפ ןפיוא 1941 ןיא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי
 .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק

 -קסָאמ ןופ עידוטס יד טקידנעעג .1912 ןריובעג .יזיא ,ץיווענימ
 -ידיי רעוועיק ןיא טליּפשעג 1925 ןיא .רעטַאעט-הכולמ ןשידיי רעוו
 .רעצנעט רעקידנצנעלג .טסיטרַא רעקיעפ ַא .רעטַאעט-הכולמ ןׂש
 .סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןעמוקעגמוא

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןיא דילגטימ ,עשימ ,סָאלרַאק
 .אנוש ןשיצַאנ ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג .רעטַאעט-הכולמ

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ דילגטימ ,הקבר ,רעבראג
 .רימָאטישז ןופ ָאטעג רעד ןיא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניוו ןופ דילגטימ ,אינַאפ ,אניוואלפ
 "עיצקַא, רעייז תעב סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ
 .ענילַאמ לטעטש !יא

 ןשידיי רערימָאטישז-רעציניװ ןופ דילגטימ ,ַאדיא ,דנַאפלעג
 -עלטיה יד סָאװ ,הטיחש רעד ןיא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט-הכולמ
 .וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טריפעגכרוד ןבָאה ןטסיר

 : .װָאנידַאר הנוי ןופ .ע .ש
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 !טסנוק ועשידייןופ רענַאהכיל יד וצ

 'רעמאעמ ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל
 םעד ןקידנערַאֿפ וצ רעייטשייב רעדָא טנעמַאנָאבַא רעיא וצ טקיש ןוא טרינָאבַא

 1000 ךרעב טימ ,דנַאב ןטסקעז םעד ,ןטצעל עמַאס םעד ,ןבעגוצסױרַא ,"ןָאקיסקעל,

 ,עּפָאריײא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רעסומ רעד ןגעוו ייז ןשיווצ ,סעיפַארגָאנָאמ ןוא סעיפַארגָאיב

 רעמַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ עטכישעג עקידנעטשלופ יד ןוא ַאקסנימַאק לחר ךתסא

 .עקירעמַא ןיא

 יײרעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 יירעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 יירעטַאעמ ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 יירעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל

 יירעטַאעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל

 (טפיוטרַאפסױא) דנַאב רעטשרע

 (טפיוקרַאפסױא) דנַאב רעטייווצ

 (טפיױקרַאּפסױאו דנַאב רעטירד

 רַאלָאד 15 ,דנַאב רעטרעפ

 / רַאלָאד 15 ,דנַאב רעטפניפ

 ;רבחמ םייב ןעמוקַאב וצ

 281 ,א1טא 2צ1,288טש/ 3

 6517 ןצסאס} (שס. 109 2:06165 90048 6221 11.5.2. |



 םעס
 קַאינשיװ

 יד ןופ רענייא זיא קַאינשיו םעס
 בושי ןשידיי םעד ןיא ןדיי עטסנענימָארּפ
 ייב ריביס ןיא ןריובעג .עקיסקעמ ןופ
 .קַאינשיװ איפָאס ןוא קחצי ןרעטלע יד
 ןטנַארגימיא עטשרע יד ןופ רענייא יו
 רע טָאה 1018 רָאי ןיא עקיסקעמ ןיא
 םמַאק ןטימ ךיילנוצ ביײהנָא ןיא דלַאב
 ךיז ץנעטסיזקע רעשימָאנָאקע רַאפ
 ײנַאגרָא ןטימ שפנו בלב ןבעגעגרעביא
 ןבעל עכעלטפַאשלעזעגישידיי סָאד ןריז
 ןוא רעדנירג רעד ןעוועג .עקיסקעמ ןיא
 גנָאי, רעד ןופ רעציזרָאפ רעד גנַאל-ןרָאי
 -טימ רעד ."ןשיײאיאסָאסַא ורביח ןעמ
 -נַאב , קנַאב רעשידיי רעד ןופ רעדנירג
 -ןרָאי ןוא "ַאקינעמ עד ליטנַאקרעמ ָאק
 קנַאב רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד גנַאל
 ריא גָאט ןקיטנייה ןזיב ןבילברַאפ ןוא
 .טנעדיזערּפדךרע

 טניז רָאי קיצרעפ רעביא ןופ ךשמ ןיא
 -ידיי רעסיורג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד
 -רַאפ רע זיא ,עקיסקעמ ןיא לוש רעש
 סָאװ ,ןלײז-טּפױה יד ןופ רענייא ןבילב
 עסיורג יד ןגָארטכרוד ןפלָאהעג ןבָאה
 ריא רַאפ ןוא עיצוטיטסניא-סגנואיצרעד
 טָאה רע .ןעמוס עסיורג טרעייטשעגייב
 -רַאפ ןיא ץיזרָאפ םעד ןעמונרַאֿפ טרָאד
 ןקיטנייה םייב ךיוא ,ןדָאירעּפ ענעדיש
 יד ןופ רענייא ןבילברַאפ רע זיא גָאט
 זיא סע .רעוט-לוש .עטסנבעגעגרעביא
 ןיא ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז ללכב
 ןיא .עיצומטיטסניא עשידיי עקיטכיוו
 ואו עקיסקעמ ןופ בושי ןשידיי םעד
 -טימ רעד ןייז טשינ לָאז קַאינשיװ םעס
 -עצעמ רעקיצרַאה-טיירב ןוא רעדנירג
 -ערּפ רעד ןעוועג רע זיא טייצ ַא .טָאנ
 -טָאק םליפ רענַאקיסקעמ א ןופ טנעדיז
 רע זיא גָאמ ןקיטנייה םייב .ינַאּפ
 ייםסקעמ} רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד
 ץַארט ."ועמַאק סלדנַאה לארשי רענַאק
 ןייז ןיא גנוקיטפעשאב רעקרַאטש ןייז
 סנַאניּפ ירטסודניא , טסייה סָאװ קנַאב
 זיא ,טנעדיזערּפ זיא רע ואוו ,"קנַאב

 רעיונ ערעודנוא

 ַא טימ ןוא ,ןפָא קידנעטש ריט ןייז
 טימעג ןכעלמיטסקלָאּפ ןשידיי שימייה
 סָאװ ,עיצַאגעלעד רעדעי ףיוא רֶע טמענ
 -יפ ןוא עלערומלוק ןגעװו םיא וצ טמוק
 ץעקיטרָא רַאפ ייס ,םינינע עשיּפָארטנַאל
 ,ןתוכרמצה ץלַאנָאיצַאנ רַאפ ךיוא יו

 רעטיירב ַא טימ רֶע טציטש ץילַא ןוא
 .גננאיצַאב עשידיי עמערַאװ ןוא טנַאה

 תנידמ וצ גנואיצַאב ןייז ךייש סָאװ
 גונעג זיא םע ,רעשל ןיא זיא לארשי
 םיא טָאה ןוירוג ןב דוד זַא ,ןזייווװצנָא
 רעגריבךרע, לטימ ןטימ טרירָאקעד
 ךרע רעד ךיוא זיא רע ."לארשי ןופ
 רַאפ םייח-םימותי רעד ןופ טנעדיזערּפ
 ,םילשורי ןיא ךעלדיימ

 סָאװ -- לארשי ןייק טמוק רע ןעוו
 -עגפוא רע טרעוו ,טּפָא טכוזַאב רע
 ןופ ןוא לוכשא יול רעימערּפ ןופ ןעמונ
 ןטייקכעלנעורעּפ עטסנעעזעגנָא ץלא
 וצ ךעלנעמ טינ זיא'ס .הנידמ רעד ןופ
 -נורעייטשייב עסיורג יד ןכעלטנפעראפ
 -שיוו םעס סָאוװ סעיציטסעווניא ןוא ןעג
 רעבָא זיא סע .לארשי ןיא טָאה קַאינ
 ןעוועג זיא רֶע זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ
 םעד ןופ רעיובטימ-טּפיוה יד ןופ רענייא
 טָאה רע .ביבא לת ןיא טעטיסרעווינוא
 רַאפ עמוס עסיורג ַא טרעייטשעגייב ךיוא
 םניירפ, .זעג יד סָאװ "םייה-טנגוי, רעד

 -ץגפיוא טָאה "לאושי ןקידנטעברַא וו
 ,תפצ ןיא טיוב

 -עגנָא רעייז ךיוא זיא קַאינשיװ םעמס
 -קעלעטניא רענַאקיסקעמ רעד ןיא ןעמונ
 .טשינ .טלעוו רעלעיסנַאניּפ ןוא רעלעוט
 יב ץנעוורעטניא ןייז טָאה לַאמנייא
 -שג ןצנאטסניא-סגנוריגער ענעדישרַאפ
 ענעדישרַאפ ןיא בושי ןשידיי םעד ןפלָאה
 ,ןטנעמַָאמ ערעווש

 ןוא טבילַאב זיא קַאינשי םעפס
 םעד ןיא ןזיירק עלַא ןופ טכאעג טרעוו
 וצ ךיז ןעיצַאב ץלַא ןוא בושי ןשידיי
 .טקעּפסער ןוא עביל טימ םיא

 רַאפ "עימערּפ-לעסעק יבצ, יד
 רוטַארעטיל רעשידיי

 ןעמָאנ ןפיוא ץימערּפ-רוטַארעטיל יד
 -נייא זיא עקיסקעמ ןיא לעסעק יבצ ןופ
 6 ,194/ רָאי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגנ
 -רומלוק רעד ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאד
 ימָאק-לַארטנעצ ןשידיי םייב עיסימָאק
 .א ,ז טניירפ יד .עקיסקעמ ןיא טעט
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 ר"ד ןוא ןימורפ בקֶעי ,זעשטיבערעב
 םָאװ ,יד ןעוועג ןענייז קַאירטסיוא .י
 ןעגנולדנאהרעטמנוא יד טריפעג ןכבַאה
 ןופ ןעמָאנ ןיא ,לעסעק יבצ 'ה ןטימ
 .טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידיי

 -רַאפ-סעימערּפ עכעלרעי עטשרע יד
 רעבמעצעד ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא גנולייט

 -עג טליײטרַאפ ןענייז טלָאמעד .7
 -ץרּפ עטשרע ןַא :סעימערּפ יירד ןרָאװ
 רעכָא .עטירד ַא ןוא עטייווצ ַא ,עימ
 טפַאשעגּפָא םעטסיס רעד זיא רעטעּפש
 -יילג ןענייז סעימערּפ עלַא ןוא ןרָאװעג
 עימערּפ ןייא זיא ןרָאי עסיוועג ןיא .ץכ
 ןשיוצ טפלעה ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ
 עדעי טפערטַאב טציא .םירבחמ ייווצ
 ,רעלָאד 400 וצ יירד יד ןופ עימערּפ

 טרימערפ ןענייז סָאו רעכיב ןוא רעביירש

 ןרָאװעג

 רַאֿפ םיובסיוו םהרבא 47
 ."ןגאזגיז רענאקיסקעמ , ךוב ןייז
 קרעוו ןייז רַאפ ,ינראשט לאינד
 ןוא טלעוו רענעי ףיוא עזייר א,
 ייסע ןייז רַאפ ,ישורב .ז ."קירוצ
 ,ןואג הידעס ןגעוו

 ןיא

 עטכישעג יד , -- ןַאדזאק .ח :1948 ןיא
 -ּפָאמוא ןיא ןזעוולוש ןשידיי ןופ
 -- ץַאק ַאעל ר"ד ."ןלוּפ ןקיגנעה
 ר"ד ןוא (ןאמָאר) "טייצ-העירז,
 -נדיי יד, -- ןדירטסיוא וחיעשי
 ןיא) ."םזינויצ רעד ןוא ענַארּפ
 .(שינַאּפש

 ןשטנעמ, -- ןעזייא םהרבא 9
 -- רעלהאמ לאפר ר"ד ."ָאמעג ןופ
 עימערּפ ןייא ןוא "רעמיאראק יד;
 -ַאה .ד :רַאפ ,ייווצ ףיוא טלייטעצ
 -רעד ענייז רַאפ ,ןלױּפ ןופ גנונעפ
 ןוא "ןייּפ ןופ געוו רעד , ןעגנולייצ
 רַאפ -- יקסװָאנשזלד השמ רַאפ
 ."לזמ ןופ דָאר סָאד , ךוב ןייז

 ןיא

 עילימַאפ יד , -- ןאבזיא .ש 9
 טלעוו יד, -- רעגילק תחק ,"ּפראק
 רעדיל) ?ןבראטש ךימ טעבראפ
 -- םיובנענעט .ש ןוא (סעמץַאּפ ןוא
 ."טלַאטשעג סטָאג ןיא ,

 ןיא

 רפס, -- רעצלעמ ןושמש :1951 ןיא

 לעגָאר ףסוי ,"תודלבהו תוחישה
 -- קנורט .י .י ןוא "ץיוושיוא , --

 ."עווָאקראנ ןוֿפ ץטכַאלּפ החמש ;



 ירעייפ ןיא,-- רעוועקצוס .א :1952 ןיא
 יקסניגרעשטַאק עקרעטש  ,"ןגָאװ
 "ןאזיטרַאּפ א ןעוועג ןיב ךיא , --
 -ירב ןופ רענביה לאומש ברה ןוא
 -רעביא רעשידיי ןייז רַאּפ -- לעס
 .אמק ָאבב ארמנ רעד ןופ גנוצעז

 ןופ טכיל, -- לעגיּפש היעשי 11953 ןיא
 -פיוא , -- ןַאמ לדנעמ ,"טנורגּפָא
 הנס החמש ןוא "דרע עטכַאװעג
 .(דנו ענ) "טירמ עטנערבעג , --

 ,"רועפ םוחת, -- סקופ .מ .א :1954 ןיא
 ."טבעל עדליטַאמ ,-- ווָאלרעּפ קחצי
 -ַאלרַאפ , -- ווָאקרוט סָאנָאי ןוא
 ."ןרעטש ענעש

 -לוהכ ונייה, -- םולש .ש :1955 ןיא
 -עג, -- רענילרעב קחצי ,"םימ
 םַאּפ בקעי ןוא ."שטנעמ ןופ גנַאז
 ."רעביירש עשידיי טימ ןסעומש , --

 םולח, --- יקצַאטסָאלאיב .י .ב :1956 ןיא
 יד , -- ןאמנעזייא יבצ ,"רָאװ ןיא
 םוי, יכדרמ .ב ןוא "קירב
 ."דימתה

 לטרעפ א, -- במָאלָאג .א :1957 ןיא
 ,"גנואיצרעד עשידיי טרעדנוהרָאי
 ץלַא ףױא, -- טנַאמַאיד לוונייז
 -צעשזַאװד קרַאמ ר"ד ןוא ,"ןטניוו
 ."םירתבה ןיב, -- יק

 יי

 יד ןופ , --- ווָאקינשזַאּפַאס .ג :1958 ןיא
 ַָארירס הנשוש ,"ןשינעפיט
 -- רעגנוא השנמ ,"םיבהואה םחל,
 סחנּפ ןוא "בומ םוי ןוא תודיסח,
 -יוא ןופ ןכיימ יד ייב , -- רענלעוו
 ."דנוסער

 -יאשה שאהו,-- ןייטש .ש .א :1959 ןיא
 -- ןָאמייס המלש ר"ד ,"רפא הר
 -יבנ עטשרע יד ןופ געט יד ןיא,
 -- רעדעלשיפ .מ .י ברה ,"םיא
 -ארבא שריה ןוא "לארשי רצבמ,
 ענעדנואוושרַאפ , שטיווָאמ
 ,?ןטלַאטשעג

 רענגרעב ץרעה :1960 ןיא
 -ַאשודיבָאריב רעד) טָאימע לארשי

 ןעייסע) יקצעליב .ה .י (ןינע רענ
 סעקשַָאש .ח ר"ד (רעביירש ןגעוו
 ןוא רענַאידניא ןשיווצ ןדיי טימ)
 ,(סרעגענ

 -ינב ,(הנוגע יד) עדַארג םייח :1961 ןיא
 -ַאנַארומ ןופ םירבח) ןיוועלש ןימ
 םולח טימ) רוהנש .ש (ןַאיאר רעוו

 -ייב) וועל םהרבא (םוחת רעביא
 מרַָאּפַאּפַאר .י' (טניו ןיא רעמ
 .(טניוו ןיא ןעמיוז)

 -השעמ סָאד) שטיוװַאר ךלמ 11962 ןיא
 -אכעשט .ד .ב (ןבעל ןיימ ןופ ךוב
 רעגנאמ קיציא (אבס תיב) יקסווָאנ
 יקצילָא .מ (סעמץעָאּפ ןוא רעדיל)
 .(רעדיל-רעדניק)

 -נָאק יירד ףיוא) ןילבמעד .ב :1963 ןיא
 ָאקשורג ןתסוב הירא (ןטנעניט
 םירפא (ןַאמציוו םייח .ּפָארּפ)
 בירק םהרבא (ברח ידירש) לקד
 דנַאלמייה ןיימ --- יתרוכמ אטיל)
 -רַא וצ גנואיצַאב) ןמש .נ (עטיל
 אנָארָאק ריאמ (רעטעברַא ןוא טעב
 (שינַאּפש --- סָאדידרעּפ סָאנימַאק)

 ,הנותח עתמא יד) ץ"כ ףלַא :1964 ןיא
 לארשי) ווָאקינרעיּפַאּפ .י .(רעדיל
 -ודג) ןייטשפראש יבצ (רעדיל ---
 עשיאערבעה) -- ונמעפ ךוניח יל

 .(ןעייסע

 לומ) רודניבא .י ר"ד ברה :1965 ןיא
 שירעב (תירבע) -- רודה תויעב
 (רעדיל) עטרעשאב) ןייטשנייוו
 סעדייא .ב) ינטורקַא הףסוי
 םסוי (קיטשרָאד ןענייז ןעלצרָאװ
 (עטיל ןיא ןעשעג םע זיא ױזַא) ראג

 יי

 לאידבנ

 לַאטנעזָאר

 ראמעניע ענערגיע

 רעייז טקנעדעג לַאטנעזַאר לאירבג
 ןוא "הקד הממד לוקב , םיקוסּפ יד טונ
 רעבירעד טרעה ריא ."שערב אל יכ,
 טעז ריא ,תושרד ןטלַאה םיא ןטלץז רעייז
 -טנפע ןטערטפיוא רענעטלעז ךָאנ םיא
 ,םינ טולָאסבַא טניימ סָאד רעבָא ,ךעל
 להק ןופ טדײשעגּפָא ךיז טָאה רע זַא
 ,טרעקרַאֿפ ,ןיינ .תודיחי טעװַארּפ ןוא
 ןטלעז זיא רובצ יכרצב םינקסע עכלעזַא
 רע רעבָא ,ןטייצ עקיטנייה ןעניפעג וצ
 ןוא קיאור טעברַא ןייז ןָאט וצ ביל טָאה

 -מָאּפ יד טנייפ טָאה רֶע .ליטש רעד ןיא
 ןוא עמאלקער יד ביל טינ טָאה רע ,עּפ
 -רעוו רַאּפ יד וליפַא .רעטרעוו-ביול יד
 טםינ ןיא ץיפַארגָאיב ןייז ןגעוװו רעט
 ןעמוקַאבוצסױרַא טכײל ױזַא ןעוועג
 -רַאפ וצ רָאנ ייז טָאה ןעמ ןוא םיא ןופ
 -סניבַאטש סירָאד רעטכָאט ןייז ןעקנַאד
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 -עג ןרָאװעג סנטצעל זיא ץכלעוו ,יק
 .ויֿמקַא רעייז ךעלטּפַאשלץז

 עג ןריובעג זיא לַאטנעזָאר לאירבג
 ןיא 1898 רעבמעטּפעפ 10 םעד ןרָאװ
 לע ענייז ןוא ,דנַאלסור ,אווארבמאד
 ןבעגעג םיא ןבָאה ,לחר ןוא לרעכ ,ןרעט
 טזָאלעג ,גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא
 ימרָא רעד ןיא ןוא םירדח ןיא ןענרעל
 עג זיא'ס ןעוו ןוא ,לוש רעשיסור דעק
 רע טָאה ,וויזירּפ ןופ טייצ יד ןעמוק
 רעד תעב רעטילימ ןיא טנידעג ןליּפַא
 ייוצ זיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןיא רענעגנַאפעגסגירק א ןעוועג רָאי
 ,דנַאלשטיײד

 טרירגימע רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ
 הנותח זדיל ןיא טָאה ןוא דנַאלננע ןייק
 ןיא ןעמוקעג ףיורעד ץרוק ןוא ,טַאהעג
 ןעגנערברַאפ וצ קנַאדעג ןטימ עקיסקעמ
 ,"שדוה גינאה , םעד יורפ ןייז טימ ָאד
 ןוא ,ןבילברַאֿפ ָאד ןיוש זיא רע רעבָא
 ,כירבאפ א ןיא טעברַאעג טייצ עטשרע יד
 שּפש ,יקסַארוס ןָאעל רעגָאוװש ןייז טימ
 קידבַאפ ַא ךיז רַאפ טנפעעג ןיילַא רעט
 -לָאװ א ךָאנרעד ןוא ,סרעטעווס ןופ
 רעגָאװש ןייז םימ ןעמַאזוצ קירבַאפ
 וצ רעבירַא רעטעּפש .יקסַארוס ןָאעל
 רָאנ טציא זיא ןוא ןטפעשעג ערעדנַא
 ןייז טימ ןעמַאוצ טקיטפעשַאב בלַאה
 יקסרַאלָאטס שזדרָאשזד םעדייא

 ךיז טָאה לַאטנעזָאר ;רמ יו דלַאב
 רע טָאה ,עקיסקעמ ןיא טצעזַאב רָאנ
 -רַא רעכעלטפאשלעזעג וצ ןעמונעג ךיז
 ןוא דילגטימ א ןרָאװעג זיא רע .טעב
 ווא טנעדיזערּפ-עציװ 8 ףיורעד דלַאב
 -רֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריסַאק
 רע טָאה רקיע רעד רעבָא ,עיצַאזינַאנ
 רעשידיי רעמערָא רעד טעמדיוועג ריז
 טָאה רע .עקיפקעמ ןופ גנורעקלעּפַאב
 -ארעג רועש 8 ןָא "ןסיוועג , ןייז ףיוא
 ,עקיסקעמ ןיא תוחּפשמ עשידיי עטעוועט
 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז עכלעוו
 -יא ןייז ,ףליה ןייז קנַאד ַא סיפ יד
 -םפליה יד ןריזינַאנרָא ןייז ,וויטַאיצינ
 ,"ןייראפ-םפליה ןשידיי, ןכרוד טעברַא

 ,טכאעג ןוא טצעשעג ױזַא זיא רע ואוו
 .טנעדיזערּפ רדסכ 1956 טניז זיא רע זַא
 רעוו, רמאמ רעד תמא זיא סע ביוא ןוא
 זיא לארשי ןיא שפנ ןייא טעװעטַאר סע
 עצנַאג יד טעװעטַארעג טלָאװ רע יו
 עג ןיוש .לַאטנעזָאר .רמ טָאה ,"טלעוו
 ,ןטלעוו ךס א רעייז טעװעטַאר

 רע ;טסיוװגניל ַא זיא לַאטנעזָאר .רמ
 -ננע ,שיאערבעה ,שידיי ,שיסור טדער
 -ריטַאנ ,ןוא שיזעצנַארפ ןוא שטייד ,שיל
 יד םיא טיג סָאד ןוא ,שינַאּפש ,ךעל
 טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז טייקכעלגעמ



 -לעוו ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ
 -עטניא טסכעה א םיא ןיא ןעניפעג עב
 .שטנעמ ןטנַאסערעטניא ,ןטנעגיל

 -ניק 4 טַאהעג טָאה לאטנעזָאר .רמ
 -עג זיא רעטכַאט עטסטלע ןייז .רעד
 -כעט ערעדנַא יד .דניק סלַא ןברָאטש
 ןוא יקסניבַאטש סירָאד :ןענייז רעט
 .בקעי ןוז רעד ןוא יקסרַאלָאטס רתסא

 א א 7 0, ע"י

 ןימינב

 ןַאירוק

 0? אערעשירנעעירנעיי ער עי 4

 -שורי ןופ לטעטשרָאפ א ןיא ןריובעג
 טנגוי רעירפ רעד ןופ .ענליוו ,עטילד םיל
 טנַאקַאב ןעוועג .טעבראעג רעווש ןָא
 .ּפָאק ןטוג רעייז ַא טימ שטנעמ א םלא
 רעד ןיא תילכת ןייק קידנעעזנייא טינ
 -ימע 1927 ןיא רע טָאה ,םייה רעטלַא
 ןיא רעבָא .טלעוו רעיינ רעד ןיא טרירג
 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 -נירַא טינ ןצעזעג-עיצַארגימיא יד ןבָאה
 נגַאב טזוומעג ךיז ןעמ טָאה ,טזָאלעג
 קידתונכש 8 ןיא ןרָאּפניײרַא טימ ןענעג
 -רע רעד ןיא ,ָאד ןוא .עקיסקעמ :דנַאל
 טינ ,ןטנַארגימיא ךס ַא יו ,טייצ רעטש
 ,(יירעלדעּפ) "ןּפַאלק , טימ ּפָא ךיז רע
 ןפיקרַאפ ןוא רעפרעד יד רעביא ןייג
 רעשיפרָאד רעד וצ ןכַאז ענעדיישראפ
 קַאּפ ןטימ .גנורעקלעפַאב רענַאקיסקעמ
 סױרַא רע טגָאלש סעציילּפ יד ףיוא ןכַאז
 -רעד ףוס לכ ףוס .טיורב לקיטש סָאד
 ,הסנרּפ עשיטייל ַא וצ ךיז רע טנאלש
 ןוא יורפ ןייז עקיסקעמ ןייק טגנערב
 רעבירַא ךיז טפרַאװ ןוא ,רעדניק יירד
 טמענ ןַאירוק .ךַאפ רעדנַא ןַא ןיא רָאג
 סע .םינינב ןעיוב ןוא רעצעלּפ ןפיוק ךיז
 טרעוו רע .טוג רעייז קעוװַא םיא טייג
 א רע טָאה טציא .ךעלנעמרַאפ רעייז
 ןייז רַאפ רָאנ ןגרָאז וצ טינ טייקנעלגעמ
 רע .ללכ ןרַאפ ךיוא רָאנ ,עילימַאּפ
 -טימ רעוויטקַא ןַא ןוא דילגטימ א טרעוו
 ינַאגרָא עשידיי עקיטרָא ךס א ןיא דילגנ
 טַאר טימ טפלעה רע עכלעוו ,סעיצַאז
 .טאט ןוא

 ןימינב זיא 1997 רעבָאטקָא 80 םעד
 .יטיס עקיסקעמ ןיא ןברָאטשעג ןַאירוק

 טינ ןרָאװעג טרעױדאב זיא טוט ןייז
 ענייז ןופ רַאנ ,עילימַאפ ןייז ןופ רָאנ
 .עטנַאקַאב ןוא טניירפ ענעבראוורעד-ליפ

 ַא טריזינַאגרָא ןבָאה רעדניק ענייז
 .רָאטסיטנעמטראּפעד ןסיורג

 סקַאמ
 וָאלסערב

 טי א א עטייה

 -עג טכעלקריוורַאפ זיא םולה ןייז
 ןיא זיא ,1966 ילוי ןט4 םעד ןעוו ,ןרָאוװ
 עג םילשורי ןבענ הדוהי ןופ גרעב יד
 לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןכרוד ןרָאװעג טרעייפ
 טנעמונַאמ םעד ןרילבאמע סָאד דנַאפ

 םוצ דלַאוװ-םולש םעד ןצנַאלּפרַאֿפ ןוא
 ןטכַארבעגמוא-שיגַארט ןופ ןעקנעדנָא
 .פ ןָאשוד טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא
 רעפאש רעד ,ןיילַא רע רעבָא ,ידענעק
 ,ָאלסערב סקַאמ ,טקעיָארּפ םעד ןופ
 ןייז ןופ גנוכעלקיװרַאפ יד רעדייל טָאה
 ,טבעלרעד טינ םולח

 ןופ רעטלע ןיא זיא וָאלסערב םסקַאמ
 ראורבעפ 19 םעד ןברָאטשעג רָאי 4
 רע .ַאדירָאלּפ ,שטץעיב ימאימ ןיא 6
 ןופ אשמ רעד רעטנוא ןברַאטשעג זיא
 -פיוא יד ןופ טסאל רעד רעטנוא ,טעברַא
 טָאה רע סָאװ ,ןלַאעדיא יד ןופ ,ןבַאג
 .ךיז ןיא ןוא ךיז ףיוא ןגָארטעג

 ןדיי רענַאקירעמַא יד ןופ רעוו ןטלעז
 ןוא ןָאטעגנײירַא יױזַא ןעוועג ןייז לָאז
 ןשידיי ןופ ןלַאעדיא יד ןבעגעגרעביא
 "ידמ רעשידיי רעד ןופ יוכפיוא ןופ ,דנַאל

 וָאלסערב סקַאמ ןעוועג זיא סע יו ,הנ
 -נואוו ןייק טינ זיא רעבירעד ןוא ,ה"ע
 לייט ןטסערג םעד טָאה רע סָאװ ,רעד
 רעד רַאפ ןבעגעגקעװא טייצ ןייז ןופ
 ןייז ןופ ןלייט עסיורג ןוא גנוגעווַאב
 ענעדיישרַאפ רַאפ ןעקנַאשעג ןגעמראפ
 תנידמ טימ תוכיש ַא ןבָאה סָאװ ,ןדנָאפ
 זַא ןעוועג הכוז רֶע טָאה ױזַא ,לארשי
 רַאפ ,לאז דנָאפלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןכרוד
 רעד ןיא ןרעוו טזיילענסיוא ,טלעג ןייז
 ,טנגעג עצנַאג א ,םילשורי ןופ הביבס
 ,םיא ךָאנ ןעמָאנ א ןעמוקַאב טָאה סָאװ
 עביל עטסערג ןייז רעבָא ."םחנמ תירק,
 -לַאנָאיצַאנ םעד ןזיוועגסױרא רע טָאה
 ,ךעלדנעטשרַאפ זיא רַאּפרעד ןוא ,דנַאפ
 רעבָאטקָא ןיא ,לָאמ ייווצ זיא רע סָאװ
 -עשג ,1908 רעבמעצעד ןיא ןוא ,83
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 ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװעג טלייוו
 -רַאפ יד ןיא דנַאפלַאנַאיצַאנ ןשידיי
 ןוא ,עקירעמַא ןופ ןטאטש עטקינייא
 -רַאפ סע רע טָאה טמא ןקיוָאד ןפיוא
 עק םעד ןופ טקעיָארּפ םעד טכַארט
 .קנעדנָא-ידענ

 -סערב ןדייר ןרעה טפראדעג טָאה'מ
 שידיי ןגעוו ,שידיי ןיא אקוד ןוא ,ןוָאל
 ןוא לארשי תנידמ ,ןבעל שידיי ,קלָאפ
 -ַאב וצ ידכ ,דנַאֿפלַאנָאיצַאנ ןופ לָאר יד
 ןָאק שטנעמ 8 טייוו יוו ףיוא ןפיירג
 ןוא ץעדיא ןַא רַאפ ןדנוצעגנָא ןרעוו
 ןעוועג זיא רע .ןרעטסיײגַאב ערעדנַא ןָאק
 -יילג א ,יח לארשי םע ןיא רעקיביײילג ַא
 ןבעל וצ ןדיי ןופ ןליוו םעד ןיא רעקיכ
 טיבעג םעד ףיוא ןָאט וצ ןוא ןדיי יו
 -ץג טָאה ןיײלַא רע ןוא ,ןריפוצכרוד סָאד
 -ױטקָאד יד םנה ןוא ,רעטסומ םעד ןזיוו
 רעלדעש יו טנראוועג םיא ןבָאה םיר
 ןיז רַאפ ןענייז ןטעטיווימקַא ענייז
 ביוא , ,זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,טנוזעג
 ,"ןבעל וצ טינ טניול ,ןבעל וצ ױזַא טינ
 -רא רעד ןטימ ןיא ןלַאפעג זיא רע ןוא
 ,ה'בצנת .טעב

 "= = = = אי א יא

 םעס
 ןילטוג

 ערע יענע טרער ערי

 ןעוועג זיא ןילטוג (והירמש) םעפס
 םָאװ ,רעדניק 9 יד ןופ רעטסטלע רעד
 םוחנ 'ר ,ןויצל ףיטמ רעטמירַאב רעד
 .טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג טָאה ,ןבואר
 -נָא סרעטָאפ ןייז טקנעדעג טוג טָאה רע
 רעדניק עניימ ז8 ,םינ ליוו ךיא , גָאז
 רעבירעד ןוא "תוקחד ןדייל ךיוא ןלָאז
 -ראפ ןגעוו טכַארטעג קידנעטש רע טָאה
 -םור עשירַאצ סָאד ,םייה עטלַא יד ןזָאל
 -פיוא ןוא ןריובעג זיא רע ואוו ,דנַאל
 רעד ןיא ןזָאל ךיז ןוא ןרָאװענ ןגיוצעג
 עקַאט רע טָאה ױזַא .טלעוו רעטיורג

 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא רע .ןָאטעג
 ערעווש סָאד טכַאמעגטימ רע טָאה ָאד
 ,ןטנארגימיא עשידיי ןופ ןבעל ערעטיב

 וצ םייהַא ןרָאפעגקירוצ רע זיא 1914 ןיא
 רע זיא ןעוו-סָאװ רעדייא רעבָא ,טסאג
 ,חמחלמ רעד ןיא ןרָאװעג טיײרדעגניײרַא
 ןיא ןוא עיצולָאװער רעד ןיא רעטעּפש



 ןעוו .ץושטסבלעז רעשידיי רַאפ ףמַאק
 -ָאילביב ןדנירג ןָא טבייה טנגוי עשידיי יד

 טרעוו ,ןזיירק עשיטאמארד ןוא ןקעט
 טליּפש ןוא ייז ייב ןיטקַא טרָאד רע
 -םולש ןופ ןסעיּפ יד ןיא ןלָאר-טּפיױה יד
 טזייווַאב רע .א'א ןידרָאנ בקֶשִי ,םכילע
 ,ךיציפֲַא סלַא ןרידוטש וצ ןשיווצניא

 ץונוצ קרַאמש רעטעּפש םיא זיא סָאװ
 -קא רעייז ןעוועג זיא רע ןעוו ןעמוקעג
 ןגעק ץושטסבלעז רעשידיי רעד ןיא וויט
 .סעקישטמָארגָאּפ יד

 ןיקניד היתב טימ הנותח רעד ךָאנ
 ןייז טימ ,לָאמ ןטייווצ םוצ םעס טמוק

 טבייה ָאד .עקירעמַא ןיא ,1928 ןיא ,יורפ
 ענייז רַאֿפ רעבָא ,ןטעברַא ןָא רעדיוו רע
 ןופ דליב סָאד קידנעטש טייטש ןגיוא
 תילט ןיא טלקיוועגנייא יו ,רעטָאפ ןייז
 ןוא ןויצ רַאפ טייקיטכערעג רֶע טנַאמ
 ,דנאל ןשידיי ןופ יובפיוא ןרַאפ טקידערּפ
 רע ןָאק ױזַא יו ןטכַארט טמענ רע ןוא
 -ַאפ ןייז סָאװ םסָאד ןריפכרוד שיטקַארּפ
 .עירָאעט ןיא טרידנַאנַאּפָארּפ טָאה רעט
 ןייא רָאנ ָאד זיא'ס זַא ,טסילשַאב רע
 -ץמ טימ הכב לעירעטַאמ ןרעוו ;געווסיוא
 ןיירַא ךיז טפרַאוו רע ,ןָאט וצ סָאד םיש
 ,טעברַא רעד ןיא דעירפ תוחכ ץלַא טימ
 ןוא רעדיילק ןרושטקעפונַאמ ןיא ךָאנרעד
 -נַא סָאל ןיא 1956 ןיא וע טמוק ױזַא
 ןייז רעביא טריפ רע ואוו ,סעלעשזד
 -אמ ָאד טגייטש ןוא ,קירבאפ-רעדיילק
 ןוא רעכעה ןוא רעכעה ץלַא לעירעט
 ןעמוקעג זיא סע זַא ,רֶע טסילשַאב טציא
 ןייז ןריפוצכרוד ןמערטוצוצ טייצ יד
 -שג ךיוא זיא סָאו ,לאעדיא םרעטָאפ
 .לַאעדיא ןייז ןרָאוװ

 טימ ןענייז יסעב יורפ ןייז ןוא םעס
 ןָאטעגניירַא ןבעל ןוא בייל ץנַאג רעייז
 -ץעייז .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ןפָא טיירב ןענייז טנעה ןוא רעצרעה ער
 -ץעש טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,ץלַא רַאּכ
 ץנַאג רעבָא ,ןבעל ןשידיי ןיא טייקשירעפ
 תוכיש א טָאה סע ביוא סרעדנוזַאב
 -ַאב ייז .לארשי ץרא ןופ יובפיוא ןטימ
 ייז טדניב סָאד ןוא לארשי ץרא ןכוז
 1081 יימ ןיא .שיאיידיא וצ רעמ ךָאנ
 -ַאנ ןשידיי ןטימ ךַאמּפָא ןַא ייז ןסילש
 -נָא ןיא הלחנ ַא ןעיוב וצ דנַאפלַאנָאיצ
 םרָאפ רעד ןיא רעטָאפ ןייז ןופ קנעד
 -רַאפ ןילטוג טָאה רעטעּפש .דלַאוװ ַא ןופ

 ערעסערג ךָאנ האווצ ןייז ןיא ןבירש
 ,דנָאפלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןרַאפ סעמוס
 10 ןברָאטשענ זיא רע ןעוו זַא ,ױזַא
 ,סעלעשזדנא סָאל ןיא 1958 רעבמעטּפעס
 ןורכז ןיא ןבילברַאפ קנעדנַָא ןייז זיא

 ענייז ןופ לָאצ עסיורג יד ייב רַאנ טינ
 -רַאֿפ ךיוא רָאנ ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ

 ןייז ןכלעוו רַאפ דנַאל םעד ןיא טקיבייא
 -ץגסיוא טָאה ןויצל ףיטמ רעד רעטָאפ

 טצנַאלפעגנייא ןוא ןרערט ענייז טנייוו
 טייקנדנובעגוצ ןופ ליפעג םעד טָא
 ענייז ייב דנַאל ןוא קלָאפ ןשידיי םוצ
 .רעדניק

 =קיימ .רד
 ןיסאס

 טא יא יא 6 אי אי

 טקַאפ ַא ןרָאװעג זיא ריעקידעמ ןעוו
 -יז זיא ,ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא
 רערעכעלקילג ןייק ןעװעג טינ רעכ
 לייוו ,ןיסָאס לקיימ .רד יו שטנעמ
 וצ ןרָאװעג דימ טינ רֶע זיא גנַאל-ךןרָאי
 -ַאּפָארּפ ןוא ןריטיגַא ,ןדייר ןוא ןביירש
 ןריטנעמוגרַא ןוא ןריטוקסיד ,ןרידנַאג
 -נעקרענָא רעד זיא רע .ןינע םעד ןגעוו
 -עו טנעמרעייטיר רעד ןופ רענָאיּפ רעט
 ןריפנָא רָאי 10 ךָאנ .ןַאשיײרעּפַאדץנעדיז
 -יזער טנעמרעייטיר ןואטפקעלב ןטימ
 טָאה ,ַאדירָאלּפ ,שטעיב ימאימ ןיא ץנעד
 ןופ טיבעג םוצ רעמ טעמדיוועג ךיז רע
 זיא רע .עיגַאלַאטנארעשזד רעלַאיצַאס
 רעד ןיא טרעּפסקע רעטסנעקרענַא רעד
 עשינַאמרַאה ןפַאש ןופ טסנוק רערעווש
 ,םינכש עדמערפ ןשיוװצ ןעגנואיצַאב

 ןיא ןריובעג זיא ןיסָאס לקיימ .רד
 -קָאד ןייז ןעמוקאב טָאה רֶע .עדאנאק
 רעלַאיצַאס ןיא קרעוו ןייז רַאֿפ טַארַאט
 -ץרּפ ןעוועג זיא רע .:עיגַאלָאטנארעשזד
 ןופ לסנואק ַאדירָאלּפ םורד ןופ טנעדיז
 -רעשט דרַאָאב ַא ,סעשזדָאל תירב ינב
 -ץערּפ ,גיל קיוויס שטעיב ימַאימ ןופ ןַאמ
 לפמעט ןופ דוהרעדארב ןופ טנעדיז
 יטּפָא ,סקלע ןופ דילגטימ ַא ,לאונמע
 ןכרוד זיא רע .סוָאלעּפ דלֶא ,סטסימ
 טמימשאב ןעוועג רָאנרעװַאג רעדירַאלפ
 ןאשימאק טיעטס רעד ןיא דילגמימ סלָא
 -טימ ַא זיא רע .ןשטנעמ ערעטלע רַאפ
 -ףטלע רַאפ לסנואק ַאדירָאלּפ ןופ דילג
 -ָאלָאטנַארעשוד יד ןוא ןשטנעמ ער

 .עקירעמא ןופ יטעייסַאס לקישזד
 וצ ןביױהעגנָא ירפ רעייז טָאה רע

 -ייא ןעוועג ןוא ריעקידעמ רַאֿפ ןפמעק
 גנוגעוַאב רעד רַאפ רעריפ יד ןופ רענ
 -ַאטשרַאפ טָאה רע ,ןטאטש םורד יד ןיא
 -ַאש ןופ טיידַאב ןרעיוהעגמוא םעד ןענ
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 !ואוו ,סעצנעדיזער טנעמרעייטיר יד ןפ
 רעטרעדנוה ןעמַאזוצ ןעניואוו ןלָאז סע
 רע זיא טיבעג םעד ףיוא ןוא ,ןשטנעמ
 םָאװ ,עקירעמַא ןיא רעקיצנייא רעד
 סָאד יוזא יו געוװו םעד ןענופעג טָאה
 םיא טפור ןעמ זַא ,ױזא ,ןענדראוצנייא
 טפָא ."טנעמרעייטיר .רמ , שיטקַאפ
 :סױרַא טכַאנ רעד ןטימ ןיא רע טרעוו
 ןפלעה וצ ,םעלבָארּפ ַא ןזעל וצ ןפורעג
 עיצַארעּפַאָאק ןריפוצכרוד רעדָא דיחי ַא
 -נַא רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא ןייא ןשיווצ
 ןבָאה ףרַאד גנוטייצ א בוא .רערעד
 ןייא יז סייוו ,עיצַאמרָאפניא עסיוועג
 טרעוו טּפָא ץנַאג .ןיסָאס .רד --- סערדַא
 סעטימָאק-בָאס יד וצ ןפורעגסיורַא רע
 ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו טַאנעפ םייב
 ,ןשטנעמ ערערעטלע רַאפ םינינע

 םעד ןבראוורעד ךיז טָאה ןיסָאפ .רד
 רעייטשרָאפ יד ייב גנוטכַא ןוא יורטוצ
 -טפַאשלעזעג עלַא ןוא סעיגילער ץעלַא ןופ
 רענַאקירעמַא רעזדנוא ןופ ןטכיש עכעל
 ,גנורעקלעפַאב

 אי א יי

 (ענייפ) יעפ
 לעדנעג

 שיינער עי ערע

 רעליּפשױש ןטסואווַאב ןופ יורפ יד
 ןרָאװעג ןריובעג זיא ,לעדנעג לשרעה
 ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה יז .עשרַאוװ ןיא
 יז .עילימַאּפ רעשידיסח רענעעזעגנָא
 ,יורפ עטנעגילעטניא רעייז 8 ןעוועג זיא
 זיא ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ א ,לדייא ,גולק
 ייב טבילַאב קראמש ןעוועג רעבירעד
 ןעמוקעג זיא יז ןעמעוו טימ םענייא ןדעי

 .טקַאטנָאק ןיא
 א ךָאנ ,יז זיא 1964 לירּפַא 28 םעד

 וינ ןיא ןברָאמשעג ,טייקנארק ערעגנעל
 ריא רעסיוא טזָאלענרעביא ןוא ,קרָאי

 ןא ,היעשי ;ןוז ַא :רוד םענייש ַא ,ןַאמ
 -ערעל א ,לטיג ,רעטכָאט ַא ,רינעשזניא
 טלייטעגוצ דימת ריא ןבַאה עכלעוו ,ןיר
 -אד ךלמ ,רעדורב ַא ,םא דובכ םיורג
 -סעווש א ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא ,םעכ
 .עשרַאו ןיא ןייב עשטלַאב רעט

 יד טקילײטַאב ךיז טָאה היול רעד ןיא
 .החּפשמ-רעטַאעט עשידיי עצנַאג

 זיא ץּפָאריײיא ןיא עילימַאפ עצנַאג יד
 עשיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכארבעגמוא
 .ש"מי םיחצור



 . ןקסע-רוטלוק ןוא רעלעטשטפידש -- ןַאהַאק רַאזַאל

 עשידיי רָאנ ךיז ןעניפעג סע ואוו
 -רוטלוק ןוא עכעלטפאשלעזעג ,רעביירש
 -רעד ,ןלױּפ ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעוט
 ןופ קנעדנָא םעד דובכ טימ ייז ןענַאמ
 ןַאהַאק רַאזַאל עגעלַאק ןוא דניירפ רעייז
 ייב טיוט ןייז םניז טיײצרָאי ןט20 םוצ
 ,ייכנַאש ןיא ןדנעטשמוא עשיגַארט
 .עניכ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןאהַאק רַאזַאל
 -גנוטייצ עשידיי לָאצ ַא ןופ רָאטקַאדער
 ןוא עלערוטלוק ליפ ןופ רעריפ ןוא ןעג
 -ץג זיא ,םעיצוטיטסניא עכעלטּפַאשלעזעג
 עשילױוּפ יד ייב טבילַאב קראטש ןעוו
 ןוא קלָאפ ןרַאפ ןבירשעג טָאה רע .ןדיי
 -ייא ןעוועג זיא רע .קלָאפ ןטימ טבעלעג
 -ץלוּפָאּפ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענ
 יד ןפלָאהעג ןוא ?ײטרַאּפ-םקלָאֿפ , רער
 -רעגריב רַאפ ףמאק ןיא ןסַאמ עטיירב
 ןלױּפ ןיא טכער עשימַאנַאקע ןוא עכעל

 רעטייווצ רעד זיב ,ןרָאי עטצעל יד ןיא
 -קַאדער ןעוועג רע זיא ,המחלמ-טלעוו
 גנוטייצ-נָאט רעוװעשרַאוװ רעד ןופ רָאט
 ןבירשעג ךיוא ןוא "סערּפסקע רעזנוא,
 רעקרָאי וינ ןיא סעיצנעדנַאּפסערַאק

 ."סטרעוורָאּפ
 8 ןעוועג ךיוא זיא ןַאהַאק ראזַאל

 לָאט ץקינייא ןוא רעקיטירק-רעטַאעט
 -ױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאטקעריד
 ןופ רָאטקעריד ןעוועג רע זיא ױזַא .ןל
 דוצ ןוא ,רעטַאעט-"אלאקס , רעשזדָאל
 ןירעליּפשיש יד ,יורפ ןייז טימ ןעמאז
 ןייק טכַארבעג ייז ןבָאה ,הנשוש זוַאר
 רתסא יוװ ,רעליּפשיש עטמירַאב שזדַאל
 ארעיוו ,ןָאזשיפ עשימ ,אקסנימַאק לחר
 -ץפ ףלָאדַא ןוא ןַאמרעה ,ַאקסווַאלסַאז

 רַאזַאל טָאה 1931 ןיא .א'א ןייטשנינ
 -ָאמ ןוא יורפ ןייז טימ ןעטַאזוצ ,ןַאהַאק
 -קעריד יד ןעמונעגרעביא- ,עּפמַאיל םיר
 -אעט-"אלאקס, רעוועשראו ןופ עיצ
 -עג טריפעגפיוא ןענייז םע ואוו ,רעט
 רעד ,"רעקיכלימ רעד היבוט  ןרָאװ
 יירד , ,"קינלַאכאנ עקרוא , ,"לייטרוא
 ,א'א "םיקוביד

 -ַאל זיא געט-המחלמ עטשרע יד ןיא
 עשידיי יד טימ ןעמַאוצ ,ןַאהַאק ראז
 ןוא ,ענליוו ןייק קעװַא ןסַאמ-םיטילּפ
 ןוא ןַאּפַאי ןייק ,דנַאלסור ךרוד ,רעטעּפש
 -לעזעג ןעוועג רע זיא ָאד ךיוא .ייכנַאש
 יד טריטקַאדער ןוא קימעט ךעלטפַאש
 ."טלעוו רעזדנוא , טפירשנכַאו עשידיי
 -נידַאב ערעווש רָאג ייב ךיוא טָאה רע
 -רָאפ-רעטַאעט טימ טריפעגנָא ןעגנוג
 -ַאנרָא טָאה יורפ ןייז סָאװ ,ןעגנולעטש
 .ייכנאש ןיא טריזינ

 ןייז טימ ןעמאזוצ זיא ןַאחַאק רַאזַאל
 ַאטעג רעד ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןעוועג יורפ
 -נוה ןטילעג ןבָאה ייז ואוו ,יײכנַאש ןופ
 יז עכלעוו ,ןטייהקנַארק ןוא טיונ ,רעג
 יד רעדייא דָארג רעבָא .טפמעקַאב ןבָאה
 -ייב ןענייז ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ
 -ימ ףיוא ןרָאװעג קנַארק קיוַאטש עד
 רעד ןופ ךיז טָאה ןַאהַאק רַאזַאל .סופ
 ,ןסײרסױרַא טנַאקענ טינ טייהקנַארק
 םאזנייא רע זיא 1946 יַאמ 26 םעד ןוא
 ,יורפ ןייז לייוו ,ןברָאטשעג טנלע ןוא
 -עג טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא עכלעוו

 ןיַזהַאק רַאזַאל ןוא הנשוש

 ןא ןיא ,סופימ ףיוא קנארק רעווש ןגעל
 לַאטיּפסָאה ןבלעז ןופ עטַאלַאּפ ערעדנַא
 ןקילײטַאב טנַאקעג טינ וליפא ךיז טָאה
 .היול ןייז ןיא

 טזָאלענרעביא טָאה ןַאהַאק רַאזַאל
 ןירעליּפשיוש ץעטסואווַאב יד ,יורפ ןייז
 דוש ווָאר ןירעביירש-"סטרעוורָאפ , ןוא
 (ןירעגניז א ) איליל רעטכַָאט ַא ,הנש
 -ַארג ,לעומַאס ןוא םירּפַא ;ןיז ייווצ ןוא
 ײנכעטילָאּפ רעוועשראו ןופ עטריאוד
 ןרָאװעג טריטסערא ןענייז עכלעוו ,םוק
 םייב ײצילָאּפ רעשיטעיווָאס רעד ןופ
 ןוא עטיל ןייק ץענערג יד ןייגרעבירַא
 ןזיב ןדנואוושרַאפ ,ןרוּפש ןָא ,ןענייז
 .גָאט ןקיטנייה

 ןרָאי עגנוי ערעיײז ןיז

 ןרָאי עגנוי יד ןיא רעדניק ערעייז



 ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאהַאק רַאזַאל
 עמורפ ייב ,דנאלרוק ,ןעגנידלָאג ןיא
 ,ןאהַאק ןועמש ,רעטָאפ ןייז .ןרעטלע
 .דנאלטעל ,יוטימ ןיא בר ןעוועג זיא

 -נַאוװ ןיא ,ייכנַאש ןיא ןוא ןַאּפַאי ןיא
 רעד ןעוועג ןַאהַאק רַאזַאל זיא ,געוורעד
 זיא רע .םיטילּפ יד ןופ רעייטשרַאפ
 ןוא רעלעדייא ןַא רוטַאנ ןופ ןעוועג
 -רצ עקַאמ ןוא ,שטנעמ רעקיצרַאהטוג
 -טנַארַאפ ןוא טיײיקיצרַאהטוג ןייז ביל

 טםימ טלָאצַאב רע טָאה ,טײקכעלטרַאװ
 -ַאבמַא רעשילױּפ רעד ןעוו .ןבעל ןייז
 -ָאר ףַארג ,ןַאּפַאי ,ָאיקָאט ןיא רָאדַאס
 רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה ,רעמ
 רַאזַאל טגיילעגרָאפ ,1941 ןיא ,המחלמ
 ידכ ,עדאנַאק ןייק עזיוו ַא ,ןענַאהַאק
 םיא רַאזאל טָאה ,ןעוועטאר וצ ךיז
 רעיימשרָאפ רעד ןיב ךיא  :טרעפטנעעג
 טזָאלרַאפ ןַאטיּפַאק ַא .םיטילּפ יד ןופ
 -יוו יד ןוא ."רעטשרע רעד ףיש יד טינ

 -ַאל רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עז
 -עגעגקעװַא זיא יורפ ןייז ןוא ןַאהַאק רַאז
 ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא וצ ןרָאװעג ןכ
 ןַאפַאי ןופ טעװעטַארעגסױרַא ָאי ךיז
 זיא רַאזַאל .המחלמ רעד ןופ בײהנָא ןיא
 טזומעג טרָאד ןופ .ןַאּפַאי ןיא ןבילבעג
 ,ייכנאש ןייק ןרעדנַאװסױא רעטעּפש
 ןופ ןעגנאגעגסיוא רע זיא טרָאד ןוא
 -רעדנואוו םעד קידנזָאלרעביא ,םופיט
  ,רבק ןעמאזנייא ןַא ןוא ןעמָאנ ןרַאב

 ןקסע-רוטלוק ןוא רעלטסניק-טרָאװ -- ןַאמוינ בקעי

 זא ,ןעמ טגָאז ןעמַאנ םרעילָאמ ןיא
 וצ זיא רעלטסניק ַא ןופ שטנואוו רעד
 שטנואוו רעד יוװ ,עניב רעד ףיוא ןברַאטש
 ןפיוא ןלַאפ וצ זיא ןַאמטכאלש םעד ןופ
 ,דלעפטכאלש

 רעד יו ןלַאפעג ויא ןַאמוינ בקעי

 יו ןוא דלעפטכאלש ןפיוא ןאמטכאלש

 ןיא .עניב רעד ףיױא רעלטסניק רעד
 רע ןכלעוו ןיא דנַאטשוצ ןקנַארק םעד

 יא ,ןענופעג טייצ עטצעל יד ךיז טָאה

 -סמ ןייג וצ ןברק א םיא ןופ ןעוועג סע

 ןעגנאגעגסיוא ןוא ,טניירפ ַא ןייז דיּפ

 -עג ךיז טָאה רע ןעוו המשנ ןייז זיא
 -ייא ,ןקיווייל ןופ דיל ַא ןענעייל טיירג

 -טפירש עשידיי רעקילדנעצ יד ןופ םענ

 רוחב ַא טניז טָאה רע עכלעוו ,רעלעטש
 ,עשרַאוו ןיא רָאי 16 ןופ רעטל} ןיא

 ,וואדרארישז ןופ ךיז ןגָארטרעביא ןכָאנ
 4 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ואוו
 -אפ רעשירחוס-שידיסח ַא ןיא 1900 ינוי
 ךָאנרעד ,קרָאי-וינ ןיא רעמעּפש ,ץעילימ
 סָאל ןיא 1046 טניז ןוא טיָארטעד ןיא
 בייל טימ ךיז ןבעגעגּפָא ,םעלעשזדנַא
 ןטייקיאעפ ענייז עלַא טימ ,ןבעל ןוא
 ןיא טבילרַאפ קידנעייז ,טנעלַאט ןוא
 .רוטלוק רעשידיי רעד

 םייצ עסיוועג ַא טָאה ןֿפמוינ בקעי
 עשיטאמַארד ןיא טליּפשעג ןלױּפ ןיא
 זיא (טיָארטעד) עקירעמַא ןיא .ןזיירק
 ןגיוצעגניירא ןעוועג טייצ לקיטש ַא רע
 ,רעטַאעט ןשידיי ןלענַאיסעּפָארּפ ןיא
 טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע יוו ױזַא רעבָא
 טָאה ,רעטַאעמ ןקיליב ןטימ ןדניברַאפ
 םעד ןעניד וצ ןבילקעגסיוא רעסעב רע
 ןוא רָאטַאטיצער סלַא רעטַאעט ןשידיי
 ןוא ,רעליּפשיוש סלַא יו רענעיילראפ
 טכיירגרעד רע טָאה טיבעג ןקיזָאד ןפיוא
 סרעדנוזַאב ,הגרדמ עדנטיידַאב רָאג ַא
 םולש ןופ קרעוו יד ןופ רענעיילרָאפ סלַא
 .ץרּפ .ל .י ןוא םכילע

 גניר רעמעברַא יד ןופ רַאטקעריד רעד

 -יס לאומש סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןלוש
 םולש , ןטימ תוכיש ןיא טביירש לעג

 טָאה ןאמוינ סָאו ,"דרָאקער .םכילע

 םולש ןענעיילרַאפ םייב , :ןבעגעגסױרַא
 טלעטשעג ןַאמוינ בקעי ךיז טָאה ןמכילע
 -געמ טייוו יו ץעבַאגפיוא עטסרעווש יד

 רעפסָאמטַא רעד ןיא ןבעלניירַא ךיז ךעל
 זיא השעמ םכילע-םולש יד רעכלעוו ןיא
 -וינ ןצנַאגניא זיא סָאד ןוא ,ןעמוקעגפיוא
 רעטוג ַא יו ,טָאה רע .ןעגנולעג ןענַאמ
 רערעהוצ ןרַאֿפ טקעלּפטנַא ,רעזעלראפ
 -טסניק םעד ןופ תוחמ ןכעלרעניא םעד
 ןמלז ,"ןשטנעמ ןשירעפעש םעד ןופ ,רעל

 ןָאקיסקעל , ןופ רָאטקַאדער ,גייווצרעבליז
 ליו, :טביירש "רעטַאעט ןשידיי ןופ
 ןעמ ףרַאד ,ןמכילע םולש ןעקנעדעג ןעמ
 עקַאט ןוא ,השעמ ַא סנייז ןענעייל ןרעה
 בקעי סע טוט סע יו ,ןענעיילרַאפ טונ
 -כיר םעד ןענופעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמוינ
 םולש וצ גנַאנוצ ןשירעלטסניק ןקיט
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 רעייז סױרַא טננערב רע .ןּפימ סמכילע
 רעייז ןוא ןפוא ןשימָאק א ףיוא סזינַארט
 בקעי .ןפוא ןשינַארט ַא ףיוא םזימָאק
 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה ןַאמוינ
 -רַאפ ױזַא ןעמכילע םולש ןענעיילרַאפ
 ןסיורג םעד טימ ןדנוברַאפ ןוא טּפינק
 ןרָאװעג זיא רע זַא ,טסירָאמוה-סקלָאפ
 ןוא ןייב ןייז ןופ ןייב ,םיא ןופ קיטש ַא
 ."שיילפ ןייז ןופ שיילפ

 ןיא , :טביירש ןילדרעווס .נ .רד ןוא
 טעמכ ןאמוינ בקעי טרעוו גָאלָאנַאמ ןדעי
 דלעה סמכילע םולש ןופ טלַאמשעג יד
 טלציק ןאמוינ .הגרדמ א זיא סָאד .אפוג
 זיא רע .טינ ךיז טשטעווק רע .טינ ךייא
 ןוא ,ערָאלק א זיא עיצקיד ןייז .טכייל
 ."ןרעה וצ םענעגנָא םיא זיא סע

 1089 ןיא טָאה ןַאמוינ בקעי ןעוו ןוא
 טרָאד זיא ןוא לארשי תנידמ טכוזַאב
 עקיטרָאד יד טביירש ,ןטָארטעגפיוא
 ןעוועג זוא סָאד , :"גנומייצ ץעשידיי,
 טרעצנַאק-טרָאװ רעכעלסעגרַאפמוא ןא

 -עטיל רעשידיי רעד ןופ בוט-םוי ַא ןו
 ןביוהעגנָא טָאה רעלטסניק רעד .רוטַאר
 -נאנעגרעביא ןוא ןיסעיל ןופ דיל א טימ
 בקעי .ןצרּפ ןוא ןמכילע םולש ןענעייל ןעג
 ,טפַארק עשינענגַאמ ַא טציזַאב ןאמוינ
 .קנאדעג ןוא רעהענ ןייד וצ טדימש סָאװ
 -דנאוורַאפ וצ חוכ םעד ךיז ןיא טָאה רע
 .טלַאמטשעג ןוא קיזומ ,דליב ןיא טרָאוװ ןעל
 רָאנ ,ןמכילע םולש טנעייל רֶע טשינ
 ,ךיז טכַאד לָאמלייט .םיא טכעלַאב רע
 ץלעשזדנַא סָאל רעד טינרָאנ זיא סע זַא

 רעטסיימ רעד רָאנ ,ןַאמוינ בקעי רעס
 זיא םכילע םולש .םכילע םולש -- ןיילַא
 רעגניפ סנאמוינ .ןעגנופאש ענייז טימ ָאד
 רעטרעוו ענייז ןופ טקַאט םוצ טימ ןליּפש
 ןסיורג ַא ןופ עלעקעטש טפושכרַאפ ַא יו
 םולש יד סױרַא ןפור ןוא טנעגיריד
 קעווַא ךיז ןלעטש עכלעוו ,ןּפיט םכילע
 ענייד רַאפ תונאד ערעייז עלַא טימ
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 -ןרָאי ןַאמוינ בקעי טָאה רָאנ טינ ןוא
 טפאשלעזעג רעשידיי רעד טנידעג גנַאל

 יו סעלעשזדנַא סָאל ןוא טיָארטעד ןופ
 רַאפ קידנטערטפיוא ,רעלטסניק-טרָאװ ַא
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי רעקילדנעצ
 םגייווצרעבליז ףיוא לָאמ עקילָאצמוא
 ןיא ךָאנ זיא רע רָאנ ,ָאידַאר עשידיי

 -ידיי ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג טיָארטעד
 סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןוא ,ןזעוו-לוש ןש
 -ידיי יד םימ טריפעגנָא רָאי 9 רע טָאה
 ןשידיי דייסטסעוו םייב ןעמַארגָארּפ עש

 רָאטקעריד-םַארגָארּפ -- רָאי 3 ,רעטנעצ
 -יצרעד רעשידיי רַאפ טוטיטסניא םייב
 -קעריד-סָארגָארּפ סלַא רָאי 6 ןוא גנוא
 ןַא ,בולק-רוטלוק ןשידיי םייב רָאט

 א רעייז טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,טעברַא
 ,ץנעגילעטניא ,ימ ןוא דלודענ ,טייצ ךס

 ינַאגרָא ןוא שינעדנעטשרַאפ ןוא ןסיוו
 רעווש וזיא םע .ןטייקיאעפ עשירָאטאז
 יד טָא תוחוכ לפיוו ןלעמשוצרָאּפ ךיז
 ,ןשטנעמ א ןופ טרעדָאפעג ןבָאה רָאי 2
 -עג קירביא ןעוועג טינ שיזיפ זיא סָאװ
 ןופ ליפעג סָאד ןעמעוו רעבָא ,טנוז
 טָאה רע סָאװ ןטכילפ יד רַאפ תוירחא
 םעד ןבעגענ ןבָאה ךיז ףיוא ןעמונעג

 רעד ןיא .ןגָארטוצרעכירַא ץלַא סָאד חוכ

 יּפָא ךיוא ךיז ןַאמוינ טָאה םייצ רעבלעז
 -לעזעג עשידיי ערעדנא טימ ןבעגעג
 ,זוה ןיא םיא ייב .םינינע עכעלטפאש

 טגיילעג זיא ,וויטַאיציניא ןייז קנַאד א

 ןופ גנודנירג רעד רַאפ דוסי רעד ןרָאװעג

 תיראש רעד ןופ ץיצַאזינַאגרָא רעד

 רעלטיה ןופ עטעװעטארעג יד ,הטילפה

 ערעגנעל א טָאה רע עכלעוו רַאפ ,םונהיג

 רע .טעברַא ענעדישרַאפ ןָאטעג טייצ

 רעוואלמ םעד ןעיובפיוא ןפלָאהעג טָאה

 יד ןפַאשעג טָאה סָאװ ,בולק ושַאטַאּפָא

 ושָאטַאּפָא ןא רַאפ ןעלטימ עלעירעטַאמ

 -ָאילביב טעטיזרעווינוא רעד ןיא רעמיצ

 ןעמַאװצ טָאה רע .םילשורי ןיא קעט

 ףליה רעד טימ ,תידוהי יורפ ןייז טימ

 -ניז יד ,רעדניק עשילַאקיזומ ענייז ןופ

 ,תימלוש ןיטסינַאיּפ יד ןוא ימענ ןירענ

 -עדיישרַאפ ייב ןוא ,בוט םוי ןשידיי ןדעי

 -ערעּפסקע ,תוביסמ עטנדרָאעגנייא עץנ

 ןשידיי םעד ןריזינרעדַאמ וצ טריטנעמ

 זיא ךיוא ױזַא ןוא ,חסונ ןלענָאיצידַארט

 ירָא רַאפ דימת ןפָא ןעוועג םייה רייז

 םרעדנוזַאב ,טסעג ענערָאּפעגוצ ןוא עקיט .

 סָאװ ,טלעווירוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ,םע תרדהב ,ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז

 עשירעלטסניק ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא

 םעד ךיא טָאה ןַאמוינ .,ןעמַארגָארּפ

 ,ןטסקעט יד ןריטקַאדער ןופ טסנידרַאפ

 עמירד יד ייב ןרעוו טצונַאב ןגעלפ סָאװ
 .םיבוט םימי עשידיי ערעדנַא ןוא םירדס

 טורעג טינ רעבָא טָאה ןַאמוינ בקעי
 טינ טָאה רע .ץנערק-רעבראל יד ףיוא
 ךיוא רָאנ ,ןטכענ ןפיוא זיולב טקוקעג
 -נעמוק ןגעוו ,ןעגרָאמ ןגעוו טכארטעג
 ױזַא יוז ,טנגוי רעזדנוא ןגעוװ ,רוד ןקיד
 רוד רעזדנוא ןשיווצ קירב יד ןעמ טגייל
 ץשידיי יד ןשיווצ ,ןקידנעמוק םעד ןוא
 ןוא ,ןדיי עטריזינַאקירעמַא יד ןוא ןדיי
 -נײרַא ?ןטלעוו טגיילעגנייא , טָאה רע
 םיא זיא סע .הביבס רעייז ןיא ןעמוקוצ
 ןַָא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע .ןעגנולעג
 "לא תיב , לּפמעמ ןויטַאװרעפנַאק םעד
 ןופ רעבָאהביל ַא ,רענגאוו ייבאר ןופ
 -רָאעגנייא טָאה לּפמעט רעד ןוא ,שידיי
 רעד .טנווָאעיצאטיצער ןשידיי א טנד
 .רערעיוהעגמוא ןא ןעוועג זיא םשור

 רעלעטשטפירש רעטסואוַאב רעד
 טימ, :םעד ןגעװו טביירש גנַאל ירעה
 טָאה רענעײלרַאפ ַא ןופ טנעלַאט ןייז
 -יל ךיז רַאפ ןבילקעגסיוא ןַאמוינ בקעי
 המשנ ןייז רַאפ שידיי ףיוא רוטַארעט
 ףיוא רוטַארעטיל ןענעיײלרָאפ ןוא ,הרתי
 -כב יד .יוו ןרָאװעג םיא ייב זיא שידיי
 ייב ארוק לעב ַא ןופ עיסימ סקלָאפ ץדוכ

 .ןוגינסקלָאפ טגָאמרַאפ רע .הרות רעד
 טכייל זיא רע .רָאלק זיא עיצקיד ןייז
 .תועונת טימ ןדייר ןופ טסנוק רעד ףיוא
 השודק םיא ייב זיא רוטַארעטיל עשידיי
 ןענעיילראפ זיא ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןופ
 סָאד .שדוקה תדובע ןַא יווװ םיא ייב
 ימַאפ-לּפמעט יד ןצרַאה םוצ זיא ץלַא
 תיב , לּפמעט דואווילָאה םעד ןיא סעיל
 ןוא גָאנַאדעּפ רעטמיראב רעד ."לא
 טביירש במָאלָאג םהרבא רעלעטשטפירש
 ךיז טָאה םלוע לּפמעט רעד , :םעד ןנעוו
 קיטנעק טָאה ןעמ .טרעהעגוצ טוג רעייז
 טָאה ןעמ .ןענַאטשרַאפ טכעלש טינרָאג
 ןוא טפראדעג טָאה ןעמ ןעוו טכאלעג
 ,סיוא טמוק סע .םרַאוװ רָאנ טשטַאּפעג
 םעד ןופ טייוו טינ ךָאנ זיא שידיי זַא
 רעטנַאקַאב רעד ןוא ,"םלוע-לּפמעט
 .ש טניטנעגרַא ןופ רעלעטשטפירש
 סָאל ןיא טסַאג וצ קידנעייז ,יקסנַאשזָאר

 זיא ןַאלּפ רעד  :טביירש ,סעלעשזדנַא
 ןענדרַאוצנייא :רעכַאפנייא ןַא ןעוועג
 ןופ טרעצנַאק א עגָאגַאניס רעד ןיא
 -עטיל רעשידיי רעד ןופ ןעגנונעיילראפ
 -ץג זיא סיורג יו ןוא ,שידיי ןיא רוטַאר
 ןַאמוינ בקעי ןופ גנושַארעביא יד ןעוו
 שממ םלוע ןופ טריּפשרעד טָאה רע ןעוו
 יא .טרָאוװ ןשידיי ןרַאפ גנורעמסיינַאב
 יא ,םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא סע
 טינ ןוא ."ןלַאװקעגנָא טָאה םלוע רעד
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 ,ייבאר רעד ךיוא רָאנ ,םלוע רעד רָאנ
 ןדעי טריזירעטקַאראכ טָאה רעכלעוו
 טָאה ןאמוינ קרעוו סנמעוו רעביירשי
 -םיײגַאב קידלַאװג ןעוועג זיא ,טנעיילעג
 -ץטסײגַאב ןייז ןוא טנוװָא םעד ןופ טרעט
 ןקיצראה א ןיא טקירדעגסיױא גנור
 .ווירב-קנַאד

 םלוע רעד סָאװ ,גנורעטסיײגַאב יד טָא
 טָאה ןאמוינ בקעי רַאֿפ טאהעג טָאה
 ייב ןוא היול ןייז ייב ןזיוועגסיױרא ךיז
 םעד קיטיירפ ןברָאטשעג .םישולש יד
 ןייז ןגעווטסעדנופ טָאה ,1966 ילוי 9
 ןיא קיטנוז ,רעטעּפש געט ייווצ היול
 רעד וצ ןעגנערב וצ ןזיוװַאב ,ירפ רעד
 1000 ךרעב ירעטעמעפ דואווילָאה
 ןמספיט ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 ײבַאר םידיּפסמ יד טרעהעגסיוא רעיורט
 גייווצרעבליז ןמלז ןוא ןייטשנייוו םייח
 םעד ןוא רעמעלעק לאומש ןוח םעד
 ער םעד ןוא וועל טנומגיז רעלטסניק
 -רַאפ ןופ ןעגנוזעג "שידק , ןטרידרָאק
 יד וצ .ימענ ,רעטכָאמט סמענעברָאטש
 ןופ טרָאװנגעק ןיא ,זיא סָאװ ,םישולש
 לּפמעט ןיא ןעמוקעגרָאפ ,םלוע ןסיורג ַא
 דיּפסמ ןבָאה ,טסוגיױא 31 םעד ,לֹא תיב
 ןוא רענגַאװ ףעזָאשזד ײבַאר ןעוועג
 םייח ןוא ןאמביל םירָאמ רָאטעּפָארּפ
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ןוא םיובנריב
 -עק לאומש ןוא ןאמצאק ןתנ םינזח יד
 ןוא וועל טנומגיז רעלטסניק יד ,רעמעל
 .יקסווָארטסָא םייח

 םָאה םשור ןקרַאטש ןרעדנוזַאב א
 מייקיבייא רעד ןיא ןייגקעװַא סנַאמוינ
 טרָא-ןיואוו ןקידרעירפ ןייז ןיא טכַאמעג
 -וקעגנָא ןענייז סע ואוו ןופ ,טיָארטעד
 סעמארגעלעט-טסיירט רעקילדנעצ ןעמ
 ןקסע רעכעלטּפַאשלעזעג רעד .ווירב ןוא
 רשפא  :טביירש ןייטשלעקניפ קחצי
 ןעגנערב טרָאװ ךאוש רעזדנוא טעוו
 -סעק קיזייא ."טסיירט ןופ קנופ ַא שטָאכ
 טָאה רע סָאװ טייצ יד, :טביירש רעל
 ןוא שימאניד ןעוועג רע זיא ,טבעלעג
 עכעלטפַאשלעזעג א ןָאטעגנ קידנעטש
 -רעה יד ןיא ןביילב טעוװ רע .טעכרַא
 החשמ ."ןשטנעמ רעטנזױט ןופ רעצ
 ןבילבעג ןענייז סע, :טביירש רעסעל
 עכלעוו םינשקע עכלעזא קינייו רעייז
 -רעד תוחכ עטצעל ערעייז טימ ןליוו
 ץעלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןבעל םייב ןטלַאה
 לקנַאי .ןושל ןשידיי ןיא תורצוא-רוטלוק
 8 ןעוועג טיָארטעד ןיא זדנוא רַאפ זיא
 ,רעטנעצ רעד ןעוועג זיא רע .לָאבמיס
 זיא רע .רעזייּפש רעד ,טפַארקביירט יד
 ַא ןוא טנוזעג ןיא ןַאמערָא ןא ןעוועג
 ."ןבעל וצ טּפַארקסנליװ ןיא רענָאילימ



 ןאמוינ בקעי ןופ עכעלרעּפרעק סָאד
 רעבָא זיא ץעקיטסייג סָאד .קעווַא זיא
 ןיא טצירקעגנייא ןבילברַאפ ,ןבילברַאפ
 ןופ רָאנ טינ רעצרעה יד ןיא ןוא ןורכז
 ייב רָאנ ,החּפשמ ןוא רעדניק ,יורפ ןייז
 רערערָאפ ןוא טניירפ עקילָאצמוא ענייז

 .טלעוו רעשידיי רעד רעביא

 (גניווריוא) קחצי
 הראדינ

 רעד ףיױא לָאמגייק !קידריווקרעמ/
 ןייק לָאמנייק ,ןטָארטעגפיױא טינ עניב

 רעטַאעט רעבָא ,טליּפשעג טינ רעטאעט

 ןיא םיוא ךיז טבעל רע .ןבעל ןייז זיא

 רדסכ טדער ,הביבס רענַאקירעמַא ןַא

 טמוק סע ןעוו ףיוא טבעל רעבָא ,שילגנע

 טָאה ,טרָאװ שידיי א ןדייר וצ סיוא םיא

 -ַאעט עשידיי סָאד ושפנו ובל לכב ביל

 -נייק םיא טעז םלוע רעד שטָאכ ,רעט

 טוט רע סָאװ ,ץלַא םערָאװ ,טינ לָאמ

 יד רעטניה זיא ,רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ

 .םירתסמג ,ןסילוק

 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ףראדינ
 -ַאּפ ,ץענילרעב ףרָאד ןיא 1908 ילוי 8
 רמ יד .עניארקוא ,עינרעבוג רעלָאד
 ַא ןופ עקראדנערא ןא ןעוועג זיא רעט
 ,ןירעבעג-הסנרּפ יד ןוא לימ רעוואראּפ
 -ץעמא ןיא ןעוועג זיא רעטַאפ רעד לייוו
 -ץמַא ןיא ןעוועג לָאמ יירד זיא רע .עקיר
 טָאה רעטומ יד .קירוצ ןוא ןיהַא ,עקיר
 .גנויצרעד ןייז רַאֿפ טגרַאזעג קרַאטש
 ףרָאד ןיא םיא רַאפ יז טָאה רָאי 6 זיב
 ןיא ,רעטעּפש ןוא ,דמלמ ַא ןטלאהעג
 טנרעלעג טָאה רע ואוו ,ראב טַאטש רעד
 רע טָאה ,לוש-לאער רעשיסור רעד ןיא
 ,רערעל ןשידיי ןטַאוירּפ א טַאהעג
 שמוח טנרעלענ טָאה רע ןעמעוו ייב
 .שיערבעה לסיב ַא ןוא

 -ולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ
 א ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא (1917) עיצ
 סע .ןבעל םפראדינ ןיא ץעיצולַאװער
 עּפורט עשידיי ַא ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא
 ןבָאה ייז .יקסווָאלסַאז ףלַאדור טימ

 ןוא ,ןליּפש וצ ואוו טַאהעג טינ רעכָא
 ןבָאה טיילעגניי עקינייא ךָאנ םימ רע
 8 זױה-רָאּפנײרַא ןַא ןיא טיובעגפיוא

 ןופ ןליּפש סָאד .ןרָאיטקַא יד רַאפ ץניב
 ןוא טרעבױצַאב םיא טָאה עּפורט רעז
 -כעט ןבילבעג רֶע זיא ןָא טלַאמעד ןופ
 ךָאנ .רעטאעט שידיי טימ ןדנוברַאפ שינ
 טריזינַאגרָא רֶע טָאה ןרָאּפקעװַא רעייז
 טימ "ןעגנוטייצ-גָאט, עשיטַאמַארד
 רַאֿפ רַאסימָאק םלַא ."רעבָאהביל
 רעביא ןוא שידיי ףיוא גנודליב-סקלָאפ
 -ַארקוא ןַא טימ טריפעגנָא טייצ רָאי ַא
 -אנ, טליּפשעג טָאה סָאװ ,עּפורט רעניא
 -ץר-טעיווָאס יד ."אקווַאטלָאּפ אקלאט
 -רַאכ ןייק טקישעג ןאד םיא טָאה גנוריג
 -רעטנוא ףיוא ךָאנרעד ,ןרידוטש וצ ווָאק
 "רק ןוא ,עינעמור ןייק טעברַא-טנורג
 ךיז רע טָאה ,טשערַאקוב ןייק קידנעמ
 טָאה סָאװ ,"סָאיה  םוצ טרעטנענרעד
 -ידיי רעפיורג רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז
 טלָאמעד זיא סָאװ ,עיצַארגימע רעש
 .ןעגנַאגעגנַא

 -נעייז ,רעטָאפ רעד טָאה וניבל וניב
 -םסױרַא ,רעגריב רענַאקירעמַא ןַא קיד
 -ימַאפ רעד רַאפ ןטראקספיש טקישעג
 עצנַאג יד זיא 1992 ינוי 14 םעד ןוא ץיל
 ָאד .עקירעמא ןיא ןעמוקעגנָא עילימַאפ
 ייב ןטעברַא ןביױהעגנָא ףראדינ טָאה
 ןטנווָא יד ןיא ןוא םעברַא עשירטקעלע
 "ױק טקידנעעג רעטעּפש ןוא טרידוטש
 -ץשזניא לקירטקעלע םלַא ןָאינוי רעּפ
 ץביל ןייז רעדיוו ךיז טמַאלפעצ ָאד .רינ
 טייצ יד זיא סָאד .רעטַאעט שידיי וצ
 רעטַאעט עשידי ערעסעב סָאד ןעוו
 ןייא ןופ :ןפמוירט עסיורג ענייז טרעייפ
 ןופ ,רעטאעט טסנוק עשידיי סָאד טייז
 -סקע ענעדיישרַאפ טייז רערעדנַא רעד
 ,סרעטַאעט טסנוק עניילק עלַאטנעמירעּפ
 רעטאעט טילעאי-ידראוו יד ייז ןשיווצ
 ףראדינ ואוו ,(1929-1927 ינוי) עידוטס
 -ךַא :לָאמַא טימ ןטעברא עכעלטע טוט
 ןוא רעמייל רעשינכעט ,רָאטַארטסינימ
 עּפורג יד ןעוו ןוא ,טסידנַאגַאּפָארּפ
 8 טימ ךיז רֶע טדניברַאפ ,ךיז טלַאפעצ
 ןוא רעליּפשיש עשידיי ערעסעב עּפורט
 ןכָאװ 10 ףיוא סױרַא ייז טימ טרָאפ
 -ַאק ןוא עקירעמַא רעביא רוט ַא ףיוא
 ראוטרעּפער-טסנוקנילק א טימ ץדַאנ
 ,רַָאטקעריד זיא רע ואוו ,"סיעכהל וצ,
 רַאפ טגרָאז ןוא סעיצַארָאקעד יד טכַאמ
 ןיא ןעמוקעגקירוצ .ןטקעפע-טכיל יד
 -םטנָאנ יד ןופ ךשמ ןיא רע זיא ,קרָאי וינ
 רָאטקעריד רעשינכעט רעד סרעמוז 6 עט
 רעזדנוא , ןיא "טלעוו-רעדניק , רעד ןיא
 ןכאמ ךָאד ףרַאד ןעמ.. רעבָא ,"ּפמעק
 ץעמייווצ יד סיוא טכערב ָאד ןוא ,ןבעל ַא
 -קעלע ףעש טרעוו ףראדינ :המחלמ-טלעוו
 טנאמריעלק ,טניַאּפ ןעוויעק ןופ ןשירט
 ואוו ,יזריושזד וינ ,ןָאיעב ,לַאנימריױט
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 -עמַא רעד ייב םישדח 28 טעברַא רע
 םיא טגראב עכלעוו ,גנוריגער רענַאקיר
 ןייק ּפָא םיא טקיש ןוא טָאלּפ םוצ םסיוא
 ןָא ךיז טבייה ָאד .ָאקסיצנַארפ ןַאס
 ןפיש עלַא רַאֿפ רַאדַאר ןופ דָאיועּפ רעד
 יעגרעביא רע טרעוװ ןכָאװ 10 ךָאנ ןוא
 רע ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןייק טריפ
 ,ווימַאיציניא רעטַאוװירּפ וצ רעביא טייג
 טָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא ךיוא רעבָא
 םוצ עביל ןייז ןבעגעגפיוא טינ ףראדינ
 .טרָאװ ןשידיי םוצ ,רעטַאעט ןשידיי
 רָאטקעריד-ןינב סלַא ןדנוברַאפ קידנעייז
 -אדושזד רַאֿפ יטיסריואווינוי, רעד טימ
 יד טיובעגפיוא טָאה רע ואוו ,"םזיא
 ןופ טריפעגניירַא טרָאד רע טָאה ,עניב
 ייס ןטנוָא-גנַאזעג ייס טייצ וצ םטייצ
 ,שידיי ןיא ןעגנולעטשרָאפ

 רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה ףרָאדינ
 רערעטלע סנמעוו ןעגיעק זוָאר הנמלא
 -נעק ןופ רעשרָאפ ַא זיא טרעבָאר ןוז
 דרַאשטיר ןוז רערעגנוי רעד ןוא ,רעס
 -לופ ַא ףיוא ןַאװיעס ןיא ךיז טניפעג
 ואוו ,(ּפישרעלאקס) עידנעּפיטס-טיירב
 ןוא עירָאטסיה עשיזעניכ טרידוטש רע
 טָאה לואש ןוז ספרָאדינ .רמ .עיפָאזָאליפ
 -ץשז ןיא לוש עשיניצידעמ ַא טקידנעעג
 סלַא טריציטקַארּפ ןוא ,ץייווש ,עווענ
 .םיאל .טס ןיא רָאטַאיכיסּפ-רעדניק

 טשיינע ינעעיעעירעייא

 ןַאמּפָאה
 םהרבא

 2 = א א א א 0

 רעצלעק ,אוואשטשאלוו ןיא ןריובעג
 רָאי 8 ןופ רעטלע ןיא .ןליױּפ ,עינרעבוג
 ןגױוצעגרעביא ץילימַאפ יד ךיז טָאה
 -עג רעטעּפש טָאה רע ואוו ,שזדָאל ןייק
 ואו ,עלוש םיקסנאנזאפ ןיא טנרעל
 ךיוא ןעוועג זיא רערעל ערעדנַא ןשיווצ
 ןופ רעטָאפ) ץנַאלג רזוע 'ר רערעל םלַא
 רע ןעוו .(םעלעיעל-ץנאלג .א רעטכיד
 טקידנעעג ,רָאי 13 ןופ רעטלע ןיא ,טָאה
 -נונעכייצסיוא עטסערג יד טימ לוש יד
 ןעוועג ןעגנוריאודַארג יד ייב ןענייז ,ןעג
 ,שודָאל ןופ ןטסילַאירטסודניא עטסערג יד
 -יטש דלָאנרַא ןוא יקסנאנזָאּפ ..ק/ .י
 ,("יקסוועשאלעיב ןוא רעליטש , ןופ) רעל
 זַא ,טלציוועג ךיז טָאה יקסנאנזַאּפ ןוא
 וצ םיא רַאפ רעווש וצ ןייז טעוװ סע



 ייווצ יד יו ,אשמ ערעווש אזַא ןגָארט
 -יא רעשטייד ַא טימ ך"נת דנעב עסיורג
 ןעמוקאב טָאה רע סָאװ , גנוצעזרעב
 .גנונעכייצסיוא םלא

 -ץכייצסיוא עסיורג יד ןופ טקַאפ רעד
 -סנַאנזָאּפ ןופ ןעגנוקרעמַאב יד ןוא ןעגנונ
 ןטייקמַאזרעמּפיוא יד ןגיוצעג ןבָאה ןיק
 ןטעברַאפ םיא טָאה רע ןוא ןרעליטש ןופ
 ,עלעטש ַא ןעמעננָא םיא וצ ןעמוק וצ
 םיא ןעמ טָאה לוש רעד ןופ םנה ןוא
 רעטייוו דנַאלסױא ןייק ןקיש טלָאװעג
 בילוצ ,ןַאמּפָאה ,רעבָא טָאה ,ןרידוטש
 יעגנָא ,בוטש ןיא הסנרּפ רעּפַאנק רעד
 טרָאד זיא ןוא ,גאלשראפ םעד ןעמונ
 ,רעפיוקרַאפ סלא רעירפ ןטעברַא ןיײרַא
 .רעטלַאהכוב סלַא ךָאנרעד

 קידנבָאה טנגוי רעטסירפ רעד ןופ
 ראפ ליפעג קרַאטש א ןוא גנוניינ א
 ןיא ררושמ ַא ןיילַא קידנעייז ןוא הניגנ
 -נַאק יד ייב עגָאגַאניפס רעשטייד רעד
 ןַאמפָאה זיא ,ןַאמרעטלַא ןוא ייב ןרָאט
 ,טײצ-עיצַאקַאװ ןרָאפעג 1905 ןיא ךָאנ
 זַא ,קידנענעייל ןוא ,לָאריט ,ןארעמ ןייק
 ,ָאורַאק אקירנע ףיוא ןטערט ןיוו ןיא
 -יר, ןיא ץרוק אמלעז ןוא אפור אטיט
 רעד .ןיוו ןייק קעוװַא רע זיא ,?ָאטעלָאנ
 -יבייא טזָאלעג טָאה טרעצנָאק רעקיזָאד
 ןיא טרָאד .המשנ ןייז ןיא ןרוּפש עק
 עקיטסול יד, ןעזעג ךיוא רע טָאה ןיוו
 ץנַארפ רָאטיזָאּפמָאק ןטיס "ץווטיוו
 .רעטסעקרָא םעד ןרישזיריד ראהעל

 ןעמאזוצ ןאמּפָאה טָאה 1907 ןיא
 ןייק טרירנימע החמש רעדורכ ןייז טימ
 -נַאלטא ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עקירעמַא
 -עג ךיז רע טָאה ַאד .אשזדָאשזד ,אט
 זיא ץרַאה ןייז רעבָא ,רהסמ וצ ןעמונ
 .,קיוומ וצ ןבעגעגּפָא ןעוועג רעטייוו
 ןַאטילָאּפָארטעמ רעקרַאי וינ יד ןעוו ןוא
 -טסַאג ףיוא ןעמוקניהַא טגעלפ ץרעּפָא
 טגעלפ ,ןָאוראק ןעגנערבטימ ןוא ןליּפש
 -רָאפ יד ןכוזַאב וצ ןזָאלכרוד טינ רע
 ךיז רע טָאה לָאמנייא ,ןעגנולעמש

 ,ןסילוק יד רעטניה טּפַאכעגרעטנורַא
 -ענ םיא ןוא ןָאזורַאק וצ ךיז ןגָאלשרעד
 ןיא ךָאנ טרעהעג םיא טָאה רע זַא ,טגָאז
 קידלַאװג רעגניז םעד טָאה סָאװ ,ןיוו
 .טיירפרעד

 -עג הנותח ןַאמּפָאה טָאה 1918 ןיא
 ןירענניז ַא ,דלָאגנייש .ַאנימ טימ טָאה
 ַא ןוא ןירעלטסניק-לדיפ א ,ָאידַאר ףיוא
 םיא טָאה סָאד סָאוװ ,ןיטסינַאיּפ עטוג
 ןופ טלעוו רעד טימ ןדנוברַאפ רעמ ךָאנ
 טַאלבנעזַָאר עלעסָאי ןזח ןעוו .קיזומ
 שממ רע זיא ,ןעגניז טרעהעג יז טָאה
 ןוא טרעטסיינאב ריא רַאֿפ ןרָאװעג

 -עוד ןיא ןטערטוצפיוא טגיילעגרָאּפ ריא
 .ירנעה ןוז ןייז טימ ןט

 סנַאמּפָאה יד ןבָאה אטנַאלטַא ןופ
 ,םעלעשזדנַא סָאל ןייק ןגָארטעגױעביא ךיז
 -רעטאעט א ןעוועג טלָאמעד זיא'ס ואוו
 טרָאד .יעוודָארב ףיוא ?ןאסיעמ , ןינב
 עכלעוו ,ןדיי ,ןוָאטקעריד ייווצ ןבָאה
 -שטייד ןופ ןבירטעגפױרַא טָאה רעלטיה
 רומרַא ןוא רעמייהנעכוב רָאדָאעט ,דנַאל
 -טייד עטסמירַאב יד טריפעגפיוא ,ץיּפש
 -פָאה .ןזיירּפ עקיליב וצ ןטערעּפָא עש
 ןרעמייחנעכוב טימ ךיז טדניירּפַאב ןַאמ
 וצ ןעדייב טגנילעג ימ ערעווש ךָאנ ןוא
 ןעלטימ עלעירעטַאמ עקיטיינ יד ןּפַאש
 -עק-ץלאו רעד , ם'םוַארטש ןריפוצפיוא
 .ץירָאטידיױא-?עינַאמרַאהליפ , ןיא .?גינ
 ,ילענאב דרַאשטיר טימ ,עטערעּפָא יד

 -ץּפָא רעגַאקיש רעד ןופ אניטעפ אמריוא
 -ישטובאיר אנירעלַאב עסיורג יד ןוא ער
 ןוא ןכָאװ 5 טרָאד ןעננאגעג זיא ,אק
 ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא ןכָאװ 4 ךַאנרעד
 טעטש רענַאקירעמַא עסיורג ערעדנַא ןוא

 ןבָאה רעטעּפש רָאי ייווצ .ָאנַאקיש זיב
 טימ ץעּפורט עדעדנַא ןא טעדנירגעג ייז
 ןוא ,םענָאדַאמירּפ ערעדנַא ןוא ןילענאב
 ךיא ןרָאװעג ןיוש ןאמּפָאה זיא ָאד
 -סיטמרַא ןוא רָאטקעריד-טנעטסיסא רעד
 םָאה עץעפורט יד .רעבענטַאר רעשיט
 זויב סעלעשזדנַא סָאל ןופ טליּפשעג
 .ָאגאקיש

 -ץןגפיוא דואווילָאה ןיא זיא 1937 ןיא
 -שידיי רעד טרעצנַָאק א ףיוא ןטָארט

 דרַאכיר רענניזרעטסיימ רעשטייד
 -ַאב ןרָאװעג זיא ןַאמּפָאה ןוא ,רעביוט
 יו ױזַא ןוא ,ןעגניז ןייז ןופ טרעטסייג
 רָאטקעריד רעד זַא ,טסואוועג טָאה רע
 -פיוא רעד ףיוא טכער סָאד טָאה ץיּפש
 עטערעּפָא רעשטייד רעד ןופ גנוריפ
 -יומ ואוו ,"ןלעכעל םעד ןופ דנַאל סָאד,
 טָאה ,לָאר עקיסַאּפ עסיורג ַא טָאה רעב

 -רָא וצ ױזַא יו ןרינַאלּפ ןביוהעגנָא רע

 רעקיזָאד רעד ןופ גנוריפפיוא יד ןריזינַאג
 טאהעג טינ טָאה ץיּפש .גנומענרעטנוא

 זיא וצרעד ,המשנ רעד ייב טנעס ןייק
 ימ ערעווש ךָאנ .טריזילארַאּפ ןעוועג רע
 םימ ןענעפע וצ ןעגנולעג ךעלדנע זיא

 טרעבוש סָאד 1946 ןיא עטערעּפָא רעד
 -דָארב ןוא טירטס 9046 ףיוא רעטַאעט
 -יר ַא ךָאנ רעבָא ,קרָאי וינ ןיא ,יעוו
 ,ןעגנולעטשרָאּפ 20 ןופ גלָאפרעד ןקיז
 ןייז בילוצ ,טָאה רעביומ עכלעוו ךַאנ
 -ָאה ,ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ,טייקנַארק
 -עג םעד בילוצ ןעגנולעטשרָאּפ יד ןב
 .ןרעוו ןסירעגרעביא טזומ
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 וצ סערעטניא ןוא עביל סנַאמּפָאה
 ויב ,קורדסיוא ןַא טכוזעג ןבָאה קיזומ
 ןוא ןזח םעד ןיא ןענופעג סע ןבָאה יז
 זיא רע ןעמעוו וצ רעשיוא השמ רעגניז
 יזָאד יד ןוא ,טבעלקעגוצ שממ ןרָאװעג
 ,וצרעד טריפרעד טָאה טעטימיטניא עק

 ,טפַאשלעזעג א ןרימרָאפ לָאז ןַאמּפָאה זַא
 ,שילננע ןיא ,םליפ ַא ןפַאש לָאז סָאװ
 יהמ ןיא גנינניס, ,רעשיוא השמ טימ
 יד ןופ טעמכ ןעוועג זיא סָאװ ,"קראד
 ןסױרג ןקיזָאד ןופ ןעגנופַאש עטצעל
 ,רעגניז ןשידיי

 טיוט םרעשיוא ךָאנ טייצ ערעגנעל ַא
 -םיירמ טנַאקעג טינ ןַאמּפַאה ךיז טָאה
 עטנַָאנ 8 ןסָאלשעג טָאה רע זיב ,ןט
 ןעלע ןוח ןעגנוי ןטימ טּפַאשטניירפ
 טימ ,םעלעשזדנַא סָאל ןיא ןַאסלעקיימ
 ןסיױרג םעד טאהעג טָאה רע ןכלעוו
 ןיא ןָאשנעװנַאק-םינזח רעד ייב זַא ,תחנ
 ןכָאנ ,רע זיא סרעגניסָארג ןיא 2
 -אב ,רעטלַא לארשי ןופ ?ונינע , ןעגניז
 -ַאלּפַא עשימרוטש טימ ןרָאװעג טסירג
 ,םינזח ץלַא ןופ ןטנעמסיד

 גָאמ ןקיטנייה םוצ זיב טזָאל ןַאמּפַאה
 ייס ןטרעצנָאק עטסקיטכיוו יד ךרוד טינ
 קרָאי וינ ןיא ייס ,סעלעשודנא םָאל ןיא
 . .לץיצעּפס טרָאֿפ רע עכלעוו וצ

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,,יורפ ןייז
 ןברָאטשעג זיא ,ןבעל ךעלקילג ַא טַאהעג
 קידנזָאלרעביא ,1986 ןיא ירדנ לכ וצ
 ןוא ,שירָאלג ןוא ןילעווע ,רעטכעט ייזוצ
 דניק סלַא זיא רעכלעוו ,ילנעטס ,ןוז ַא
 -רעדנואוו א ןעוועג רָאי 11 זיב 8 ןופ
 ןוא איבמָאלָאק ןיא רעגניז-רַאטס דניק
 וצ טנייה ןוא ,גניטסעקדָארב לאנאשענ
 רעקידנגָאזוצ-ליפ ,רעלופטנעלַאט ַא גָאט
 .רָאטיזַאּפמָאק

 דיישטכער הרש ןוא קחצי
 (טייצטכער)

 ןענייז טייצטכער הרש ןוא קחצי
 -יוש עטמירַאב ייווצ יד ןופ ןרעטלע יד
 .טייצטכער רָאמיס ןוא קעשזד רעליּפש
 קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ ןענייז ןרעטלע יד
 -ַאעמ ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג
 .רעליּפשיוש עשידיי ןוא רעט

 ןיא טָאח'מ ןעמעוו ,טייצטכער קחצי
 "קהחצי רעצרַאװש , רעד ןפורעג ןלױּפ
 ךעּפ ,ןגוא עצראווש ץנייז בילוצ
 רענייש ןוא רָאה עטלזורקעג-ץרַאוװש
 זיא ,דרַאב רעטמעקרַאפ טינ ,רעצרַאװש
 ןבענ ,ןלױּפ ,עצירג ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 א טאהעג רע טָאה לגניי םלַא .עשרַאוװ
 טָאה ןוא ,עמיטש-ןַארּפָאס עקיטכערּפ



 ןשיטָאטש םייב ררושמ סלַא ןעגנוזעג
 -ּפא אביקע ןזח רעטמירַאב רעד זיב ,ןזח
 .לטעטש ןיא ןענעווַאד ןעמוקעג זיא רעט
 ןעלקחצי טרעהעג טָאה רע ןעװ
 ןעמונעגטימ דלַאב םיא רֶע טָאה ,ןעגניז
 -םלאנובירט , ווָאקירטעיּפ ןייק ךיז טימ
 -טָאטש ןעוועג זיא רעטּפא ואוו ,"יק
 םעניילק םעד רע טָאה טרָאד ןוא ןזח
 הניננ ףױא טעוװװעדַאהעגפױא לקחצי
 טָאה קחצי זיב ,םידומיל עכעלטלעוו ןוא
 ןעמ עכלעוו ,ן'הרש טימ טַאהעג הנותח
 לייו) "רעוועקער הרש , ןפורעג טָאה
 .(ועקער לטעטש םנופ ןעמוקעג זיא יז
 ןרָאטיײנ א ןרָאװעג הרש זיא לדיימ סלַא
 טגעלפ ןוא שעוו ענעטּפַאה ענייש ייב
 לטעטש ןופ ינּפ ןוא םיצירּפ יד ראפ ןעיינ
 ןישאמ רעד ייב קידנציז .טנגעגמוא ןוא
 -ידיי ןעגניז וצ ןבָאה ביל דימת יז טגעלפ
 דיל סגנילביל ריא) רעדיל-סקלָאפ עש
 .("לקינייא ןטימ עבָאב יד, ןעוועג זיא

 םורַא ןצעזמורא ךיז ןנעלפ םנירָאטיײנ ץלַא

 -ימש םיז ריא וצ ןרעהוצ ןוא ןישַאמ ריא

 .עלעמ
 -עג הנותה ןכָאה הרש ןוא קחצי ןעוו

 פא אביקע ןופ קעוַא קחצי זיא ,טַאה

 רעד ןיא ןזח טּפױה ןרָאװעג ןוא רעט

 יד ןסייהעג טָאה ױזַא) לוש רעשישטייד

 (ווָאקיוטַאיּפ ןיא לוש עטרימרַאפער-רעמ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגסױא לוש יד זיא בנא

 -רעסיוא .טָאטש ןופ "םיריבנ, יד ןופ
 -עג טעדנירנעג לוש רעד ייב זיא םעד

 עשיאערבעה-שילױּפשידי ַא  ןרָאװ

 ןרָאװעג זיא .ר קחצי ואוו ץלוש יקסנירק

 | .רערעל-קיזומ

 ןריובעג ןענייז רעדניק סקעז יד ןעוו

 בקעי ,(ַאיוליס) עמיס -- ןרָאװעג

 ,(הטור) לחר ,(ןעלעה) עדניה ,(קעשזד)
 .(רָאמיס) על'היעשי ןוא (םעס) החמש

 ןופ ןרָאװעג ןסירעגטימ עלַא ייז ןענייז
 עלַא ןוא ןרעטלע ערעייז ןופ הניגנ רעד
 ןופ רודעצָארּפ יד טכַאמעגכרוד ןבָאה

 ןיא ,זח םעד ,ןטַאט םעד ןפלעהטימ
 .דומע םייב םיררושמ סלַא לוש

 עג זיא סדיישטכער יד ןופ זיוה סָאד
 ,רעגניז ץלַא רַאפ ריט ענעפָא יד ןרָאוװ
 ןוא רעמענרעטנוא ,ןלַארטַאעט ,םינזח
 -רוא עקירעגנוה , םתס ןוא רעליּפשיוש
 רעליּפשיוש עשידיי עּפורט ַא ןעוו ."םיח
 ןיק דמערפ רעד ןופ ןעמוקעגנָא זיא
 טכוזעגּפָא דלַאב יז טָאה ,ווָאקירטאיּפ
 םעד) ןזח ןופ זיוה סָאד -- סערדַא יד
 וַא ךי טייטשרַאפ .(קחצי ןצרַאװש
 -ץטשרָאפ רעד וצ טָאה עּפורט יד ביוא
 -ַָאס, ַא רעדָא רָאכ ַא טפראדעג גנול
 ךלַאב קחצי רעצרַאוװש רעד טָאה ,"טסיל
 ןופ רענייא רעדָא ענייא טלעטשעגוצ
 ..רעדניק עקידנעגניז םקעז יד

 רעד ןופ געט ערעווש יד ןיא ןיוש
 -רעד קחצי טָאה ,המחלמיטלעוו רעטשרע

 םעד ןופ ןפױלטנַא זומ רע זַא ,טליפ
 ,םזיטימעפסיטנַא ןבילוצ ןליוּפ ןרעטצניפ
 ןייז ןעמונעג רֶע טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא
 ,קעווַא ןוא (ראמיס) עלהיעשי לקיניזימ
 "וצ .עקירעמא ןייק ,טלעג ןשָארג 8 ןַא
 -עג וירַאּפ ןייק ןגָאלשרעד ךיז טשרע
 ךיז טָאה עלהיעשי .ןטרעצנַאק קידנב
 -רעדנואוו, ַא יוװ ןזיװעגסױרַא ןַאד ןיוש
 ןעמ זיא "טרעצנָאק , ןטשרע ןכָאנ ."דניק
 -נוי םעד ןעז ןוא ןרעה ןפיולוצ ןעמוקעג
 םימ ,ױזַא ןוא ."טסיטרעצנָאק , ןקידנג
 ךיז ןעמ טָאה ןטסנידרַאֿפ סעלהיעשי
 קחצי .עקירעמא ןייק ןגָאלשרעד ךעלדנע
 -יס .ןזח סלַא עלעטש ַא ןעמונעגנָא טָאה
 טימ טריטרעצנַאק רעטייוו טָאה רָאמ
 -ָאר עלעסָאי ןזח טימ ,גלָאּפרעד םיורג

 -רַאפ ןוא ,ןיילַא ןוא ,ןַאמשרעה ,טַאלבנעז
 -ץמא ןייק ןעגנערב וצ טלעג גונעג טניד
 ..עילימאפ עצנַאג יד עקיר

 ןופ ריט יד זיא עקירעמַא ןיא וליפא
 ענעפָא ןא ןענאטשעג סטייצטכער יד
 -נַא ןוא רץעליּפשיוש ,רעגניז ,םינזח רַאֿפ
 ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ-רעטאעט ערעד
 ןקיטומ-טונ ןכעליירפ םעד וצ טבעלקעג
 רעמ ןיוש) קחצי ןקידנעלכיימש דימת
 -עג םייוו ןיוש רָאנ ,רעצראווש רעד טינ
 עקַאט ךיז ןגעלפ "טסעג יד , .(םענערָאװ
 "םוועקער הרש, טימ ןייז היחמ טּפָא
 עכלעוו ,שיפ עטליפעג ןוא "ּפוז ןקישט
 וצ רעטסיימ ַא ןעוועג זיא ןיילַא קחצי
 ...ןכַאמ

 -רַאװ רעד ןופ ןזח ןוא יאבג קידנעייז
 / ,לוש ןוא םואה ןאמאלאס םייח רעוועש
 ןרַאפ םיארונ םימי ןענעוװַאד רֶע טנעלפ
 ןוא רעלטסניק ןעמוק ןגעלפ!ס .דומע
 ןלעטשקעוַא ךיז רעבָאהביל-רעטַאעט
 ןפלַאהעגטימ ןוא דומע םייב ןקחצי טימ

10 

 יד ןעגניז ןזח ןעיורג-זיירג ןרעטלע םעד
 ,תוליפת

 -טגפיוא טָאה רעייפ-רעלטיה סָאד ןעוו
 ךיז ןבָאה סע ןוא ןלוּפ ןיא טרעקַאלפ
 רעדָא רעד זַא ,ןעגנַאלק יד ןגָארטרעד
 טָאה ,ןעמוקעגמוא זיא רעליּפשיש רעד
 ַא טכַאמעג טייצטכער קחצי יאבג רעד
 ,קידנליפ ,שידק טגָאזעג ןיילַא ,?אלמ,
 עכלעוו החּפשמ "ןייז , ןופ דילג ַא זַא
 ,ןלױּפ ןיא םיא ייב םיבשות ןייז ןגעלפ
 ..םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא

 י-טכער הרש ץגולק יד זיא 1948 ןיא
 רעטעּפש רָאי ייווצ .ןברָאטשעג טייצ
 -נזָאלרעביא ןהרש וצ קעוַא לקחצי זיא
 (קעשזד) בקעי רעליּפשיוש ייווצ יד קיד
 וצ טַאריײהרַאפ) טייצטכער ראמיס ןוא
 -ערק םירמ ןירעליּפשוש עשידיי רעד
 / ןופ טנעדיזערּפ זיא רעכלעוו ,(ןיס

 טניז ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא , רעד
 ,איווליס :רעדניק ערעדנַא יד ןוא ,8
 טַאריײהרַאפ ץלַא ,הטור ,םעפ ,ןעלעה
 ץוח .ךעלקינייא ןוא רעדניק טימ ןיוש
 רעדניק יד סָאװ קנעדנָא ןקיטכיל םעד
 קחצי ןבָאה -- ןרעטלע ערעייז ןופ ןבָאה
 ,בוט םש ַא טזָאלעג ךיױא הרש ןוא
 טנַאמרעד טפַאשביל טימ טרעוו רעכלעוו
 ,רעליּפשיוש ענעבילבעג-ןבעל יד ןופ

 שא עלהיח

 .(ןַאמרופ)

 ןעוו ןבירטעגרעביא טינרָאג זיא סע
 ןריובעג זיא ׁשֵא עלהיח זַא ,טגַאז ןעמ
 -אעט ןשידיי ןופ ןסילוק יד ןיא ןרָאװעג
 אילָאּפ ןוא םהרבא ,ןרעטלע עריא .רעט
 -עב ,ווענעשעק ןיא ןעוועג ןענייז ,שֵא
 ךלַאב ןוא ,ןרָאיטקַא עשידיי ,עיבַארַאס
 ןבָאה ,1990 ןיא ,טרָאד טרובעג ריא ךָאנ
 ,הרירב ערעדנַא ןייק קידנבָאה טשינ ,ייז
 -אעט ןיא ןטנוװָא יד ןיא ןעמונעגטימ יז
 רעטניה , ןטלַאהעג יז טרָאד ןוא ,רעט
 -רעמאעט סָאד זיא טרָאד ."עניב רעד
 -יווקער ןופ לשייק א ןיא ןגעלעג דניק
 ,ןסקַאװעגרעטנוא זיא יז ןעוו ןוא ,טיז
 ןשירָאיטקַא ןופ טכוזרַאפ ןיוש יז טָאה
 עריא טימ טרעדנַאװעג ,ןבעל-רעדנַאװ
 וצ ןיוש ,ץ'ניווָארּפ רעד רעביא ןרעטלע



 ףיוא ןעמונעגפיורַא יז ןעמ טָאה רָאי 2
 ,ךיז טליּפשענ טָאה יז ואוו ,עניב רעד
 רעבָא ,רעטרעוו ןָא ,ךעלריטַאנ ,דניק א
 ןעמונעג עקַאט ןיוש יז טָאה ,רָאי 6 וצ

 ןיא "עלהמלש , ןלָאר-רעדניק ןליּפש

 סשַא םולש ןיא ,"רעטסעווש , סצרּפ

 17 זיב 12 ןופ .וו .א .א "םשה שודק,

 ןֵא ףיוא קיטעמ ןעוועג רָאג יז זיא רָאי
 רעלפוס ןעוועג זיא יז :טיבעג רעדנַא

 -ור רעביא סעּפורט עשידיי עסיורג ןיא
 ךיירטסע ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ,עינעמ

 עכעלטנגוי טליּפשעג קיטייצכיילג ןוא

 .ןלָאר

 -ידיי ןיא ןירַא יז טערט 1940 ןיא

 עיבַארַאסעב ןיא רעטאעמ הכולמ ןש

 טרידנעמָאקער יז טרעוו 1941 ןיא ןוא

 ַאעט רעװקסָאמ ןיא ישזער ןענרעל וצ

 רעבָא ,סלעאכימ חמלש ייב עידוטס-רעט
 יז .רענעלּפ עלַא טרעטשעצ המחלמ יד

 םוצ .עיזַא-לטימ ןייק טריוקַאװע טרעוו
 טמוק ,המחלמ יד רעביא יז טבעל קילג

 ןיא טליּפש ןוא ןלױוּפ ןיא 1948 ןיא ןָא

 ןופ טעטש עבורח עטיירּפַאב טשרע יד

 רעטַאעט שידיי ַא יז טפַאש 1947 .ןלױּפ

 טרָאד ןופ ,ץניל ןיא רעגַאל-.ּפ .ד ןיא

 ,טליּפש יז ואוו ,לארשי ןייק יז טרָאפ

 -לעזַא םלַא ךָאנרעד ,רָאי 8 ,רַאטס ַא יו

 םורד ןיא 1961 ןיא ,ןָאדנָאל ןיא עכ

 ואוו ,עקירעמַא ןיא טמוק ןוא ,עקירפַא

 -רופ ירַא ןַאמ ריא טימ ךיז טצעזַאכ יז

 ןעמ ןָאק ,ָאד .עיפלעדַאליפ ןיא ןַאמ
 טמענוַאפ עלהיח זַא ,טכער טימ ןנַאז

 ןשידיי ןפיוא ץעיציזַאּפ עקיטכיוו א רָאג

 עקיצנייא יד זיא יז לייוו ,דלץפ-רוטלוק

 טרָאװ ןשידיי ןטימ ןיירַא טגנירד סָאװ

 .ןזיירק עשידיי עטריזינַאקירעמַא יד ןיא

 ןעגנולעטשרָאפ טימ ףיוא טפָא טערט יז

 עכלעזא ןיא שידיי ףיוא ןטרעצנָאק ןוא

 ואוו רעצעלּפ עכלעזַא ןיא ןוא ןזיירק
 טגאוועג טינ לָאמנייק רעדָא טָאה ןעמ
 שידיי א ןרעה וצ טרינגיזער ןיוש רעדָא
 ןשידיי ןרַאפ טפַאשביל ריא .טרָאװ
 ןשידיי םוצ טייקנבעגרעביא ריא ,טרָאװ
 טָאה סָאד ןוא ,רעשל ןיא זיא רעליּפשיוש
 ריא ןיא טקירדעגסיוא ןטסעבמַא ךיז
 םעד רַאפ טעברַאטימ רעשיטסַאיזוטנע
 ןָאקיסקעל, םעד ןופ "דנַאב םישודק,
 ."רעטַאעט ןשידיי ןופ

 ירא

 ןַאמרופ

 ,ץיווָאנרעשט ןיא 1994 ןיא ןריובעג
 -עטניא ןבױהעגנַא ךיז ןַאמרוּפ ירַא טָאה
 א קידנעייז ךָאנ ,רעטַאעמ טימ ןריסער
 רע ואוו ,עירָאטַאװרעפנַָאק ןיא רעליש
 עטייווצ יד רעבָא ,קיזומ טרידומש טָאה
 זא ,ןעגנואווצעג טָאה המחלמיטלעוו
 ,םוידוטש-קיזומ ןייז ןסייררעביא לָאז רע
 -ראפ ןבָאה םיצַאנ יד ןעוו ,1941 ןיא ןוא
 ןוא דנַאלסור:טעיוװָאס ןופ ןלייט טּפַאכ
 ןוא ,רעדנעל עשיעּפָארייא-חרזמ ערעדנַא
 -רופ ייז ןבָאה ,עניווָאקוב רעמנורעד
 ןייז טימ ןעמַאזוצ טריטרָאּפעד ןענַאמ
 .עירטסינסנַארט ןייק החּפשמ רעצנַאג

 -שטנעמנוא יד רעטנוא ,ָאד אקוד ןוא
 זיא ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש ,עטסכעל
 -ענ ןפַאשעג רעגַאלײיצַארטנעצנַאק ןיא
 ,טָאה ןַאמרופ .רעמטַאעט שידיי ןרָאװ
 ידכ ,דנורגרעטנוא ןיא ,ךיז טייטשרַאפ
 יד ןופ ,לַארָאמ יד ,טומ םעד ןבייה וצ
 ןפלַאהעג ,ןדיי עטגאלּפעג ,עטכשוחרַאפ
 ואוו ,רעטַאעט שידיי ַא ןוא לוש ַא ןפאש
 עניב רעד ףיוא ןטָארטענּפױא זיא רע
 טליּפשעג ךיוא ןוא ןלָאר-ןדָאזיּפע ןיא
 רעבָא סע טָאה גנַאל .רעטסעקרַא ןיא
 -ַאנ עשטייד יד לייוו ,ןטלַאהעגנָא טינ
 ןבָאה ןטסישַאפ עשינעמור יד ןוא סיצ
 -עצ ץלַא ןוא טסואוורעד ןופרעד ךיז
 .טרעטש

 ךיז ןַאמרופ טָאה המחלמ רעד רָאנ
 זיא רע ואוו ,טשערַאקוב ןיא טצעזַאב
 ןשידיי ןקיטרָא ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג
 ןוש רע טָאה ָאד ןוא רעטאעט-חכולמ
 -צאה, יו ,ןלָאר עקיטכיוו רָאג טליּפשעג
 רעה, ,"ןירעכַאמ-ףושיכ יד , ןיא "ךאמ
 ןיא .א .א ,"קנַארפ ַאננַא  ןיא "רעלַארק
 לארשי ןייק טרירגימע רע טָאה 9
 ןליּפש ןטָארטעגנײרַא דלַאב טרָאד ןוא
 -ַאעט ןשידיי ןטריזינַאגרָא יינ םעד ןיא
 זיא 1961 ןיא ."םילועה ןורטאית, רעט

 -ַאב ךיז ןוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רע
 טָאה סע ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא טצץז
 רעכלעוו ןופ עילימאפ ןייז ןענופעג ךיז
 ,טייצ רָאי 19 ןסירעגּפָא ןעוועג זיא רע
 ,שא עלהיח יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ָאד

 ןשידיי ןרעסעב ןטימ ףיוא רֶע טערט
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 ץעשידיי ײלרעלַא רַאפ ןטנוװָא ףיוא טרָאוװ
 ךיוא ןעמ טָאה םיא ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא
 ץעדייב סָאװ ,טקַאפ םעד ןעקנַאדראֿפ וצ
 -ַארנָארּפ עשידיי ערעייז טימ ייז ןענייז
 ןוא תירב-ינב ןיא ןעגנורדעגניירַא ןעמ
 -נָאק ,סרעטנעס יטינוימָאק ,ןגייווצ-הסדה
 -םולש תירב ,סעגָאנַאניס ,סנַָאשיעגערג
 -רענַאקירעמַא עכעלנע ןוא ןעגנוליײטּפָא
 רעירפ טָאה ןעמ ואוו ,רעצעלּפ עשידיי
 ,םרָאװ שידיי ןייק טרעהעג טינ לָאמנייק
 ךיוא רע טָאה יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא
 סעּפורג עשיטַאמַארד ייווצ טריזינַאנרָא
 ןוא "רענַאקירעמַא שידיי עיינ, יד ייב
 עשידיי ףיוא ןריפ ייז ואוו ,"תירב ינכ;
 .ןעגנולעטשרַאפ

 עשידיי סָאװ ,היאר דע ןא יו
 רעטנוא טבעלעגרעביא ןבָאה רעלטסניק
 בייל טימ ךיז רֶע טָאה ,לּפַאנק ןשיצַאנ
 -ץטַאמ ןפַאש וצ ןבעגענרעביא ןבעל ןוא
 םישודק, םעד רַאֿפ ןעלטימ עלעיר
 -אעט ןשידיי ןופ ןַאקיסקעל ,, ןופ "דנַאב
 ."רעט

 טענער נעט ערי

 גילעו
 קינדָאבַאלס
 יי א יא איי

 ןגױצעג םיא טָאה ןָא זייוודניק ןופ
 ,טָאה רע רעבָא ,רעטַאעט ןשידיי םוצ
 לָאמנייק הלילח ,סיוא ךיז טקירד רע יו
 רע .לָאר ןליּפש טימ טקידניזעג טינ
 טנעלַאט ןייז לפיוו ףיוא טסואוועג טָאה
 רע זַא ,טסואוועג טָאה רע .טייגרעד
 וצ ביל טנעלאט םענעריובעג א טָאה
 וצ ,ןעגנולעטשרַָאּפ ןוא ןרָאיטקַא ןבָאה
 עדנעשזדנַאלב עקידנרעדנַאו יד ןפלעה
 טניז ,ןָאטעג רֶע טָאה סָאד ןוא ,ןרעטש
 למץעטמש ןיא ןעמוקעג לכש ןייז וצ זיא רע
 ואֹו ,ץעינרעבוג רעוועיק ,עקווינשזענ
 ןוא ,ןעמוקעג טלעוו רעד ףיוא זיא רע
 דא ןיא טעטש ערעדנַא ןיא רעטעּפש
 יעג א טַאהעג טָאה רע ואוו ,עניַארק
 עקידנרילָארטסַאנ יד ןעז וצ םייהננעל
 ,יקסנימַאק לחר רתסא ןופ סעּפורט
 סעדעי ןוא .ערעדנַא ןוא ןָאזשיפ םהרבא
 רע זַא ,ןעזעג רָאנ טָאה רע ןעוו לָאמ
 -ַאעט עשידיי ַא ,ןפלעהוצ סעּפע טימ ןָאק
 -קַא םענלצנייא ןַא רעדָא עּפורט-רעט
 ,ןָאט וצ טיירג ןעוועג דימת רע זיא רָאיט

 -ץגּפָא טינ םיא ייב זיא ץביל יד טָא



 ןעוו ןרָאװעג רעפייה ךָאנ רָאנ ,טליק
 ןוא עקירעמא ןיא טרירגימיא טָאה רע
 ןשידיי ןופ םילודג יד טרעדנואווַאב ָאד
 רעד ןופ עכַאּפע ענעדלָאג יד ,רעטַאעט
 -ידיי, סָאד רעטעּפש ןוא ץניב רעשידיי
 ."רעטאעט טסנוק עש

 -יּפשיוש ןכרוד טָאה קינדאבאלפ ןעוו
 רעד ןגעוװו טרעהעג קישזַאב סקַאמ רעל
 ,"דנַאב םישודק , ןרַאפ עיצקַא-סקלָאפ
 ןפרָאװעגנײרַא םעד ןיא ךיז רע טָאה
 מָאה רע .ןבעל ןוא בייל ץנַאג ןייז טימ
 ענייז ןופ םענייק טזָאלעגכרוד טינ
 -ץג טָאה רע .דיי-טינ רעדָא דיי ,טניירפ
 -ַאב ןייז לָאז רענייא רעדעי זא ,ןעעז
 יו הווצמ רעקילייה ַאזַא ןיא טקילייט
 םישודק יד קנעדנָא ןקיביײא ןַא ןלעטש
 .טסנוק-רעטַאעמ רעשידיי רעזדנוא ןופ

 עקיצנייא ןוא ןייא יד זיא יז
 םַאיליוװ ןופ רעטכָאט ענעטָארעג טסכעה
 -ץגרעסיוא ריא בילוצ .ןַאמדירפ ינעפ ןוא
 -רַאג זיא ,קוקסיוא ןכעלטננוי ךעלנייוו
 ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,ןביילג וצ טשינ
 רעבָא ,רעדניק ייווצ ןופ רעטומ ַא ןיוש
 סעדָאה ירעק זַא ,טקַאפ ַא טרָאפ זיא סע
 1950 רעבמעצעד 10 םעד ןריובעג זיא
 ןרעטלע עריא ואוו ,עיגלעב ,לסירב ןיא
 ןטנארגימיא יו טבעלעג טלָאמעד ןכָאה
 ןיא ןעמוקעג ייז טימ זיא ןזא ,ןלױּפ ןופ
 -עד 8 םעד ןוא עקירעמַא ןייק 9
 סָאל ןיא טצעזַאב ךיז 1941 רעבמעצ
 -ָאק טכוזַאב יז טָאה ָאד .סעלעשזדנַא
 ןזיועגסױרַא ירפ רָאג ןיוש ןוא ,שזדעל
 יז יצ .טסנוק רַאפ ליפעג קידלַאװג ַא
 ,רעטָאפ ריא ןופ טקעטשעגנָא ךיז טָאה
 יז רעדָא ,יליוו ןקידרעבליזקעווק םעד
 רעד רַאפ ליפעג סָאד טאהעג טָאה ןיײלַא
 -טסעפ טינ ןײילַא יז ןָאק סָאד ,עניב
 טָאה סע זַא ,רעבָא זיא טקַאפ א .ןלעטש
 ,טסנוק וצ ,עניב רעד וצ ןגיוצעג ריא
 קיטקַארּפ .רעד ןיא ...רָאנ ,יײרעלָאמ וצ
 יז ,טלדנַאהעג שרעדנַא רָאג יז טָאה
 -ַאה םעס .רמ טימ טַאהעג הנותח טָאה
 ַאמיוא טםיעטס , ןופ רעמיטנגייא ,סעד

 -נייא ןכָאנ ,רעמעּפש טשרע ."סקרַאּפ
 -רעד ןכָאנ ,ןבעל-עילימאפ ריא ןעגעדרָא
 ןוא ירעש ,רעטכעט ייווצ ץריא ןעיצ
 ןקילײטַאב ןביױהעגנָא ךיז יז טָאה ,יטעק
 רַאטס, יד ןופ ןעגנולעטשרָאּפ יד ןיא
 -ליוו, רעסעלעשזדנַא סָאל ןיא ?םרעיעלּפ
 טערט יצ ןוא ,"רעטַאעט לעביא רעייש
 ,לָאר א ןיא רעדָא רָאטַארַאנ סלַא ףיוא
 ריא טימ ייס גנוקיצטנַא סױרַא יז טפור
 ךיוא זיא יז ,ןח ריא םימ ייס ,טנעלַאמ
 סָאד רעבָא ,ןיטסינַאיּפ עטבַאנַאב ַא
 יז זיא ץלַא יו רעמ .ץלַא טינ ךָאנ זיא
 ןופ טסנוק רעד ןיא טריסערעטניארַאפ
 -דנעצ .ןיײלַא עקַאט טלָאמ יז ןוא ײרעלָאמ
 ןופ ןוא עשיטסינרעדָאמ ,רעדליב רעקיל
 ןלָאמעג ןיוש יז טָאה רענייטש ןטלַא
 טלָאמ טָא .ןדישרַאפ ןענייז סעמעט עריא
 וצ וצ טקירד רע יו בר ןשימייה ַא יז

 הרות'רפס רעד טימ בר רעד
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 ּפיטָאטָארּפ סלַא ןוא ,הרות רפס א ךיז
 עיזַאטנַאפ ריא ןיא יז טמענ בר םעד רַאפ
 -סיוא טלָאװ רע יוו רעטָאפ םענעגייא ריה
 -ץטש ןשילוּפ ןיא טביילב רע ןעוו ןעזעג
 ,הביבס רעמורפ רעשימייה רעד ןוא לט
 יז טלַאמ טָא ,ןוָאלק 8 יז טלָאמ טָא ןוא
 -לץה ןיא טָאטש עסיורג יד זדנוא רַאפ
 דליב א זיא טָא ןוא ןבראפ עדנרירעמיש
 םיניבמ .ןעמולב -- ןבעל ןליטש ןופ
 ענייש ַא רָאפ ריא ןגָאז ײרעלָאמ ןיא
 .ןירעלָאמ סלַא טפנוקוצ

 ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיוש זיא ירעק
 1969 ןיא ןוא ץּפָארייא ןיא ךוזַאב ףיוא
 רעייז טָאה יז .לארשי טכוזַאב יז טָאה
 םריפ ,ןבעל עשידיי עשימייה סָאד ביל
 טיצרעד ןוא זיוה שידיי לענָאיצידַארט ַא
 .טסייג ןשידיי ןטכע ןיא רעדניק עריא
 ייב שידיי ,ןרעטלע עריא יו ,טדער יז
 .טייהנגעלעג רעדעי

 ענערגיע יי

 ארעיוו

 סייוו

 ןקילָאמא םעד ןופ יורפ ענשטיּפיט א
 ןבעגעגרעביא ,םלייח תשא עשידיי דוד
 ריא וצ ןוא עילימַאפ ןוא ןַאמ ריא וצ
 .קלָאפ

 -ָאטַאלז ןיא אוַאר הרובד ןריובעג
 ַאבעלַאב רענייש א ןיא ,דנַאלסור ,לָאּפ
 רעד ןופ לקינייא ןַא ,החּפשמ רעשיט
 םָאה ,ץילימַאפײקצירַאז רעטסואווַאב
 יז .ץעיזאנמיג עקיטרָא יד טקידנעעג יז
 סייו בקעי טימ טאהעג הנותח טָאה
 םעדכָאנ ןוא ,עלימס ןופ (דראבסייוו)
 -ָארנַאּפ יד טבעלעגרעביא ןבָאה ייז יו
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןעמ
 -לֵא יד ןוָאלרַאפ וצ ןסַאלשַאב ייז ןבָאה
 טלעוו רעד ןיא ןזָאל ךיז ןוא םייח עט
 ןייק טרירגימע לכ םדוק ןבָאה ייז .ןיירַא

 -ץּפש ,עקירעמַא ןייק ךָאנרעד ,עינעמור
 -שי ןיא םייה רעייז ןכַאמ טוואורּפעג רעט
 -סעווש , 8 ןעוועג רָאי 8 זיא יז ואוו ,לאר
 טרעקעגקירוצ ךיז ןוא "הסדה, ןיא "רעט
 ץעסיוועג א ןבָאה ייז ואוו ,עקירעמַא ןייק
 ץלַא יד ןיא .קרָאי וינ ןיא טבעלעג טייצ
 גָאט ןפלָאהעגטימ ארעיוו טָאה רעטרע
 שטַאמ רעייז ןעיוב ןַאמ ריא טכַאנ ןוא
 .ץנעטסיזקע עלעיר



 רעייז טימ ,ךיז ייז ןבַאה 1947 ןיא
 סָאל ןיא טצעזַאב ,רעטכָאט עקיצנייא
 א רָאנ ןבָאה ייז ואוו ,סעלעשזדנַא
 -עג טימ ןבעגעגּפָא ךיז טייצ עצרוק
 -ַאב ןוא ,טלָאמעד ייס רעבָא ,טפעש
 -קעוא ארעיוו טָאה םעדכַאנ סרעדנוז
 רעכעלטּפַאשלעזעג וצ טייצ ריא ןבעגעג

 ץריא טַאהעג טָאה יז ןמז לכ .טעברַא
 םעד ןזיועגסױרַא ייז יז טָאה ,ןרעטלע
 ןוא ,םאו בא דובכ ןופ ץַאשּפָא ןטסערג
 זיא גנואיצאב ץרַאילימַאפ עמיטניא אזַא
 ןקיטנייה םוצ זיב ןבילברַאפ ריא ייב
 -ּפשמ ריא ןופ רעדילגטימ עלַא וצ גָאט
 גנואיצַאב עמיטניא עדעדנוזַאב ַא .הח
 וצ ןוא לארשי תנידמ וצ ארעיוו טָאה

 -ןרָאי .עיצַאזינַאגרָא ןעיורפ ןרענָאיּפ רעד
 ןיא ךיז ייב ןענדרָאנייא יז טנעלפ גנַאל
 רעד תבוטל ןעגנומענרעטנוא בוטש
 ןוא ןטעקנַאב עתמא טימ ץיצַאזינַאגרַא
 ,ױזַא ,סעמוס ערעסערג ןפַאש טגעלפ
 ןרענָאיּפ רעד ןופ עּפורגנילחר יד זַא
 -ַאלקָארּפ יז טָאה עיצַאזינַאגרָאןעיױרפ
 .ןירעדילגטימ עגנַאל-סנבעל ַא םלַא טרימ
 ךיוא ?ןסיווענ , ריא ףיוא טָאה ארעיוו
 -ץלטע ייז ןשיווצ ,םידיחי ייו עצנַאג ַא
 ישי ןיא ןטכיש עזעיגילער יד ןופ עכ
 ערעלונער ריא ןופ ןגירק סָאװ ,לאר
 ירעד ךיז טָאה יז סָאװ ,עביל יד .עציטש
 טָאה ,םישעמ עטוג עריא ךרוד ןברָאװ
 סע ןעוו ,ןעז טנַאקעג םרעדנוזַאב ןעמ
 טרעייפעג 1961 רעבָאטקָא 22 םעד זיא
 ריא ןופ הנותה ץנעדלָאג יד ןרָאװעג
 ,טציא וליפא .סייוו בקעי ןַאמ ריא ןוא
 ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש ריא בילוצ
 -ָארטנַאליּפ ריא טימ ןייגוצנָא טרעטשעג

 יב ןעז יז ןעמ ןַאק ,טעברַא רעשיּפ
 ןרענַאיּפ רעד ןופ ןעגנומענרעטנוא ץלַא

 ןעמָאנ ריא ןוא ץיצַאזינַאגרָאעיױרפ

 יד ןשיװצ סיוא טינ לָאמנייק טלץפ

 "עג רעשידיי רעדעי רַאפ רערעייטשייב

 רעלערוטלק רעדַא רעכעלטפַאשלע

 .גנומענרעטנוא

 רעד ייב טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק

 עקיסקעמ ןיא הלחהק רעשיזנכשא

 ןופ ,1987 רָאי ןיא ננודנירנ רעד טימ

 ,עקיסקעמ ןיא הלחק רעשיזנכשא רעד

 ,טנעדיזעוּפ זיא ןַאמדלעפ ןושמש ואוו

 -לוק רעד ןרָאװעג ןפַאשעג דלַאב זיא

 טייטש רעכלעוו ,טנעמַאטרַאּפעד-רוט

 גנוטייל רעד רעטנוא טייצ עצנַאג יד

 .לעזיימ היבומ 'פ ןופ

 -רָאּפ םעד ןופ קימַאניד רעד קנַאד א
 "עג טנעמטרַאּפעד רעד טָאה ,רעציז

 סעיצוטיטסניא עטנענַאמרעּפ יו ,ןפַאש

 ,ןרָאט

 רעטנוא "רימזה, רָאכ םעד ,בושי ןופ
 -יד ןטכאגַאב םעד ןופ עיצקעריד רעד
 -רעדניק ַא ,גרעבנעזייא לעבַא טנעגיד
 רעדניק ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,רָאכ
 -סעפ א ךיוא יו ,ןלוש עשידיי עלַא ןופ
 .הניגנ ןוא קיזומ רעשידיי ןופ לַאוװיט

 ךעלרעי רָאפ טמוק לאוװיטסעפ רעד
 רעבמעטּפעס ןוא טסוגױא םישדח יד ןיא
 6 לָאמלייט רעדָא 5 ןופ טײטשַאב ןוא
 ,ןטרעצנַאק

 גנערטש טרעוו ןלַאװיטסעּפ יד ייב
 -ױמ עשידיי זיולב ןריפוצפיוא טיהעגּפָא
 -יזָאּפמָאק עשידיי ןופ ןעגנופַאש ,קיז

 -יל עקידלארשי ,רעדיל-סקלָאפ
 -ַאב ןלַאוװיטסעפ יד ןיא .תונזח ןוא רעד
 -טלעוו עשידיי עטסערג יד ךיז ןקיליײט
 ,ןטסינַאיּפ ,רעלדיפ ,רעגניז ,רעלטסניק
 .ג .ד .א םינזח

 -קיוטנַא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד
 ףיוא טייקיטעט עויטקַא ןַא ךיוא טל
 ןטארעפער ,רעטַאעט ןופ ןטיבעג יד
 ךיוא טפלעה ןוא .וו .א .א סמויזָאּפמיס
 םעד ןכוזַאב סָאװ ,טסעג-רעלטסניק
 רעמ ץענייז ןטייקיטעט עקיזָאד יד .בושי
 טָאה ןטנערעפער סלַא .עשידַארַאּפס
 -רַאפ ךיוא טנעמַאטרַאּפעד-רוטלוק רעד
 ןטייקטמירַאב טייצ וצ טייצ ןופ ןטעב
 .טלעו רעשידיי רעד ןיא

 ןיא לַאזרעטאעט 8 ןעיובפיוא ןטימ
 -רעד טרעוו ,הלהק רעד ןופ םינינב יד
 רעטַאעט עשידיי סָאד ךיוא זַא ,טראוו
 -ַאמרעּפ ַא ןיא ןרעוװו טלדנַאװרַאפ לָאז
 .עיצוטיטסניא עטנענ

 ערע נער נער רער

 לטיג
 רעּפעט

 ריא ןופ לייט ןטסערג םעד שטָאכ
 זיא ,עקירעמַא ןיא ךיז יז טניפעג ,ןבעל
 שידיי ריא ןופ טנעצקא ןיא רעבָא סָאד
 זיא סע ,ןענעקרעד ןצ טינ ןפוא םושב

 -אב רעמ ,לטיג זַא ,ןביילג וצ ךעלרעווש
 ןופ) דורטרױנ סלַא ,ךעלריטַאנ ,טנַאק
 -עג ןריובעג זיא ,(ןַאמצלַאז םייח רעד
 ןרָאװעג ןגיוצענפיוא ,עשרַאוװ ןיא ןרָאװ
 ווָאקרָאזַא לטעטש שילױוּפ ןיילק ַא ןיא
 -ער ןופ טָאטשנרױבעג יד ,בנא ךרד)
 ןמלז "ןָאקיפקעל רעטַאעט , ןופ רָאטקַאד
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 קיטכיר א ץענייז ָאזלַא ,גייווצרעבליז
 ןעמוקעג 1980 ןיא זיא ןוא (לדײמסדנַאל
 טָאה ַאד .רעטָאפ ריא וצ יקָאוװלימ ןייק

 ַא ,םענעגייא ןַא טימ טַאהעג הנותח יז
 אקוד ,רעּפעט קחצי ,דילגטימ-החּפשמ
 יו ,ךיז יז טָאה הליחתכל .רעמעלעכ ַא
 זױלב ןבעגעגּפָא יורפ עטַאריײהרַאפ ַא
 -ץילימַאפ ןוא טיײקשיטַאבעלַאב טימ
 -שנ ןיא ןַאמ ריא ןעוו רעבָא ,םינינע
 םייה רעד ןיא טסַאג רענעטלץז 8 ןרָאװ
 עג טימ ןעמונוַאפ גָאטיײב ןקידנעייז
 -ץער-רעטַאעט טימ טנוװָא ןיא ןוא טפעש
 ,תיב-םולש בילוצ יז טָאה ,סעיציטעּפ
 ,סעיציטעּפער יד וצ ןייגטימ ןבױהעגנַא
 ןרָאװעג ןגיױצעגנירַא זיא יז ;רוצקב ,ןוא
 1959 טניז טָאה יז ואוו ,"טפיהרעּפ , ןיא
 ןזיוועגסױרַא אקוד ןוא ןליּפש ןביױהעגנָא
 -קיצנייא זַא ,ױזַא ,ןטייקיעפ ץטוג ץנַאג
 -ַאר ענשזאוו רָאג ןעמוקַאב יז טָאה זייוו
 -ירק רעד ייב ןעמונעגסיוא דימת ןוא ןל
 .םוקילבוּפ םייב ןוא קיט

 -עגכרוד ךיירגלָאפרעד יז טָאה ױזַא
 םולש ןיא "ץדלָאנ, ןופ ןלָאר יד טריפ
 יד, ,"רעקיכלימ רעד היבוט , סמכילע
 "רעטסינימ רעד ןַאמ ןיימ , ןיא "יורפ
 "רעדנעלדירפ יורפ, ,ףסוי רב עשוהי ןופ
 ,"900,000, םמכילע םולש ןיא "ץינעמ
 יטע , ,"ַאטַאנָאס רעציירק , םנידרָאנ ןיא
 -ָאמ לקנָא  סשא ןיא "עטתנתוחמ יד,

 -נעשרעג ןיא ?עקרַאדנערַא יד , ,"סעז
 -ירּפ , ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה , םנָאז
 ןיא ןוא "םשה שודק , סשַא ןיא "ץוו
 םדלעפסעטָאג ןוא ?טָארקנַאב , סקיווייל
 ."הסנרּפ

 -ַארּפ ייווצ ןענייז ןיז יירד עריא ןופ
 עכלץעוו ,רעטכָאט ןייא ןוא ,ןלַאנָאיסעפ
 ,לארשי תנידמ טכוזַאב סנטצעל טָאה

 טרָאד זיא ןוא "םינובה, וצ טרעהעג
 .וימקַא רעייז

 יורי רער רנעעיררנעיי 2

 דרַאנרעב

 קעטייפ

 עי עי אי אי

 ןריובעג
 -רַאפ-טשינ ,רעקידובכב א ןיא .ןלױּפ
 ,םלַאװ -- רעטָאּפ .עילימַאפ רעכעלגעמ
 6 טַאהעג ןבָאה ,לדנייוב -- רעטומ

 דרַאנרעב .(רעטכעט 2 ןוא ןיז 4) רעדניק

 ,וָאכָאטסנעשט ןיא 0



 עצנַאג יד .רעטסגנוי רעד ןעוועג זיא
 טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא החּפשמ
 ץשטייד יד ןיא ןדיי ןָאילימ סקעז יד
 .ןרעמאקזַאג

 ןיא ןוא הרות-דומלת א ןיא טנרעלעג
 רעטלע ןיא .לוש-סקלָאֿפ סגנוריגער א
 םלֵא ןטעברַא ןבױהעגנַָא רָאי 12 ןופ
 ןוא ,רעלַאמךבוטש ַא ייב לגניינרעל
 -וקַאב טגעלפ רע סָאװ ,טלעג-קנירט ןופ
 ןדיילק וצ ךיז ןבילקעגנָא רע טָאה ,ןעמ
 -רַאװ ןייק ןרָאפ וצ טעליב ַא ןפיוק ןוא
 .רעדורב ןרעטלע ןייז טרָאד ןכוזַאב עש
 א םיא ףױא טכַאמעג טָאה עשראוו
 -רַאפ שממ זיא רע .קורדנייא ןקידלַאוװג
 ןסַאג ענייש יד ןופ ןרָאװעג טפושכ

 זיא סרעדנוזַאב רעבָא ,סעמאלקער יד ןוא
 -רָאפ יד ןופ ןעמונעגרעביא ןרָאװעג רע
 ואוו ,רעטאעט ןשידיי ןיא ןעגנולעטש

 .רעכוזַאב רעטפָא ןַא ןרָאװעג זיא רע
 טרעק ןרעטלע ענייז ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא
 ןייק ,טייצ לקיטש 8 ךָאנ ,קירוצ ךיז רע
 -נרעל א טרעװ ןוא ,ווָאכָאטסנעשט
 רעבָא ,לעטשקרעוו-רעדיינש ַא ןיא לגניי
 טזָאל רעטַאעט שידיי ןגעוו קנַאדעג רעד
 יד ןיא ןוא ןעור טינ ןיוש טינ םיא
 רָאטַארַאקעד םעד רע טפלעה ןטנוװָא
 -רעטַאעט עשידיי יד ןרירָאקעד טאוװכ
 ךיז טקילײטַאב ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ
 םָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא ךיוא ןיוש
 שטיװָאקלָאװ לארשי ןופ ןבעגעג ןרעוו
 ןָא ךיז רע טסילש ךָאנרעד ,יורפ ןייז ןוא
 תוכאלמ ילעב ןופ זיירקמַארד םעד ןיא
 בור יּפ לע ,ןייארַאפ רעקרעווטנאה)
 תריכמ , ףיוא ןריפ עכלעוו ,(סרעדיינש
 ןסעיּפ א'א "ענעגנָאהעג ןביז יד , ,"ףסוי
 .טנעגעגמוא ןוא וָאכָאטסנעשט ןיא
 רעטלאװרַאֿפ רעד רע טרעוו רעטעּפש
 ןופ עּפורט ןטערעּפָא רענליוו רעד ןופ
 -ץניװָארּפ עקיניא רַאפ שאכ-שידק
 רעד ןופ ךָארבסױא ןרַאפ ץרוק .טעטש
 עלא רע טכַאמ המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 ןופ גנולעטשרָאפ ַא רַאפ ןעגנוטיירגוצ
 ,ץיװָאנסָאס ןיא רעכַאמוש ןוא ןאגישזד
 ןבלעז םעד ךיז ןסייר ןשטייד יד רעבָא
 ךעלריטַאנ ןוא טָאטש ןיא ןײרַא גָאט
 .רָאפ טינ ןיוש גנולעטשרָאפ יד טמוק

 רע זיא ןדיי רעציװָאנסָאס עלַא יו
 ןרָאװעג ןבירטעגניירא סיצַאנ יד ךרוד
 טסוגױא זיב ָאטעג רעקיטרָא רעד ןיא
 עג טרידיווקיל זיא ָאטעג יד ןעוו ,2
 ןרָאװעג טקישעגקעוַא זיא רע ןוא ןרָאװ
 -נוה טימ ןעמַאזוצ ואוו ,ץיוושיוא ןייק
 יורפ ןייז זיא ןדיי רעטנזיוט רעטרעד
 זַאג עקיטרָאד יד ןיא ןעמוקעגמיוא

 .ןרעמאק

 ,טעװעטַארעג ךיז רע טָאה סנ ַא ךרוד
 ,גנואיירפאב רעניימעגלַא רעד ךָאנ ןוא
 ןֿפאש ןפלָאהעג טרַאגטוטש ןיא רע טָאה

 -ילעב יד רַאֿפ טַאטשקרעוװ-רעדיינש ַא
 רעד טימ .סרעגַאל-.ּפ .ד יד ןופ תוכאלמ

 טעטימַָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ףליה
 ןיא ןעמוק וצ 1949 ןיא ןעגנולעג םיא זיא

 -עג עגאקיש ןיא זיא רע ןוא עקירעמַא
 -ָאק-רעטעברַא ,טרָא ןיא קיטעט ןרָאװ
 ,גניר רעטעברַא ןיא ןוא סאיה ,טעטימ
 המלש א ןפַאש ןפלָאהעג טָאה רע ואוו
 ךָאנרעד ןוא 683 שטנערב ןַאסלעדנעמ
 1088 .שטנערב םיובלעגיז רוטרַא םעד
 תנידמ ןיא ןצעזַאב ךיז רע טוואורּפ
 ןמנעַאנ ןיא טרָאד טייטש ןוא לארשי
 ןעוו .עטעוװעטַארעג יד טימ טקַאטנָאק
 ,19957 ןיא עקירעמַא ןיא קירוצ טמוק רע
 ןייז רַאפ סעלעשודנַא סָאל רע טכַאמ
 עסיורג ַא ָאד טריזינַאגרָא ןוא םייה
 -ָאטסנעשט ענייז ךָאנ גנולמַאזרַאפ-רוכזי
 טיילסדנַאל רעווָאכ

 -ָאכָאטסנעשט עטייווצ סָאד ןבעגסױורַא
 מרָאפ רע ןכלעוו בילוצ ,ךוב-רוכזי רעוו

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד רעביא םורָא
 רע טריזינַאגרָא 1961 ןיא .עדַאנַאק ןוא
 .בולק איבמץעלגַאז םעד

 -ּפָא ךַאו רעד ףיוא טייטש קעטמייפ

 -כַארבעגמוא יד ןופ קנעדנָא םעד ןטיהוצ
 יד טעז רע ואוו ןוא סיצַאנ יד ךרוד עט
 רע טמוק ,ּפָאק םעד ןבייהפיוא סיצַאנ
 ןגעק ןעלטימ ןעמעננָא ןוא ןריטסעטָארּפ

 1964 ןיא טלדנאהעג רע טָאה ױזַא .םעד
 ןבָאה סיצַאנ רענַאקירעמַא יד ןעוו
 -נץלג ןיא ריטרַאװקטּפױה ַא טנפעעג
 .סעלעשזדנַא סָאל ןופ טָאטשרָאפ 8 ,ליץד

 "= = א א יי א א 7

 ןמחנ

 רעבעוונעדייז

 ? וע ערע עיר עיני

 רעכעוונעדייז ןמחנ ןופ טױט ןטימ
 -נדיי רענַאקיסקעמ סָאד רָאנ טינ טָאה
 -ידיי עקיטרָא סָאד רעדנוזַאב ןוא ,םוט
 ,ּפַאלק ןסיורג ַא ןטילעג ןזעוו-לוש עש
 טָא לייו ,םוטנדיי עצנַאג סָאד רָאנ
 סָאװ ףיוא ,סנייז ץרַאה עכַאוװש סָאד

14 

 טימ טפלעה ןוא

 טָאה ,ןטילעג רָאי ליפיזא טָאה רע

 טּפַאלקעג קראטש ךעלנייוועגרעסיוא
 ןסערעטניא עשידיי ץלַא רַאפ

 וצ ,ןשטנעמ וצ גנואיצַאב ןייז ןיא
 רַאֿפ ןקעוװצ ןוא םעיצוטיטסניא יד
 -ייב ערעסערג ןבעגעג טָאה רֶע עכלעוו
 -כיוו רָאנ טינ ןעוועג זיא ,ןעננורעייטש
 -טפָא ןבָאה סָאװ ,סעמוס עסיורג יד קיט
 ךס ַא ןופ סעמוס יד ןגיטשעגרעביא לָאמ
 דוא רענייפ רעד רָאנ ,םיריבג ערעסערג
 ףיױא .ןבעגעג סע טָאה רע ױזַא יו ןפ
 טָאה רע זַא ,ןגָאז עקַאט ןעמ ןָאק םיא
 חרות וצ ץרא ךרד סיורג ןזיועגסױרַא
 ,ןשטנעמ-רוטלוק וצ ןוא

 ןזעוו-לוש ןשידיי םוצ סערעטניא ןייז
 יד רעטנוא .שירָאדנעגעל שממ טגננילק
 רע זיא ,ןעגנוגנידאב-טנוזעג עטסרעווש
 יד וצ ןעמוק וצ ןענַאטשענּפָא טשינ
 לוש רעשידיי רעסיורג רעד ןופ ןענניטימ
 בוט-םוי לוש רעדעי ןוא ,עקיסקעמ ןיא
 -ירּפ ַא רענייז יווװ םיא ייב ןעוועג זיא
 | ,בומ םוי רעטַאװ

 טיוט רעד טָאה 1965 טסוגיױא 98 םעד
 רעטכבילעג ןייז ןופ טביורעגקעװַא םיא
 ןוא רעדניק ענייז ןוא לזייר-עגייפ יורפ
 ןייז ןעמעוו ייב טניירפ עכיײרלָאצ ענייז
 ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק טעוװ ןקנעדנָא
 .ןרעוו

 בי א א א יא

 לעומעס

 ןַאמרעּפוק

 א = 5 אי = א

 קידנעטש זיא רעטַאעמ עשידיי סָאד
 סָאװ ,ןּפיט ענעדישרַאפ טימ ךייר ןעוועג
 -ןטניא רַאפ ןדלעה ןעוועג ןיילַא ןענייז
 -ייא ןוא ,ןסעיּפ ןוא ןענַאמָאר עטנַאסער
 לעומעס ןעוועג רעכיז זיא ייז ןוֿפ רענ
 .ןאמרעּפוק

 טרָאװ םסָאד זיא ךוברעטרעוו ןייז ןיא
 טָאה םיא רַאפ .ןעוועג טינ "ךעלגעמוא,
 םָאה םיא ייב ,טריטסיזקע טינ ךַאז אזַא
 ,"םעקרוזנעצ , ןָא ןסעיּפ טליּפשעג ןעמ
 ןופ ןשינביױלרעד ןָא טליּפשעג טָאה רע
 -כרוד טנַאקעגנ טָאה רע ,גנוריגער רעד
 ןיא רענייק ןעוו ןעגנולעטשרָאפ ןריפ
 -עג ץטכעלש בילוצ ,טַאה עּפורט רעד



 ןוא ,תוריכש ןייק ןגָארקעג טינ ,ןטפעש
 םיא טגראבענוצ ךָאנ ןבָאה ןרָאיטקַא
 -וצּפָא ןזיװַאב טָאה רע .טלעג סעּפע
 -וקַא רעשטייד רעד תעב ,גוצ ַא ןטלַאה
 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןלוּפ ןיא עיצַאּפ
 עשידיי ידכ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -כָאנ ַא ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש
 -נָא ןזייװַאב ןלָאז ,גנולעטשרָאפ-גָאטימ
 םעד טימ ןרָאפ ןוא ןאב רעד וצ ןעמוקוצ
 םרָאד ןוא טָאטש רערעדנַא ןַא ןיא גוצ
 .טנווָא ןיא ןליּפש

 -נעגילעטניא ןא ןעוועג זיא ןַאמרעּפוק
 עכעלטע ןסעזַאב ויא ,שטנעמ רעט
 ןעוועג ןרָאי עגנוי יד ןיא זיא ,ןכַארּפש
 ךָאנרעד טָאה ,רעליּפשיוש רעשיסור ַא
 ץכעלטע רעטאעט ןשידיי ןרַאפ טכַאמעג
 -רַאֿפ ןעוועג רעירפ זיא ,ןעגנוצעזרעכיא
 עּפורט סיקצַארעיס-רעלדַא ןופ רעטלַאװ
 ,יורפ ןייז טימ ,ךָאנרעד ,שודַאל ןיא
 ןטימ טריפעגנָא ןיילַא ,ינָארטַאּפ ַאלוַאּפ
 ןוא רעטַאעמ ןשידיי ןקיטרָא רעשזדָאל
 טימ רעטַאעט שידיי טליּפשעג וליּפַא
 רעטעּפש .ץניווָארּפ רעד רעביא ןרעלדַא
 ויא ,רעטאעט ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז
 -ימוג ַא ןופ רעטערטרַאפ ַא ןרָאװעג
 -כרוד טינ םיא ןבָאה סיצַאנ יד .קירבַאפ
 ערעדנַא עלא טימ ןעמַאזוצ ןוא טזָאלעג
 -וק ןזיא ייז ןגעק .טכַארבעגמוא ןדיי
 ןגעק .קיטכעמוא ןעוועג ןיוש ןַאמרעּפ
 םינ "ךעלגעמוא , גנוזָאל ןייז רֶע טָאה ייז
 .ןלעטשנגעק טנַאקעג

 עשטכור

 ןראק
 אעשה

 ,ןפורעג יז טָאה ןעמ יו ,עשטכור ןעוו
 טינ רעיורט רעד זיא ,ןברַאטשעג זיא
 ייב רָאנ ,עילימַאפ ריא ייב ןעוועג רָאנ
 רָאנ טינ ןוא ,טײלסדנַאל עריא ץלַא
 -עג טָאה יז ואוו ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא
 ץנַאג רעביא רָאנ ,1947 טניז טבעל
 -אנ ןופ ןדיי ןבעל סע ואוו ,עקירעמַא
 -שי תנידמ ןיא סרעדנוזַאב ןוא קסלעש
 -ידיי רעסיורג ַא טניואוו סע ואוו ,לאר
 טָאה רעכלעוו ,ץוביק רעקסלעשאנ רֹעֶׁש
 ריא ןוא ריא טימ טנדרָאעגנייא ךיז
 רעקסלעשאנ רעד קנַאד ַא ,ףליה סנַאמ
 .ימעייסָאס ספליה

 םייה רעד ןופ טָאה עכלעוו ,עשטכור
 ןרָאװעג ןריובעג זיא ,סנַאװ ןסייהעג
 רעד .ןלױּפ ,קסלעשאנ ןיא 1898 ןיא
 זיא רע .רעשדלעפ א ןעוועג זיא רעטָאפ
 עג ןוא ןבעגעגרעביא יוזא ןעוועג רעבָא
 ןגיטשעג זיא רע זא ,ךַאפ ןייז וצ יירט
 ןוא טרידוטש םָאה יז .אפור ַא וצ זיב
 ןעוועג ןוא ץעיזַאנמיג ןסַאלק 4 טקידנעעג
 רעקיטרָא רעד ןיא ןירַאקעטַָאילביב
 הנותח טָאה יז .קעטַאילביב רעשידיי
 םהרבא ןַאמסדנַאל ריא טימ טָאהעג
 ,ָאגַאקיש ןייק טרירגימע ןכָאה ייז .ןראק
 ןיא רָאי עכעלטע טרָאד ןעניואוו ןכָאנ
 -רעביא 1947 ןיא ךיז יז ןבָאה ,ָאנַאקיש
 ואו ,םעלעשזדנַא סָאל ןייק ןנָארטעג
 ןיא לַאטנעמורטסניא ןעוועג ןענייז ייז
 דנעגעגמוא ןוא סעקלעשאנ, יד ןדנירג

 זיא ןַאמ ריא ואוו ?יטעייסַאס םפליה
 רענייא ןוא ,טנעדיזערּפ ןעוועג רָאי 3
 -עג ויא ןטקעיָארּפ עטסקיטכיוו יד ןופ
 -אש יד רַאפ רעזייה ןלעטשוצפיוא ןעוו
 -סדנַאל רעקסלעשאנ ןופ הטילפה תיר
 ףיוא ."ונא תירק , ןיא לארשי ןיא טייל
 עג ץיצַאזנַאגרָא יד טָאה טיבעג םעד
 ,ןעשטכור ןופ ףליה ךס ַא רעייז ןגָארק
 ןיא טַאד:טָאטש רעד ןעוו זַא ,ױזַא
 ַא ןפַאשעג טרָאד טָאה ונוא תירק
 טליימעגוצ ןעמ טָאה ,םייה-רעדניק
 -רעדניק יד ןפור וצ דובכ ןסיורג םעד
 ,עשטכור ןוא ,ןעמָאנ ריא ףיוא םייה
 טָאה ,לארשי ןיא ךוזַאב ַא ףיוא קידנעייז
 -ץגרַאפ סָאד ןוא דובכ םעד טָאהעג ךָאנ
 תכונח םעד ייב דנזעוונָא ןייז וצ ןגינ
 .תיבה

 -טכור ןופ ףליהטימ עדעי קידנגירק
 טייקכעלגעמ יד טַאהעג בייא טָאה ,ןעש
 -טפַאשלץזעג רַאפ טייצ ךס ַא ןבעגוצּפָא
 רָאי 7 רע זיא ױזַא ןוא ,טעברַא רעכעל
 טנעדיזערּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעוועג
 5 ,עיצַאזינַאגרָא רעקסלעשאנ רעד ןופ
 ןיא רעקסלעשאנ יד ןופ טנעדיזערּפ רָאי
 ןבואר ןופ רעציזרָאפ ,סעלעשזדנַא סָאל

 ַא ןיא ןוא ,לארשי ןיא קינילק ןיניירב
 -םלעשאנ יד .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ךס
 עביל ןוא ץרא ךרד ןסיורג א ןבָאה רעק
 ןיא לוש ךַאפ יד ןוא ןראק בייא רַאפ
 טנָארט לארשי ןיא קסלעשאנ תלחנ

 .ןעמָאנ ןייז

 "רעב .רד :ןיז ייווצ ןבָאה סנראק יד
 עכלעוו ,ןראק גניווריוא ןוא ןראק דרַאנ
 .רעדניק ןבָאה ןוא טַאריײהרַאפ ןענייז

 ,ןעמאזוצ ךיז ןעמוק רעקסלעשאנ ןעוו
 ןעמָאנ רעד זַא ,לָאמ סָאד ָאטשינ זיא
 ןראק עשטכור ןופ קנעדנָא רעד ןוא
 .ןורכז רעייז ןיא ןעמוק טינ לָאז
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 עכלעוו ,ןעיורפ עשידיי רעטנזיוט
 -ץטקַארַאכ יז ןלעוװ ,יַָארט ילַאמ ןענעק
 רערעייט א, קורדסיוא ןייא טימ ןריזיר
 -רעדנואוו א ךעלקריוו זיא יז ."שטנעמ
 ןדלָאג ַא טימ יורפ ַא ,שטנעמ רערַאב

 -ַאבמיונ ןדעי ןפלעה וצ טיירג ,ץרַאה
 ינעב ,ןַאמ ריא ביוא ןוא ,ןקיטפרעד
 רַאפ טעברַא ליפוזַא ןַאט ןָאק ,יָארט
 רַאפ םייה,; רעד רַאפ סרעדנוזַאב ,להק
 טָאה ,גניר רעטעברַא םייב "ערעטלע
 -רַאפ וצ סָאמ רעסיורג ַא רָאנ ןיא סע רע
 בילרַאפ טמענ יז .ןילאמ ןייז ןעקנַאד
 ןוא געט עצנַאג ןביילב לָאמטפָא ריא
 ,טייקטיירשעצ עטּפָא ןייז ,ןיילַא טכענ
  צכעלדיימראפמוא יד ןופ גנונערפיוא
 עכעלטפאשלעזעג סָאװ ,ןשפנ תמנע
 ילַאמ רעבָא ,סױרַא טפור טעברַא
 םנַאמ ריא טימ טינ ךיז טנעננונגַאב
 עג ןופ טכיזניה ןיא זיא ילַאמ .טעברַא
 -טסבלעז א טעברַא רעכעלטפַאשלעז
 .שטנעמ רעקידנעטש

 יד ןיא ויטקַא רעייז זיא יָארט ילַאמ
 -דָאל דיעישאסַא ,סידיעל גנָאי רעשזדָאל
 -ער רעשזדָאל דעטיינוי ,סידיעל רעשז
 ןוא 324 שטנערב גניר רעטעברא ,ףיל
 ,8442 ב שטנערב ןעיורפ

 ױזַא ךיז טָאה ,ןַאמ ריא ,ינעב טניז
 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבעל ןוא בייל טימ
 -לע רַאפ םייה, רעד רַאֿפ טעברַא רעד
 רע ואוו ,"גניר רעטעברַא, ןופ "ערעט
 -טימ רדסכ ץלַא טכוז ןוא רעריסַאק זיא

 ןופ תוסנכה יד ןרעסערגרַאפ וצ ןעל
 טירט ףיוא רֶע טגירק ,עיצוטיטסניא רעד
 ןייז ןופ ףליהטימ יד ךיוא טירש ןוא

 ןעיורפ רעד ךרוד סע טוט עכלעוו ,יורפ
 -רַאֿפ יד ךרוד "םייה, רעד ייב עיזיוויד
 זיא יז עכלעוו ןיא סניײּפמאק ענעדיש
 סָאװ ,ןעז ףרַאד ןעמ ןוא ,ויטקַא רעייז
 טייצ יד טמוק סע ןעוו ,ץלא טוט ילַאמ
 -קע/ טלָאמעד .רַאזַאב ןכעלרעי םעד ןופ
 ערעדנַא ןייק ןילַאמ רַאֿפ טינ טריטסיז

 .רַאזַאב רעד ןוא דרע ןוא למיח :ךַאז

 ןעמַאזוצ טננערב ןוא ןעצ רַאפ טעברַא יז
 רעטעּפש ןרעוו סָאוװ ,ןכַאז עלופטרעוו

 ילעוו ,סעמוס ערעפערג רַאפ טפיוקרַאפ

 רעד רַאפ ןעלטימ יד ןקרַאטש עכ



 יד ןופ תוכרב יד -- ןיול רעד ,"םייה;
 ןופ ןיש ןסינעג עכלעוו ,רעטרעדנוה
 ןלעװ עכלעוו ,יד ןופ ןוא םייח רעד
 .ןסינעג ריא ןופ ךָאנ

 רעברַאפ ַאינַאמ ןוא סירָאמ

 רעייז ןיא רָאנ טינ ןעמאזוצ ןעייג יז
 -ץג ערעייז ןיא רָאנ טינ ,ןבעל-עילימַאפ

 -עג רעייז ןיא ךיוא רָאנ ,םינינע-םטפעש
 ןייק ָאטינ .טייקיטעט רעכעלטפאשלעז

 ןריסערעטניא לָאז סָאװ ,ןינע 'רעשלהק
 ןגירק טינ לָאז רע זַא ,ןרעכרַאפ סירָאמ
 יד ָאטינ ןוא ,ןַאינַאמ ןופ םכסה םעד
 סָאװ ,גנומענרעטנוא עכעלטּפאשלעזעג
 לָאז סָאװ ,ןַאינַאמ ןריסערעטניארַאפ לָאז
 .ןסירָאמ ןופ גנוסייהטוג יד ןעמוקַאב טינ
 וצ שוח ַא ןוא ליפענ א ייז ןבָאה עדייב
 .טעברַא-ללכ ,סופ ןסיורג ןפיוא ןוא ,ןָאט

 ןשידיי ןנעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע יצ
 יד ,סעלעשודנַא סָאל ןיא בולק-רוטלוק
 א ,וירַאּפ ןיא םייה:רעדניק קעדַאלוװ
 ַאנַאיּפ 8 ,קרב ינב ןיא םינקז בשומ
 תב ןיא רעטנעצ א ןיא םילוע עיינ רַאֿפ
 -ץסערג רעדָא הנומיד ןיא רעטנעצ ַא ,םי
 ןיא זיוה-קיווייל ןרַאפ ןטקעיָארּפ ער
 .ביבא לת

 ענעפָא טימ ףיוא ןעמענ םרעברַאפ יד
 -ידיי ןוא רעביירש ןשידיי ןדעי סמערָא
 ןזייוו ןוא רעומ עכעלטפאשלעזעג עש
 -ידיי רַאפ סערעטניא ןקידלַאװג א םיױרַא

 סרעדנוזַאב ,טייקכעלטפַאשלעזעג רעש
 .רעטַאעט שידיי רַאפ

 ןרעטשנענרַאמ השמ

 -לעזַא ןלײצּפָא רעגניפ יד ףיוא ןָאק'מ
 רעסיורג רעד ןיא ןטאנעצעמ עשידיי עכ
 טא ,ןרעטשנעגרָאמ השמ יו עקירעמַא
 טּפָא ױזַא טנייש םינּפ סנמעוו ,דיי רעד
 רעד ןופ ןטייז יד ףיוא לכיימש א טימ
 עסערּפ רעשידיי-שילגנע רעדָא רעשידיי
 עיצקא ןא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו
 -ומימטסניא עקיטעטליואו עשידיי רַאפ
 -נעגרָאמ .ןטלאטשנַא-הרות רעדָא סעיצ

 ןוא ךיירטסע ןיא ןריובעג זיא ןרעטש
 דניק סלַא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא
 ןיא טבעלעג טָאה החּפשמ יד .רָאי 2 ןופ
 -םיוא םינ רע זיא רָאנ טינ זַא ,טיונ ַאזַא
 רָאנ ,עמַאמ-עטַאט ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ,החּפשמ רעד ןפלעה טזומעג טָאה רע
 ןפיוקרַאפ ךרוד סע רע טָאה ןָאטעג ןוא
 ןוא טנעס ןייא וצ ןעגנוטייצ סַאג ןיא
 טָאה רע .טנעס יירד רַאפ ךיש ןצוּפ
 ןוא סענזיב רַאפ שוח ַא טַאהעג רעבָא
 -עג ענעדישראפ וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע
 ייז .טנומניז רעדורב ןייז טימ ןטפעש
 -שץעלפ ןפיױקרַאפ טימ ןבױהעגנָא ןבָאה
 -לעה וצ רעבירַא ךָאנרעד ,רעצלעפ ךעל
 רעד ףיוא םירחוס עניילק לעיסנַאניפ ןפ
 סירָאמ ...זיב ,קרָאי וינ ןופ דייס טסיא
 -ראמ א ןרָאװעג זיא ןרעטשנעגרַאמ
 טָאה עמריפ ןייז ןוא ריקנַאב-שזדעג
 סע לעיר עסיורג טימ טריפעגנָא ןיוש

 ךיוא רָאנ ,קרָאי וינ ןיא רָאנ טינ םטיעט
 .עקירעמַא רעביא טעטש ערעדנַא ןיא

 ךעלקילג זיא ןרעטשנענרַאמ השמ
 ילץעוו ,קנערפ ,ןוז ַא טָאה ,טַארייהרַאפ
 א ןוא ,סענזיב יד ןיא םיא טפלעה רעכ
 .ךעלקינייא 9 ןוא ,תידוחי ,רעטכַאט

 ,ןרעטשנעגרָאמ סירָאמ טָאה 1949 ןיא
 -הקדצ ךס א רעייז טצימש רעכלעוו
 -ער סרעדנוזַאב ןוא סעיצוטיטסגיא
 ענעדישרַאפ ןופ סעיצַאזינַאנרָא עזעיגיל
 -נַאֿפ עלעיצעּפס א טעדנירגעג ,סנביולנ
 .קעווצ םעד רַאפ ןָאשיעד

 עסַאמ ַא טָאה ןרעטשנעגרָאמ השמ
 ןוא רעשידיי רעטסכעה רעד ןיא טניירפ
 ןוא רימ .טפאשלעזעג רעשידיי-טשינ
 ןפָא םומעמוא םיא רַאפ זיא רעיוט
 טפיוקעג טלעג ןייז רַאפ רע טָאה ױזַא
 שזדרָאשזד סָאװ ,ווירב ןלעניגירַא םעד
 וצ ןבירשעג 1790 ןיא טָאה ןָאטגנישַאוװ
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 דואר ,מרָאּפוינ ןיא גָאגַאניס-ארוט רעד
 -םיה ןלעניגירָא םעד טָאה ןוא ,דנַאלייא
 -ירעמַא רעד ןעקנַאשעג ווירב ןשירָאט
 םיא טלַאה עכלעוו ,גנורינער רענַאק
 רענַאקירעמַא עקיטכיו ץלַא ןשיווצ
 סע .ןטנעמוקָאד-סגנוריגער עשירַאטסיה
 -וצסיוא ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ
 השמ סָאװ ,ןטמַא עלַא יד ןענעכער

 זיא רעכלעוו ,ןרעטשנעגרָאמ (סירָאמ)

 מערט ןוא ,גנמ לעב א וצרעד ךָאנ
 ןרַאפ ףיוא ןיילַא טייצ ןצ טייצ ןופ
 -ימסניא עלַא יד ,ץלַא טגָארט ,"דומְע,
 -יר יד ןוא טציטש רע עכלעוו ,סעיצוט
 רעדָא טקעריד רע עכלעוו סעמוס עקיז
 ייז רַאפ טָאה ןָאשיעדנַאפ ןייז ךרוד
 -רעביא וצ גונעג זיא!ס .ןבעגעגקעווַא
 -עג טגָאזעג ןביוא זיא סע סָאװ ,ןרזח
 יו ןמַאנעצעמ עשידיי עכלעזא זַא ,ןרָאוו
 ץנַאג ןיא ןעמ ןָאק ןרעטשנעגרַאמ השמ

 יד ףיוא ןלייצרעביא םיוק עקירעמַא
 רעטייוו ןוא ןבעל גנַאל רֶע לָאז .רעגניפ
 -גַאליפ רעראברעדנואוו ןייז טימ ןײגנָא
 .טייקיטעט רעשיּפַארט

 ןופ דנַאברַאפ-טלעוו

 ןעולעב-ןענרעב

 םענעבעגעגסױרַא-קיטכערּפ םעד ןיא
 ,שידיי ןיא) "םוקפיוא ןוא םוקמוא, ךוב
 -טלעוו, ןכרוד (שילננע ןוא שיערבעה
 "רענעולעב ןעגרעב יד ןופ דנַאכרַאפ
 -םוליא ךייר ךעלנייוועגרעסיוא ,(1965)
 טנעדיזערּפ רעד טכעלטנפערַאפ ,טרירט
 -רַא עכעלריפסיוא ןא טפאזנעזָאר ףסוי
 ןיא ןעשעג זיא סָאװ םעד ןגעוו טעב
 רעד טניז ,1948 ןופ ןעזלעב-ןעגרעב
 ןופ ןעניישרעד סָאד זיב ,גנואיירפַאב
 | ,ךוב

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ זַא ,ןָא טזייוו רע
 -רַאפ ןופ ןדיי ןענופעג טרָאד ךיז ןכָאה
 -לוק ענעדיישרַאפ ןופ ,ןטלעוו ענעדייש
 סנבעל ,סעיצידַארט ןוא ןרעפס-רוט

 ,ןעגנוסַאפױא-םנבעל ןוא םרעגייטש
 ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןענייז עלַא רעבָא

 .ליפעג םאזניימעג א
 טכאמעג ןבָאה'ס סָאװ ,ןטכירַאב יד

 רעד ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעדנעלגנע יד
 ןעזלעבדךעגרעב ןיא ןיירַא גנואיירפאב
 טױָאד ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ןעזרעד ןוא
 ןבָאד ייז בצמ ןכלעוו ןיא ןוא ןַאטעג
 -פיוא ןבָאה ,עקידעבעל יד טזָאלעגרעביא

 רענעמ טנזיוט 28 .טלעוו יד טרעטיצעג

 רעטילימס עשילגנע סָאד טָאה ןעיורפ ןוא



 םיריױטקָאד יד רעבָא ,ןפָארטעגנָא ךָאנ
 גָאט ןייא ןיא ןבָאה ץיירק ןטיור ןופ
 ױזַא .ןלַאפ-טיױט 1863 טלעטשעגטסעפ
 טעשטומעגסיוא ױזַא ,טרעטַאמעגסיױא
 -ןבעל יד ןעוועג ןענייז טכַאװשעגּפָא ןוא
 נעט ייווצ ךיז ןבָאה טראפ .ענעבילבעג
 רעמילימ ןשילגנע ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ
 יד ןופ רעיימשראפ 200 ןעמונעגּפיונוצ
 -ַאק א ןפַאשעג ןוא :עטסטנוזעג עמַאס
 יירד טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,טעטימ
 :ןבַאגפיוא

 עיצאטמיליבאהער עכעלטייהטנוזעג
 רעדילגטימ ןקינײארַאפ רעדיוו סָאד ןוא
 יד סָאװ ,תוחּפשמ ןופ
 .ןעמייה ערעייז ןופ ןסירעגסיזרַא

 | .ףמַאק רעשיטילָאּפ

 .יובפיוא-רעדיוו רעקיטסייג

 ןטייוצ ןפױא ץעיצקַא עטשרע יד
 17 םעד טּפשמ רעד ןעוועג זיא טקנופ
 ןשירעטילימ ןרָאּפ .1945 רעבמעטּפעס
 טָאה ןעמ ואוו ,גרובעניל ןיא לַאנובירט
 -ידיי רעד זַא ,ןבעג גנוטכַא טפרַאדעג
 טשינ ןרעוו טיהעגּפָא לָאז טנעמָאמ רעש
 - .ןרעוו וצ טשיװרַאפ

 יד לָאז ןעמ זַא ,ןזָאלרעד טינ סָאד
 -נעל יד טיול לַאנָאיצַאנ ןרעלקרעד ןדיי
 וצ ידכ ןעמַאטש ייז עכלעוו ןופ רעד
 -ץטילעג לָאצ יד םעדכרוד ןרענעלקרַאּפ
 .ןדיי ענ

 ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע וצ ןַאלּפ רעד
 -רַאֿפ ןכַאמ וצ ידכ ענַאה ףיוא ןעזלעב

 "רעב ןופ ןעמָאנ ןקירעיורט םעד ןסעג
 .ןעזלעב ןעג

 ןיוש ,עימץעדיּפע םופיט עקידלַאװג א
 ןעגנולשרַאפ טָאה ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 ןענייז סע ןוא ,תונברק טנזיוט 28 םורַא
 ,ןדיי טנזיוט 13 רעכעה זיולב ןבילברַאפ

 .-עגנָא ןבָאה ןרעגַאל ערעדנַא ןופ רעבָא
 ענערָאװעג-לוצינ ןעמָארטשנײרַא ןביוה
 -ננע ןופ שרַאמנײירַא ןכָאנ ןכָאװ 6 .ןדיי
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעטילימ ןשיל
 -ידיי לָאצ עניילק יד רַאֿפ לוש עשידיי ַא
 ןפַאשעג ןענייז רעטעּפש .רעדניק עש
 ךָאנרעד ןוא ןעמייח-רעדניק ןרָאװעג
 ןייק טקישעגקעוא רעדניק יד ןעמ טָאה
 .לארשי

 טפַאזנעזָאר 'ה זיא 1949 לירּפַא ןיא
 ץראווש ףסוי .רד ךרוד ןרָאװעג ןטעברַאֿפ
 ץנערעפנַאק רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז
 יד ןיא ליּפַא ןשידיי ןטקיניײארַאפ - ןופ
 יליש טרָאד ןוא ןטַאטש עטקינייארַאֿפ
 -עטַארעג יד ןופ ץגַאל יד טקעריד ןרעד

 טָאה המחלמ

 -פיוא טָאה ךוזַאב רעקיזָאד רעד .עטעוו
 ןשינעדנעטשראפסימ ךס ַא טרעלקעג
 -ַָאלק ןוא ןטלעוו עשידיי עדייב ןשיווצ
 יד ןשיווצ ןעגנויצַאב יד טכאמעג רער
 ."רעמענ , יד ןוא "רעבעג,

 -ץג לייוורעד זיא ןעזלעב-ןעגרעב ןיא
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ א ןרָאװעג ןפַאש
 -ילּפה תיראש יד ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ
 עשירעטילימ יד יבגל ייס ,ץוח יבגל הט
 יבנל ייס ןוא ןצנַאטסניא עליוויצ יד ןוא
 ןוא ,טלעוװ רעשידיי רעכעלרעסיוא רעד
 ילּפמָאק יד טרילוגער קינייװעניא ךיוא
 ןוא הילע ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטריצ
 -.ןעמעלבָארּפ-סגנורעדנַאוװסױא

 -ַארעג יד ןופ ןבעל ןיא לָאר עסיורג ַא
 טפירשטייצ יד טליּפשעג ןבָאה עטעוועט
 .ןןבבױהעגנַא טָאה סָאװ "עמיטש רעזדנוא,
 יד ןוא 1942 ילי 12 םעד ןײגסױרַא
 טפירשטייצ יד .ץידוטס עשיטַאמַארד
 טימ ןרָאװעג ןבירשעג בײהנָא ןיא זיא
 א לייוו ,טרישילק רעטעּפש ,טנַאה רעד
 ןעוועג טשינ טרָאד זיא טייצ ערעגנעל
 ןַא 12 רעמונ ןופ .טפירש עשידיי ןייק
 -ץגנָא ךעלדנע טפירשטייצ יד ןעמ טָאה
 יז זיא ןרעמונ 24 ךָאנ ןוא ,ןקורד ןביוה
 ,"טַאלבנכָאװ, ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 ןיא קיטיירפ ןדעי ןענישרעד זיא סָאװ
 -עג ענעדײשרַאפ ייב ןוא ןטייז עסיורג 6
 זיב 1948 ןופ .ןטייז 12 זיב ןטייהנגעל
 רעד ןיא ןוא ןעזלעב ןיא ןענייז 0
 זיב ןענישרעד ךיוא ץנָאז רעשיטירב
 -ָארב ,םירפס ,רעכיב :סעבַאגסוא 0
 -נָא טָאה עיצקעפ עשיטַאמַארד יד ,ןרוש
 רעבמעטּפעפס ןיא טייקימעט ריא ןביוהעג
 א ןפאש וצ ןעוועג זיא ליצ ריא ,5
 יד ןעלניּפשוצּפָא ."רעטאעט-טעצַאק,
 רעד רעבָא , ןטייצ-רעגַאל עקירעיורט
 טָאה/מ ןוא ןרָאװעג לטכ דלַאב זיא ןַאלּפ
 ןשידיי ןרעפעב ןלַאמרָאנ םעד טליּפשעג
 ןיא רָאנ טשינ רַאוטרעּפער-רעטַאעט
 ןוא עיגלעב ןיא ךיוא רָאנ ,ןעזלעב
 .ךיירקנַארּפ

 ןיא 1048 רעבמעטּפעס 20-28 םעד
 -נָאק רעטשרע רעד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא
 ןכלעוו וצ ,ןדיי עטיײרּפַאב יד ןופ סערג
 40 ןופ רעטערטרַאפ ןעמוקעג ןענייז'ס
 ןיא .דנַאלשטייד ןופ טעטש ןוא ןרענַאל
 ןעולעברךעגרעב טָאה 1946 רַאורבעפ
 ןופ טנעגיטנָאק ןטשרע םעד ןעמוקַאב
 ןבָאה רערעמ ךס א רעבָא ,ןטַאקיפיטרעס
 רעלַאגעלמוא ןַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז
 .,לארשי ץרא ןייק עיצַארגימע

 .-רַאפ רָאי סעדעי ןענייז טלָאמעד טניז
  -עטארעג יד ןופ ןרָאפנעמַאזװצ ןעמוקעג
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 רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,רענעזלעב עטעוו
 -ינַאגרָא ןבָאה ןוא ןרעגַאל יד טזָאלרַאפ
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטעטימָאק טריז
 -ַאב ,טעטש ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ

 -רַאפ יד ןיא ןוא לארשי ןיא סרעדנוז
 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייא

 רדסכ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד
 ןופ רָאנ טינ ןורכז םעד ןטלַאהעגנָא
 ןברוח ןגעוו ללכב רָאנ ,ןעזלעב-ןעגרעב
 ,עקידתוירזכא ,עכעלרעדיוש יד ןגעוו ןוא
 "עג רעכעלשטנעמ רעד ןיא לָאמנייק ךָאנ

 סָאװ ,םישעמ ענעמוקעגרָאפ טינ ,עטכיש
 ןשידיי ןנעק ןעגנאגַאב ןענייז סיצַאנ יד
 .קלָאפ

 -טלעוו םעד ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאד א
 רפכ ןיא ;לארשי ןיא ןענייז דנַאברַאפ
 ןרָאװעג ןפורעג דודשא ןוא הינתנ ,אבס
 סע ,"ןזלב ישודק, ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןסַאג

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסרַא 1957 ןיא זיא
 -ץרבעה .ןכַארּפש יירד ןיא ךוב ַא לארשי
 -עג רעד טימ שילגנע ןוא שידיי ,שיא
 ןענייז ןדיי יד סָאװ ,ןדייל יד ןופ עטכיש

 ןוא ,ןעזלעבךךעגרעב ןיא ןעגנַאגעגכרוד

 -ַאטנעמוקַָאד ןשידיי ןיא זיא 1989 ןיא
 טריפעגכרוד זירַאּפ ןיא רעטנעצ-ץעיצ
 ןופ גנולעטשסיוא עלעיצעּפס 8 ןרָאװעג
 הדוהי ןופ גרעב יד ןיא .ןעזלעב ןעגרעב
 רעטצנאלפעג לעיצעּפס א ָאד ךיוא זיא

 ,דנָאֿפ לַאנָאיצַאנ ןכרוד ןעזלעב רעי

 -עגרעב ןופ דנַאברַאּפ-טלעװ רעד
 ,תחנ עלעקיטש סָאד שטָאכ טָאה ןעזלעב

 טָאה רע סָאװ ,לוש-רעדניק ןייז ןֹופ סָאװ
 ןופ דרע רעקיטולב רעד ףיוא ןפַאשעג
 -ידיי ייר ַא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ,ןעזלעב
 ץעכלעוו ןופ ,רעדניק עטריטנעלַאט עש
 א גָאט וצ טנייה ןעמענרַאפ עקינייא
 -טפאשנסיו רעד ןיא טרָא טנטײטַאב
 .טלעוו רעשירעלטסניק ןוא רעכעל

 א ןטלַאהעגּפָא טרעװ רָאי סעדעי
 קרַאטש טרעוו סָאװ ,גנונַאמרעד-טייצרַאי
 -ַאמרעד סָאװ ,עטײרפַאב יד ןופ טכוזַאב
 ןענייז ייז סָאװ רעדיוו ןוא רעדיוו ןענ
 ןסעגרַאפ טשינ ןזָאל ןוא ןעגנַאגעגכרוד

 ,"ךופשה ךידבע םד תמקנ םוקנ, םעד

 ןופ עוויטוקעזקע רעקילייווטייצ יד
 ףסוי :ןופ טייטשַאכ דנַאבראפ-טלעוװ
 טרעברָאנ ,טנעדיזערּפ -- טפַאזנעזַאר
 ,טנעדיזערּפדעצװ רעטשרע -- םייהלַאוװ
 -ַאק ןוא טנעדיזערּפ-עציװ -- ץ"כ לרַאק
 -עס לַארענעג ,ךָאלב והיעמש ,רעריס
 | .ראטערק
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 טָאטש רעד ןיא טָאה רעװ

 עשטיא טנעקעג טשינ םלעכ
 יורפ עטבילעג ןייז ןוא רעצינש

 יד ,(אקסראיַאב) עשטנַאכ

 ייווצ ערעייז ןוא טייהנייש עטמירַאב

 .האל ןוא הרש'היח ךעלרעטכעט

 יד ןופ ןעװעג זיא עשטיא

 עשיצַאנ יד עכלעוו ,ןדיי עטשרע

 ןיא טריפעגסױרַא ןבָאה רעדרעמ

 ןוא דלַאװ רעמלעכ ןטמירַאב םעד

 םעד טליט רע .ןסָאשרעד טרָאד

 עכלעוו טימ םירבח ענייז טימ רבק

 .ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע
 יי

 "נוא ןופ רעדניק עגנוי ייווצ יד

 "סעווש רענעברָאטשרַאפיגנוי רעזד

 -עגמוא ןענייז (אננא) עשטנַאכ רעט

 .ָאטעג ַא ןיא ןעמוק

 סע ןוא ץרַאה סָאד טקיטולב

 עגנוי יד ףיוא המשנ יד טקיטייוו

 טזָאל סע ןוא סנבעל ענעטינשרַאפ

 .ןעור טשינ

 יָארּפ ַא ךיז טסייר ,?סָאװרַאפ

 .ןשינעפיט יד ןופ יירשעג-טסעט

 קידלושמוא ליפיוזַא סָאװרַאפ

 ?טולב שירעדניק

 ןענייז ןכערברַאפ ַא רַאפ סָאװ

 ,עטרַאצ ,עגנוי יד טָא ןעגנַאגַאב ייז

 ?ךעלרעדניק עקידלושמוא

 ןיבעג גנוי רעייז ןיא אוו

 | ?ןעמוקעגניהַא

 קיטייוו טימ יז ןענָאמרעד רימ

 -רַאפ טינ ייז ןענָאק ןוא רעצ ןוא

 !םיחצור יד ןבעגרַאפ ןוא ןסעג

 רעצינש עשטנַאכ ןוא עשטיא

 הרש-היח | האל

 יקסניבול (אטסרַאיָאב) אינעג

 גייוצרעבליז (אטסראיאב) עליצ

20 

 לא

 "עג ,טפָאהעג ץלַא ןבָאה רימ

 "עג טינ לַאפ ןייק רַאפ ןוא טרַאװ

 ןופ קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טלָאװ

 רעזדנוא זַא ,תמא ןכעלרעדיוש םעד

 טימ שרעה רעדורב רעקיצנייא
 םעד טליײטעג ןבָאה עילימַאפ ןייז

 י-ימ 6 ערעזדנוא ןופ לרוג ןרעטיב

 ,םישודק ןָאיל

 ַאקסרַאיָאב עלהיח ןוא שרעה

 רעדניק ערעייז ןוא

 הרש היח ןוא האל

 "יד ַא ןעוועג שרעה ךָאד זיא

 לָאמנייק ןיא סָאװ .,ןַאמ ַא ,ָאמַאנ

 יד ןיא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טינ
 ,ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ עטסרעווש

 -רַאפ יד ןסירעגפיוא טָאה סָאװ

 םייס ןשיליוּפ ןופ ןרעיוא עטּפָאטש

 .ןסערעטניא עשידיי תבוטל

 -פָא רעד ,דיחי ןב רעד ,שרעה

 ןופ ןוז רעקיצנייא .,רענעטיהעג

 ןעמוקעגמוא זיא ,ןרעטלע ערעזדנוא

 ערעייז ןוא יורפ ןייז .רוּפש ַא ןָא
 טלייטעג ךיוא ןבָאה רעדניק ייווצ

 ,לרוג ןבלעז םעד

 ןייז רעטרעו עכעלטע יד ןלָאז
 -ורב ןרעייט רעזדנֹוא ךָאנ הבצמ ַא

 .עילימַאפ ןייז ןוא רעד

: 
 א

 א



 -רעה ערעזדנוא יו גנַאל ױזַא

 ערעזדנוא יו ,ןּפַאלק ןלעוװ רעצ

 ןלעוװ רימ יוװ ,ןפָא ןייז ןלעוו ןגיוא

 -לעוו ףיוא דרע רעד ףיוא ןטערט

 -עג ,טמעטַאעג ןבָאה סע רעב

 עביל רעזדנוא טקריוועג ןוא טבעל

 דלעפנעזַאה הקבר רעטסעווש

 -עפ ןַאמ ריא ,(גייווצרעבליז)

 ,אנטוק ןיא דלעפנעזאה סקיל
 -כיל ,ערעייט ערעייז טימ ,ןליױּפ

 -שור ןוא קעמיש ,רעדניק עקיט

 -רעדרעמ יוזא ןענייז עכלעוו ,עק

 גיױוצרעבליז ןתנ ןוא ןמלז
 דלעפנעזאה סקילעפ ןוא עלחר ,קעמיש ,הקבר

 ןכרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךעל
 ,םיתיחשמ ענייז ןוא רעלטיה חצור

 ןיא טצירקעגנייא ןביילב ייז ןלעוו
 | .ןורכז רעזדנוא

 .עקירעמַא ,סעלעשזדנַא סָאל ,עילימַאפ ןוא גייוצרעבליז ןמלז

 לארשי תנידמ ,םייתעבג ,עילימַאפ ןטא (יפסכ) גיװטרעבליז ןתנ

 ירנעה
 ןָאמָאלַאס
 יי עי ען ע"ש

 ןיא 1901 ליּפַא 12 םעד ןריובעג
 ןופ רעטלע ןיא ןוא ,עינעמור ,ױקַאב
 ןופ .ךיירקנַארּפ ןיא ןעמוקעג רָאי 9
 -נײרַא רע זיא ,רעקיזומ ַא עיסעּפָארּפ
 ,רעטַאעט ןשידיי ןקיטרָא ןיא ןטַארטעג
 רעטשרע סלַא טליּפשעג טָאה רע ואוו

 ןופ דא

0 -- 
 רעטאעט ןשידיי רעזירַאּפ ןיא רעלדיפ

 טָאה רע .ץעענַאּפמאק אבא

 ןליּפש וצ טייחנגעלעג יד טַאהעג ךיוא

 -ַארטסַאג יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד תעב

 לעוימעס ,ץרַאװש סירָאמ .עקידנריל

 -יישזד ימייה ,ץַאז גיוודול ,גרובנעדלָאג

 עלַא ןוא ,ןיסערק םירמ ןוא ןָאסבָאק

 רעייז טקירדעגסיוא קידנעטש יז ןבָאה

 שינעדנעטשרַאפ ןייז ןופ טייהנדירפוצ

 -ַאקיזומ יד ןריטערּפרעטניא וצ ױזַא יו

 -פיוא ןענייז ייז עכלעוו ןיא ןרעמונ עשיל

 -טגפיוא ךיוא זיא ןאמאלאס .ןטָארטענ

 -רֶא עקיטעטליואו ךס א ראפ ןטָארט

 -ַאכ ןשיֿפַארטנַאליּפ ןופ סעיצאזינַאנ

 .רעטקַאר

 רַאפ טעװ ,ןבעל לעוו ךיא יוװ גנַאל ױזַא

 ןרעייט ןיימ ןופ קנעדנַא רעד ןבעל רימ

 רעטָאפ

 לאפאטאלז ןופ

 אוואר בייל

  ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו

 טנעה-רעדרעמ יד ךרוד

 סיצַאנ יד ןופ

 .ןדע ןג ןיא ןעור רע לָאז

 סײװ ארעיװ

 ה'ע רעטָאפ ןיימ

 יקסוועשטאכָאס שידעגב גבוד

 1929 ןברָאטשעג ןלױּפ ,ץּפרעש ןופ

 המקנ ןעמענ ןוא ןעקנעדעג טָאג לָאֹז ,רוכוי

 רעטומ רעביל ןיימ רַאפ

 יקסוװועשטַאכָאס עביל היח

 סיצַאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 דנַאטשפיואיָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 יקסוװועשטַאכָאס ףסוי יכדרמ
 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 ַאטעג

 יקסװעשטַאכָאס הקבר
 : ןוא |

 יקסװעשטַאכָאס םירמ
 יקיגװַארט ןיא ןעמוקעגמוא

0 
 -ַאּפ טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רֶע זיא זיר
 -ץיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ
 טרָאד .זירַאּפ רעטניה ,יסנארד רענַאל
 1941 רעבָאטקָא 7 ןופ ןעוועג רֶע זיא
 -רָאּפעד זיא רע ןעוו ,1942 ינוי 22 ןזיב
 רע ואוו ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריט
 11 םעד  ןרָאװעג טכאובעגמוא זיא
 סיורג ןיא קידנזָאלרעביא ,1942 טסוניוא
 -סינַאיּפ עטנאקאב יד ,יורפ ןייז רעיורט
 טליּפש עכלעוו ,ןאמאלאס יץנער ןיט
 עטקינייאראפ יד ןיא ןרָאי עטצעל יד
 ,(לדנימ) קינאמ רעטכָאט יד ןוא ,ןטאטש
 ,עדייב ןוא ,זירַאּפ ןיא טניואוו עכלעוו
 -עגמוא ןופ טניירפ עכיײרלָאצ יד יו
 ןדניצנָא תורוש יד טימ ןליוו ,ןטכַארב
 ,קנעדנָא ןקילייה ןייז וצ דימת רנ ַא
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 עילימַאפ עשידיי ַא ןופ עידענַארט יד

 חחּפשמ ריא ןופ ןעגנובעלרעביא עכעלרעדיוש ירד ןגעװ טלייצרעד ןַאמ:ייפ ָאלעב סָאװ

 ןיימ ןוא ןייטשנייוו השמ רעטָאפ ןיימ
 -לעקניפ םייח רעד ןופ) לע רעטומ
 יד טַאהעג ,טָאג ןקנַאד ַא ,ןבָאה (ןייטש
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןברַאטש וצ ,היכו
 .םיוט ןכעלריטאנ ַא טימ ,ץערָאק ןיא
 ערעדנַא יד טימ טָאה רעבַא ראפרעד
 ןפָארטעג החּפשמ ןיימ ןופ רעדילנטימ
 -ַארט ךָאנ עידעגַארט ,ןקילגמוא זיולב
 .עידעג

 זיא ,לטָאמ ,רעדורב רעטסטלע ןיימ
 ןעמ ןעוו ,רָאי 16 ןעוועג טלַא ןצנַאגניא
 ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפס בילוצ ,םיא טָאה
 םיא ןוא ,רעטילימ ןשירַאצ ןיא ןעמונעג
 ךָאנ ןוא ,ריביס ןייק ןריטשומ טקישעג
 טקישעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ןכַאװ 6
 ןופ לייט רעטסערג רעד .טנַָארּפ ןפיוא
 ןעמוקעגמוא זיא גנולײטּפָא-רעטילימ ןייז

 -עג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ויא רע
 -נעגנאפעג ןיא רָאי 2 ךָאנ .טפַאשנעגנַאפ
 -וקעגקירוצ רע זיא ,ךיירטסע ןיא טפַאש
 -רעטילימ עשיסור יד ןיא ןַאטעגנָא ןעמ
 -ַאּפ יד ןלעפעג טינ זיא סָאד .םישובלמ
 ןרָאװעג לייוורעד ןענייז סָאװ ,ןקַאיל
 -סערַא םיא ןבָאה ייז .םיטַאבעלַאב יד
 רַאפ .טיױט םוצ טּפשמרַאפ ןוא טריט
 םיא ןזיווַאב ךיא בָאה לבור-דלָאג 0
 ןייזפָא ןכָאנ .טיוט ןופ ןעוועטַארוצּפָא
 -נעייז .םעמרוט ענעדיײשרַאפ ןיא רָאי 2
 טעבראעג רע טָאה ,ןילבמעד ןיא קיד
 ףיא ןרָאװעג קנַארק .לָאטיּפש א ןיא
 -עג רימ זיא ןופרעד ךיוא ןוא ,םופיט
 ויא רע .ןעוװעטַארוצסױרַא םיא ןעגנול
 רעטעּפש ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא ןבילברַאפ
 טָאה רע ואוו ,עשראו ןיא טצעזַאב
 טנפעעג ,טסיטנאד סלַא טרידוטשסיוא
 ןיז טימ טַאהענ הנותח ,טעניבַאק א
 טסכעה ייווצ טַאהעג ןוא אניבאס יורפ
 ַאקטור ןוא איסוינ רעדניק ענעטַארעג
 ץראברעדנואוו אזא ןעוועג זיא עכלעוו

 טקילײטַאב ךיז טָאה יז זַא ,ןירעצנעט
 יד ןעוו .ערעּפָא רעוװעשרַאו רעד ןיא
 רע טָאה ,עשרַאוװ טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ
 -ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא טקילײטַאב ךיז
 ןעמוקעגמוא טרָאד זיא ןוא דנַאטשפיוא
 .עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ

 ךיז טָאה לקנַאי רעדורב ןיימ טימ

 -ַאנ יד ןעוו :ענעצס ַאזַא טליּפשענּפָא
 ןדיי טּפַאכעג ןבָאה ,םמש חמי ,סיצ
 רע טָאה ,טעברַא רעד וצ ץערָאק ןיא
 םיא טָאה'מ ואוו ןגָאװ ןפיוא טקרעמַאב

 עינַאי .רד םעד טגָאלש'מ יוװ ,טריפעג

 רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןערָאגנעשרעג עג

 ויא לקנַאי .טָאטש ןיא רענעעזעגנָא ןַא

 ןבָאה ,ןעמעננָא םיא רַאפ ןעגנַאגעג ךיז
 ןופ טּפעלשענּפָאוא םיא םיהצור יד
 ןפרָאװעגנײרַא ןוא טכַארבעגמוא ,ןנַאװ
 דָארג זיא ,האל ,יורפ ןייז ,בורג ַא ןיא
 טָאה ,ןרעטלע עריא ייב ןעוועג טלָאמעד
 ןרעביא ּפַאלק ַא ןבעגעג ריא שטייד ַא
 .טעגרהרעד לַאטנעמָאמ .יז ןוא ּפָאק

 יורפ ןייז ןוא לאיחי רעדורב ןיימ
 -ניק יירד טַאהעג ןבָאה ץעראק ןיא לחר
 היח ,ערעטלע ייווצ יד ןבָאה ןוא רעד
 ערעייז וצ טקישעגקעװא ,ףלָאװ ןוא
 .ןטלַאהַאב וצ ,ןטסירק ,טניירפ עטסעב
 יד טָאה ,לעמעל ,דניק ץטסגנוי סָאד
 .ןסע ןכוז וצ ךיז טימ ןעמונעג רעטומ
 ןוא טּפַאכעג ןעדייב ןבָאה סיצַאנ יד
 טניירפ עכעלטסירק עטוג יד .טעגרהרעד
 ,ץלַא רעדניק יד ייב ןעמונעגוצ ןבָאה
 ןוא ןבעגעגטימ ייז ןבָאה ןרעטלע יד סָאוװ
 -םיוא ייז ןגעק ןזָאלעגסױרַא ךָאנרעד
 שממ ייז ןבָאה עכלעוו ,טניה עטציירעג
 רעטָאפ רעייז ןעוו .רעקיטש ףיוא ןסירעצ
 ןופ ףוס ןשיגארט ןגעוו טרעהרעד טָאה
 רעייז ןרָאװעג רע זיא ,רעדניק ענייז
 ,טלפייווצרַאפ

 וצ ןיירא ךָאנרעד ןענייז סיצַאנ יד
 ןטלפייוצרַאפ םעד ןוא בוטש ןיא יז
 םיא ךָאנרעד ןוא ןגָאלשעצ טוג רעטָאפ
 ואוו ,זיוה ןופ רעלעק ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא
 ןא ןענופעג רעטעּפש םיא טָאה ןעמ
 ,םענעגנָאהעגפיוא

 ,לדנייש ,רעטסעווש עקיצנייא ןיימ
 -רַא ןיא טבעל ,טָאג ןקנַאד ַא ,עכלעוו
 ,רעטכָאט א ןוא ןַאמ ריא טימ ,עניטנעג
 םעד ןיא קלה ריא טלָאצַאב ךיוא טָאה
 ךיז טָאה יז :קילנמוא ןשידיי ןסיורג
 ץלעדיימ םעד טימ ןוא ןַאמ ריא טימ
 ייווצ רעבָא ,רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאב
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ךעלגניי ערעייז
 -עגמוא ןענייז ,ץעראק ןיא ,טָאטש ןיא
 ,םיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארב

 ןיא 1942 טניז ךיז ןיֿפעג ןיילַא ךיא
 לָאמנייק לעוו'כ רעבָא ,סעלעשזדנַא סָאל
 ןוא טולב ןנייא ןיימ ןסעגרַאפ טשינ
 ןדניצנָא ןציטָאנ יד טימ ליוו ןוא שיילפ
 עכלעוו יד ןופ קנעדנָא ןרַאפ דימת רנ ַא
 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז
 .רעדרעמ עשטייד יד ,םיחצור

 ןַאמנייפ אלעב



 נס ר ר ר סע 0000

 -אעט ןשידיי ןטמירַאב ןופ רעטומ יד
 -ןסעיּפ ,רעסישזער ,רָאטקעריד :לַארט
 ,ךילאק בקעי רעליּפשיוש ןוא רעביירש

 יורפ ןיימ ךָאנ קנעדנָא ןקיבײא  ןיא

 רעטסגיצניוו לחר א

 ,שזדָאל ןיא 1897 ןריובעג) ! .ןַאמ ריא ןוא

 (ןלוּפ ןַאמ ריא ןוא רעטומ םכילַאק בקעי
 לאלצב ןופ רעטכָאט רעשזדָאל רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה
 רעטסגיצניוו -ניז יז טנעלפ טייצ עצנַאג יד .ָאטעג
 טנַאקיּפ ילאמ ,רונש רעטבילַאב ריא ןעג

 -לעב ןיא 1942 רעבָאטקָא

 ןטסירעלטיה יד ךרוד ץישז

 ,םמש חמי

 ןיימ ךָאנ רימ ןיא קידנעטש טנייוו ץרַאה ןיימ
 ןוז ןרעייט

 רעטסניצניוװ אנעב

 ןריובעג) רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא זיא סָאװ

 -עג טכַארבעגמוא (ןלױּפ ,שזדָאל ןיא זיא

 .סיצַאנ יד ,םיעשר יד ךרוד ןרָאװ

 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 ןוא ןציו עריא ןגָאזכָאנ ןוא ךעלדיל
 סָאד ןבעלוצפיוא טימַאב ךיז טימרעד
 -קילגמוא יד ןופ טימעג ענעגַאלשרעד
 םעד טָא טימ .ָאטעג רעד ןיא עכעל
 ץעשידיי עכעלרע עמורפ יד סָאװ ,טסיירט
 יד וצ ןבעגעג טָאה ןַאמ ריא ןוא יורפ
 יז ןבָאה דיי עכעלקילנמוא ערעדנַא
 ייב תומשנ ערשכ ערעייז טכיוהעגסיוא
 .םיחצור עשיצַאנ יד

 םירמ תידוהי

 שטיװָאקרַאמ רעווייש

 ןיא 1943 ןעמוקעגמוא

 ַאטעג

 רעוועשרַאוװ רע

 -םעווש יד ךָאנ קנעדנָא ןקיביײא םוצ

 עג ןשידיי םענעברָאטשרַאּפ ןופ רעט

 השמ ןקסץע-רוטלוק ןוא ןכעלטּפַאשלץז

 טיַָארטעד ןופ רעווװייש

 רעטסעשטניו םייח

0 

 דָארנָאשיװ ךורב-םייח

 רעבמעצעד ןריובעג
 (ןלױּפ) ןילבול ןיא 92
 .םייה רעשידיסח ַא ןיא
 ישי רעד ןיא טנרעלעג
 -ץּפש ,"ןילבול ימכח, הב

 -ַאיצָאס 8 ןרָאװעג רעט
 -רַאוװ ןייק ןעמוקעג רוחב
 רעגנוי םלַא ךָאנ .טסיל
 טרידוטטש טרָאד .עש

 ןרָאװעג רעטעּפש ,קיזומ 7
 ןשילױּפ ןיא ןירַא ןוא לענָאיסעּפָארּפ
 .ןיירַאפ רעקיזומ ןלענָאיסעּפָארּפ

 ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד טָאה .וו
 ןופ םסרעטסעקרַא יד ןיא טליּפשעג ןבעל
 -מָאק ןטימ רעירפ ןרעטַאעט עשידיי
 -ץּפש ,ווָאנַארומ ףיוא רעטַאעט-ץעענַאּפ
 רעד ףיוא רעטאעט רעדנַא ןַא ןיא רעט
 רתסא ןטימ ךָאנועד ןוא סָאג עווָארַאק
 ץענשזָאבָא ףיוא רעטַאעט אקסנימַאק לחר

 וו .א .א
 -עג קידנעטש רע זיא רעקיזומ ץוח ַא

 ןירַאג רַאקסָא ראטקעּפס הנח

 ןרענָאיּפ יד ךַאנ קנעדנָא ןקיביײא םוצ
 עקירעמא ןיא ָאידַאר רעשידיי רעד ןוֿפ

 גרעבנירגרָאטסעּפס הנשוש

 םלוע רכזל
 רעטסעווש ןיימ ךָאנ

 אווסישפ אדור
 יטיס עקיסקעמ ןיא ןברָאטשעג

 לַאטסירס לאקזזי

0 
 -טסבלעז ןריזינַאנרָא ןיא וויטקא ןעוו
 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק רַאפ ףליה
 .ףליה רעלעירעטַאמ ןיא טקיטיונעג

 -עגּפָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו 1940 ןיא
 ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד ןסָאלש
 וו ךיוא טָאה ,ַאטעג רעוועשראוו םעד
 -עג ךיז רעדניק ריפ ןוא יורפ ןייז טימ
 .וװ טָאה ָאטעג ןיא .ייז ןשיווצ ןענופ
 -ימָאק םעד ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקא
 רעלטסניק ראפ ףליה-טסבלץעז ןופ טעט

 רעמוז .(רעלָאמ ןוא ןרָאיטקַא ,רעקיזומ)
 ,ַאטעג ןיא סעצקא עטשרע יד תעב 2
 טריטרַאּפעד החּפשמ ןייז טימ .וו זיא
 ןענַאװ ןופ ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג
 .טרעקעגמוא טשינ רעמ ךיז ןבָאה ייז
 רעד זיא השמ ןוז רעטסטלע ןייז זיולב

 -ארעג ,םנ יּפ לע ,זיא סָאװ ,רעקיצנייא
 ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא ןרָאװעג טעוועט
 טציא טניוו רֶע .ןרעגַאלןטיױט יד ןופ
 -ןינ ןיא רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ
 -טסניק סלַא טקיטפעשַאב זיא ןוא קרָאי
 .רעקפַארג-רעל
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 ןַאמ ןכעלסעגרַאפמוא ןיימ ךָאנ קנעדנָא ןקיביא םוצ |

 .עדייז ןוא רעווש ,רעטָאפ רעזדנוא

 סנַאה בקעי ןרהא

 עיצילַאג ,וואנכיא ןיא ןריומעג

 יטיס עקיסקעמ ןיא 1903 תבט די ןברָאטשעג

 ןוא טייקיביא רעד ןיא םיא טײלגַאב ןעמָאנ רעטוג ןייז

 יד ןופ ןוא זדנוא ןּופ ןורכז ןיא ןביילב קידנעטש טעװ

 ,טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו ,עלַא

 דעלקינײא ןוא םעדייא ,רעדניס ,יורפ

 םענעברָאטשרַאפ-גנוי רעזדנוא ךָאנ קנעדנָא ןקיבײא םוצ

 רעוריומ גניווריוא רעלטסניק םעד ,טניירפ

 טוארק לדנעמ ןוא חאר

 רעביירט ןע ןוא סירָאמ

 וראמיערק סקעמ ןימק ןייז

 רעטסַא אנינ ןוא השמ

 ןײש ַאינַאס וא השמ

 רעטסַא םייח

 ץיווָאלײב אוויא

 ףרָאדסיײװ ןע

 ןאמסוס סרמ ןוא רמ

 עילימַאּפ ןוא דלָאג םַאיליוו

 ןַאמטיײהװ ןילואּפ

 ץיװַאקלָאװ השמ

 רעמיערס רתסא

 זערמַאט יטָאל ןוא חשמ

 ץלאהנהעש סרמ ןוא רמ
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 ןופ קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 ןרעטש ילַאמ

 רעדניק ןוא ןַאצ

 קנעדנָא ןקיביײא םוצ

 סיליט (הנח) אננא ךָאנ

 ןלױּפ ,עצישַאק ןיא ןריובעג

 סיליט ןיוולעמ

 ַאטָאסור ןועמש

 -דָארג ןופ ,לווייפ ןב

 .ןופ רעמיטנגייאטימ ,ענ

 ,' ןופ קירבַאפ רעד

 טָאה ,יקסוועשערעש .ל

 -עג הלוע 1924 ןיא

 ,לארשי ץרא ןייק ןעוו
 ןפלָאהעגטימ טָאה ןוא

 סדרּפ) ץראה ןינב םוצ

 (הרדח ןיא ַאטָאסור

 רעיירפ ןייז ןיא ןוא
 ןוא ןעגנולייצרעד שידיי ןיא ןביושעג טייצ

 1926 'א רדא 'כ זיא ַאטָאסור .קיטש-רעטַאעט

 וצ ןעמוקעג זיא ןוא ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג

 -עג) ,ַאננַא ,יורפ ןייז טימ ור רעקיבייא ןייז

 ןטלַא ןפיוא ,(קסניּפ ןופ שטיװעסַאב ןריוב
 ,םלוע תיב



 טעטימָאק םימולש -- .ד 0

 טעטימָאק ןעזלעב ןעגרעב -- .ד 0

 רעוויעש ַאמע -- .ד 0

 השִמ ,סנעיילע לקירטַאעט עשידיי --- 250 וצ
 -ידיי ,גניר-רעטעברַא ,ןרעטשנעגרָאמ
 ,דנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ רעש

 / ןאקיּפ ילאמ ןוא ךילאק בקעי -- 200 וצ

 (ַאנַאיזיאול) טראּפרעש ןופ רַאלקש םעס

 .רעזיירג אעל ןוא

 -בַא סָאל ,"'בולק סרעיעלּפ רַאטס, -- 0

 .סעלעשזד

 :..ד 100 וצ

 ,(גרובסינַאהָאי) ,ירעמ ןוא סירָאב ווָאמַארבַא

 -נערעב ,ןאטיינ ןאמראפ ןוא עליצ רעלדַא
 ןוא סקַאמ קישזָאב ,הרש ןוא סוילוי ןייטש

 -לַאה ,ףלָאדַא ןַאמפָאה ,לשרעה לעדנעג ,לזייר

 ,ןַאמרעה רעטסעשטניוו .,הניד ןַאמוינ-ןרעּפ

 רעבעוונעדיז ,(עקיסקעמ) ,םעס קַאינשיװ

 ,ינעב יארט ,(עקיסקעמ) עסָאכ ןוא ָאבָאקַאכ
 -סניּפיל יכדרמ ןסחי ,ןָאינוי ןרָאיטקַא עשידיי

 ..רד ,לקיימ ןיסאס ,(.י .נ) ,"רדסמ , ,קחצי יק

 -קעמ) רעטנעצ-טרָאּפס ,אננא ,הנשמ קינלוקס

 -קעמ} ַאקעבער יָאנטרָאּפ ,.י ווָאלרעּפ ,(עקיס
 סירָאמ רעברַאפ ,םַאיליװ ןַאמדירפ ,(עקיס

 ןַאמרעדעּפ ,(.י .נ) "סטרעװרָאּפ,, ,ַאינַאמ ןוא

 יבצ לסעק ,וויעד קאלוק ,אלעב ןַאמנייפ ,לאפר

 לַאקָאל ,ןָאינוי סרעקעב קיעק ,(עקיסקעמ)
 ןוא והילא ןהאק ,בייא ןראק ,(קרָאי ויננ 1

 סענייר ,ירעה לרױּפטַאר .,ןָאשיעדנָאֿפ יסעב

 לאירבג לַאטנעזָאר ,ןָאשיערָאּפרָאק יטלעיר
 -ידיי ,סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי ,(עקיסקעמ)

 טידיא ןַאמוינ ,טעטימָאק-רעטעברַא רעש
 אדנוקעס (.א .ל) ,גניווריוא ףרָאדינ ,(.א .ל)
 -דלעפ ,(יקָאװלימ) .י ,רעּפעט ,יטעב ןוא םולש
 "טפיהרעפ , (יטיס ,עקיסקעמ) ןושמש ןַאמ

 ,(קרָאי וינ) ירעה לעד ןוא (יקָאוװלימ)

 ;,ד 50 וצ

 וינ) "דניירפ ןוא ןטסיטרַא , .אוויר ןעזייא

 :סילַאיב ,(עקיסקעמ) השמ ןיבלא ,(קרָאי
 -קעמ) ןימינב יקסווָאקוב ,אטעזָאר רעשטרַא

 ןרָאיטקַא רעשידיי ,סירָאמ רעלסעט ,(עקיס

 בולק לשאס רעשזדָאל ,קרָאי ויננ בולק

 ירדנאמ ,.ב .ס ,ןיקייל ,(סעלעשזדנַא סָאל)

 .א רעלימ ,(עקיסקעמ) דוד ןיגאמ .,ירעה

 ןָאמָאלַאס ,(טיָארטעד) ןָאשיעדנָאפ .ר ןוא

 (עקיסקעמ) דוד יקסוװעשטַאכָאס יענער

 (עקיסקעמ) סא:-רענשַאלפ ,סקַאמ ןַאמלרעּפ

 רערעייטשייב יד ןופ המישר

 טייצטכער ,םירמ ןיסערק ,ןָאעל גרעבסגינעק
 אקנאיזאר ,(עקיסקעמ) ןַאמרעמערק .א ,ראמיס

 ןָאשיעדנָאפ רעמָאש ,ןעב ןרעטש .,ארעיוו

 ,"לדצ ירעש , ןָאשיעגערגנָאק .,(טיָארטעד)

 .(. .נ) רעדנַאסקעלַא יקסרַאּפ ,(טיָארטעד)

 ,ס .ז ,סקַאמ להאוו -- ,ד 35 וצ

 ,ד 30 וצ

 "וארט לאדנעב ,(עקיסקעמ) עּפורג-""יובפיוא,

 ,גילעז קינדאבאלס ,.ש שטייד ,.קניא סרעז

 רענש ,השמ גרעבסארטש .,קעלאט ךיליווצ

 .ינבעפ ןוא ריאמ

 .ד 25 וצ

 (.א .ל) "ןדיי עשילױוּפ .גנָאק .נַאקירעמַא,

 ,םייה רעקָאטסָאלַאיב .,ַאינַאמ גרעבנעזייא

 ,לשיפ אקמיב ,ראדיס יקסרַאליב ,(קרָאי וינ)

 ,.א ןַאמגרעב ,זלרַאשט רעקעב ,בקעי ימעדןב

 ןידליג ,גניווריוא גרובצנארב ,.א רעקינרעב

 ןייטשגבירג ,ףסוי ,הרוּפצ ןָאסקילג .,אדייא

 ןיקשאראד ,(עקיסקעמ) לשרעה ןוא רתסא

 ,סירָאמ גינאה ,זלרַאשט רעיירד ,.י בקעי
 ,ר'א ,267 שטנערב רענליוו ,םַאיליוו סעדראה

 סָאל ,"בולק איבמעלגאז , ,מ דארגעשיוו .י .נ

 (עקיסקעמ) .י .י שַאירַאכַאז ,סעלעשזדנַא

 ,ר'א "גייוצ םיובלעגיז , ,ףעזָאשזד ןעדייז

 ןאמקיט ,לדיי שטילעז ,(סעלעשזדנַא סָאל)
 ,םעס רערהעל ,הרפש רעלטיוו-רערהעל ,בקעי

 רעלימ .יאול שטיװָאקרַאמ ,טנומגיז וועל

 "נָא סָאל) ,"יטעייסָאס רעקסלעשאנ , ,סירָאמ

 ,(סעלעשזדנַא סָאל) ,"ענליוו חסונ, ,(סעלעשזד

 -קעפס ,.ג .ס ןייטשרעווליס ,ינעפ ןאסלעמאס

 יזאּפ ,הנשוש-גרעבנירג-ראטקעּפס ,.ש ראט

 ןיקנעפ (עקיסקעמ) .,אלואּפ ינארטאּפ ,הירא

 ,ףעזָאא לעגאפ ,סירָאמ ןיײטשלרעּפ ,לֹואּפ

 ןַאמרופ ,דנַאלװילק ,504 שטנערב דנַאברַאפ

 ןוא ווָאקירטעיּפ , ,קעשזד ףָאזָאליפ ,ןַאמרָאנ

 ,רד ןימינב ןייטשרעייפ ,(.ַא .ל) ,"הביבס

 דירפ ,םַאיליו רעפעפ ,ירעה דלעפ ,זואר ןוא

 ,קעשזד ןַאהַאק ,לבייל ןהָאק ,ירעה ןוא תור

 ,,ס .מ ןַאמפיוק ,ַאטרעב ןוא אלאז ראטסאק

 -עשזדנַא סָאל) "1939, בולק ,ירעה רעלסעק

 -טיור ,עשטיא טאר ,עלהיח לַאטנעזָאר ,(סעל
 ,ואר הנשוש .ארזע ָאריּפַאש ,קחצי םולב

 -ןייוו ,הרש ןוא בקעי ווָאבוד ,סוקראמ ןידליג

 ,ל) "יטעייסָאס רענילָאװ, ,דרַאוָאה לעש

 םלֲאּפ עלעגיפ ןוא ףסוי ץינאּפ ,(א

 .נ ןעזָאר ,עייר ןוא לטפעש קַאז ,(סגנירּפס

 ,לסיז קישזָאב (טיָארטעד) .פ

 עשידרפס , ,(.א .ל) "סרָאוװיײװריױס שיאושזד,

 א .ל) "יודרָאנ סקַאמ נ'א עיצַאזינַאגרָא
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 .ד 20 וצ

 דלעיפרַאג ,סוילושזד ןייטשנראב ,םינָאנַא
 טסעט יה ,בָאקישזד סבָאקיישזד ,ןַאטיינ
 ביוט ,השמ ןַאמנייו ,סקריאוו לירד טסיווט
 ,ויעד טייל ,.רד רוטרַא איוועל ,.י דרַאנרעב
 לַאטסירק ,םייח רעקוצ ,המלש ןַאמרעקוצ
 גרעבנעזָאר ,(עקיסקעמ) עלעטיג ןוא לקסאכ
 ,(לַאערטנָאמ) ,,ל טאכאש ,סיאול

 .ד 15 וצ

 דניירפטוג ,עליצ יקסווָאליסורב ,'ילא יראב

 סקַאװ ,נ גרעבנייוו ,אטרעב ןעטסרעג .קיזייא

 -ןמ ,דיי ,ןימַאשזדנעב װָאנַאכעשט .,ירעה
 -טבעל (עיפלעדַאליפ) .עּפורג .דעמאק-קיז
 .י .ג ןסעטַאקילעד .פ ןוא .ס ,.א להאוו
 ַארָאד אניבור .ַארָאלּפ ןוא לארשי דניירפ
 רענפעש ,לעוימעס ּפאנש ,היבוט ןייטשנעזָאר
 ,(זירַאּפ הכלמ

 ,ד 10 ֹוצ

 -מַארבַא י.ב סוילוי רעבמא ,ףעזָאשזד ןארטא
 ,א רוגזיא ,השמ גרעברעדָא ,.א .ה ןָאס
 "ייא ,ואשזד גרעבנעזייא ,זואר יקסוװָארטסָא

 שזאטנעווניא ,.ד ןינאשוא ,.י ,זלרַאשט גרעבנעז

 ,(זירַאּפ) ,זואר ןײטשנרַא ,לראק ןאמקא ,י

 -עב ,(לארשי תנידמ) ,.י ןרעּפלַא ,עלהיח שא

 ,א םיובנריב ,,א םיובנריב ,ינעפ רעק

 "ודע ָארויב ,בקעי ןירגרעב ,טענַא לעטסעב

 ,ףסוי ןייטשנרעב ,(דנַאלווילק) ,לענָאשייק

 דוד-ןב ,לאומש ןיניירב ,לעוימעס רעטיירב
 ישראב ,.פ יקסדארב ,בקעי אדארבאלאיב ,.מ
 אינעב ,לעינַאד ץנערב ,ףעזָאשזד רעוויב ,.מ

 ,רמ .ח ןייטשנרעב ,בייל ןייטשנָארב ,אשאמ

 םייח יקסנירקוב ,עסואמ גרעבמולב .סרמ ןוא

 שטיוואלייב ,ַארַאלק דלעפנעמולב ,הנח ןוא

 א, םיובנעסקַאב ,רָאדייא רעקעב ,אוויא
 ,פ ןיטשרוב ,(לארשי תנידמ) .,.י ווָאדָארָאב
 ,הקבר רעמאג ,סוילוי ןיטשדלָאג ,ירנעה
 ןידליג ,סקַאמ ןײטשנערָאג ,דרַאנרעב רעזאלג
 -ךלָאג ,ּפיליפ ןירג ,.ב דלאגניג ,ַארַאברַאב
 ןַאמרעטוג ,א .נ קאסוג ,(לארשי תנידמ)
 ,םעס בלעג ,םהרבא קרעװטוג ,ריאמ בורג
 ,א רענדארג ,(לארשי תנידמ) ,ּפ ןײטשנערָאג
 -שי תנידמ) .מ ןייטשנירג ,(לארשי תנידמ)

 גרעבדלָאג ,.וװ ןַאמרעג ,סוילוי סארג ,(לאר

 -דלָאג ,,בקעי גרעבנעדלָאג ,(ןָאדנָאל) ,םעס

 .,סקַאמ גרעבדלָאג ,,סרמ ןוא .רמ '.ה טאר

 .לא בולאג ,קיזייא ןיראג ,ענייד גרעבדלָאג
 ,(לארשי תנידמ) ,ירנעה ארעג ,ןָאעל רעזיירג
 ןייטשקיד ,טעטימָאק דלעפנעמולב  ַאנַאיד

 טרעבאד ,יטיוו ווָארבוד ,רתסא ווָארבוד .לואס

 ,השמ ראה ,סקעלַא ןַאמּפָאה ,דוד קנעד ,םעס



 ,מ ןייטשפאה ,,מ םיובגינאה ,םעס ןַאמכאה

 שריה ,(לאושי תנידמ) .ז םולבייה ,.י ץלאה

 -ראה ,(לארשי תנידמ) ,דוד טראה ,סקַאמ

 שטיווָאקשרעה ,(לארשי תנידמ) ,.ד ןייטשנעט

 גרעבסליה ,(לארשי תנידמ) ,לסיז גיניוו

 ,,ֿמ גגיווריוא ןַאמרעה (לארשי תנידמ) ,לטָאמ

 טארנייו ,ירעה וואפלָאװ .,ןאמאר ןַאמצייוו

 גרעבסייו .ארעיו ןוא בקעי סייוו ,.י .י

 ,י יקצעדיו .ףעזָאי יקסניוואדוו ,לווייפ

 תנידמ) ,,נ שטיװָאפלָאװ ,(לארשי תנידמ)

 ןאמטייהוו ,(לארשי תנידמ) .י ןילאוו ,(לארשי

 רעגנעוו ,בייא ןוא אדייא ןעטרַאגנייװ ,ןילואפ

 ,לרַאק ןַאמרעסַאװ .רעדנעס ןַאמסייו ,.בא

 ,בקעי רעגנאז ,םהרבא םיובלעגיז ,,י ןאמגיז

 -אז ,(לארשי תנידמ) ,.י רעגיז ,ירעה ראז

 -טיא ץנאיאז ,(לארשי תנידמ) ןמלק סעדיימ

 -לעז ,גניווריוא ןייטשרעבליז ,סקַאמ םואז ,אק

 תירב ינב ןַאמצייוו םייח ,.ה שזדרָאשזד רעצ

 ,טרעבָאר ןוא לרעּפ רעפמעט ,.ליפ ,שזדָאל

 ,זלרַאשט לעגיט ,לאס ןַאמשיט ,ןיוולעמ סעליט
 ,(פעקיסקעמ) .רמ גרעבנרָאט ,.א יקסנימרעשט

 -ךרמ ינדרי ,דיווייד םיובלעטייט ,לדיי ביוט

 -ַאניס לעארזיא גנאי ,ןמלז סענכאי ,יכ

 שטיוואבוקאי ,ןבואר ןאסלקוי .ליפ ,גָאג

 ,עּפורג .טיל שידיי ,(לארשי תנידמ) ,אלאל

 גנַאל ,(לארשי תנידמ) ,,י גרעבנעטכיל .אליפ

 ,רַאזַאל ןיוועל ,ןַאמרעדעל ,.מ ץישפיל .ירעה

 ץיואכעל ,ןָאשזד דלָאגביל ,ןָאעל דלָאגביל

 רענרעל ,(עקיסקעמ) ןמלק ױדנַאל .,בייא

 -ידמ) ,,ג שטיװָארַאזַאל ,עניב ױדנַאל ,ארעס

 -קעמ) ,הוח ןוא ןרחא קאראזאל ,(לארשי תנ

 ןוא לעארזיא ץירקאל ,ילאמ רַאזַאל ,(עקיס

 (לארׂשי תנידמ) ,עלעדיירפ ץישפיל .ַארָאד

 ,קיזייא קַאװטיל ,סירָאמ עגנַאל ,.פ סודיּפַאל

 ,סירָאמ רעסעל ,סחנּפ אדנעוואל ,םייח ןיוועל

 היבוט לעזיימ ,.ל .ס ןָאסיראמ ,םורבא סקאל

 גרעבנעטכַאמ ,ףסוי קעטָאלמ ,(עקיסקעמ)
 לעזיימ ,יסאג ןאגראמ .ףסוי רעלימ ,ריאמ

 וקראמ ,(לארשי תנידמ) ,.י רערואמ ,סוקראמ

 רעלימ ,סירָאמ ןָאסיעמ ,(לארשי תנידמ) ,.נ

 ,,ר אלסאמ .ירעה ןומ ,.ד סעגאמ ,סמיעשזד

 ,,סרמ יוואנ ,ףלָאװ רוקרעמ ,לאכימ ןיקנעמ

 ,(עקיסקעמ) ,אגוה ןַאמיינ ,חנ שובכאנ ,ןַאמוינ

 "ידיי עיינ , (.א .ל) ,זיירק ןעייל ליזיימ ןמחנ

 ,םעס ןיקשענ (.אליפ) ,"רענַאקירעמַא עש

 -גאטס ,סיאול קינלאקס ,רוטרַא גרעבמארטס

 (עקיסקעמ) ףסוי שטאגורטס ,.ס .מ דראפ

 ןעב ןיקּפאס ,ג ןיקמיס .סירָאמ ןילרעס
 ,((לארשי תנידמ) ,.י* לאגעס ,רָאדיזיא ןאיפאס

 -לוקס ,(לארשי תנידמ) ,ךיירנעדלַאג-ץיוואס

 ןייטשקע ,.ּפרָאק ליטסקעט וארע ,הכרב קינ

 -פע (.אליפ) .זיירק-ןעייל םיובלעּפע ,ינדיס

 א שטיוװעסוקניּפ ,אזיל ןאזורפ ,.ה ןייטש

 אלאל ווָאלרעּפ ,ואשזד לואּפ ,(לארשי תנידמ)

 ,לאכימ סיײרּפ ,אלעפ רעטומלרעּפ ,קחצי ןוא

 ,המלש דרַאקעּפ ,.פ ןוא אינאט רעטומלרעּפ-

 ,?ינַאּפמָאק קירבַאפ ןַאגַארַאּפ + ,(עקיסקעמ)
 אקשירק ,גרעבנעטָאר רשא םירפא ברה

 -עיּפ ,ןעד ןיקטאלּפ ,סקַאמ ןײטשטָאר ,ירעה

 ,,י דנַאלדירפ ,.ש יולבצנַארפ ,השמ אקשורט

 סקלָאפ , ,ןאמייס דליפ .ןתנ גרעבמעדופ

 קנעדנָא ןיא) זואר רעטסראפ ,(.י .נ) ""עניב

 רעדנעלדירפ ,(רעטסראפ .י אטא ןַאמ ריא ןופ

 ךיביפ ,בקעי רעדעפ .לארשי דירפ .,סקַאמ

 ןאמהארפ ,ה ףעזָאשוד ןַאמדירפ ,סקילעפ

 דלעפ ,קרַאמ רעדעפ ,לעשאר ןַאדירפ ,ןעד

 יֹרַא ןַאמרופ ,אניבאס וואלעבעז -- אלאל

 -ךירפ ,קיזייא ןייטשלעקניפ ,.מ ןָאסלעגייפ

 .ה גייוצ ,בקעי ןַאמרעקוצ ,סירָאמ ןַאמ

 -ידמ) ,םהרבא םיובנעשריק ,(לארשי תנידמ)

 -ַאס אלעבאראק ,רשא סינּפיק ,(לארשי תנ

 ןַאמטריױק (עשרַאװ) ,אדיא .ַאקסנימַאק ,ַאינ
 ,ירעה ןאלּפאק ,סקַאמ רעוואשערק ,ןרחא
 ,ץרפ יקסנימַאק ,ןַאמרעה ץרוק ,םירמ ןַאהַאק
 ,רתסא קישטראלטאק ,.ּפמָאק ליטסקעט רעזייק

 -אק ,(עקיסקעמ) ,ףסוי ןַאמרעּפוק (עקיסקעמ)
 -נאק (לארשי תנידמ) ,.ד ןאלּפאק ,השמ ןעה

 ןייטשנעראק ,.ש רענוואק ,(זירַאּפ) ,אנאמ לעד

 עטנאק , רענסאק ,.צ .ב טילבנעראק ,.ר

 -ציירק ,קחצי רעלאק ,לדנעמ טוארק .תור

 -טאק ,סקעלַא סארק ,.מ טנארק ,אשאי גרעב

 גרעבנעזָאר ,.רד .ש ןַאמניילק ,ןאמראנ רעל

 ,סיאול רעדיר ,לראק טאלבנעזָאר ,קחצי

 סעלער ,השמ ןעזָאר ,.סרמ ןוא .רמ ימייה ןעזָאר

 סקַאמ שטיר .ירעה ןעזָאר ,דוד וואגאר ,לחר

 -סאר ,.סרמ ןוא .רמ ירעה סניבאר ,ַאינַאמ ןוא
 טיצטכער םייח גרעבנעזָאר ,לואש ןיק

 (לארשי תנידמ) ,אשירג ןיישטאר ,קעשזד

 ןַאמ ריא ןופ קנעדנָא ןיא) ןיוולעמ ןַאמטאר

 סָאר .קינלעמ-םולבנעזָאר ,.ר לפייר ,(וויעד

 ,סקַאמ ןַאמטַאר ,ןַארָאטסער סרענטַאר ,סירָאמ

 סוילושזד גרעבנעטָאר .,ףעוָאשזד ףלָאדור

 ,(לארשי תנידמ) ,ַאינָאס לעטפעש ,.א ןעזָאר

 -צרַאװש .ירעה דלעפנרעטש ,הׂשמ .סייוולוש

 ,םאיליו ראש ,םייח ָאריּפַאש ,סקעלַא ּפָאק

 ,ריאמ לצראווניטש ,ישטרא שטיוואקייש

 ןזח םייח דלַאװניש ַארַאס ןַאמרעדיינש

 קישטּפַאש ,(עקיסקעמ) ,ַארָאד יקסניבַאטש

 ןזיירק-ןעייל םכילע םולש ,(עקיסקעמ) ,קחצי

 ,דיויעד ןאמוש ..ח רעניּפש ,(טיָארטעד)

 -לוש ,(לארשית נידמ) ,.ג לעזמא-רעסארטש

 ,םעס ץרַאװש ,(עקיסקעמ) .,.רד .ב רעסַאג

 .ׁש ןַאמלעגיּפש ,אילושזד ןוא בקעי רעדיינש

 ,ףלָאװ רעדיינש ,.סרמ ןוא .רמ דלעפנייטש

 דנַארב ,ירעה ןַאמנייטש ..צ ןוא .וו טיירטש

 רעלגַאה ,גניווריוא ןָאטבָאקיישזד ,סיאול
 ,דוד ןילסיז ,סייוו .ע ,(ימַאימ)

 ,ד 5 ֹוצ

 .נעויא ,סקעמ טרעפלא ,סמירעמ ןוא ןָאסמַארבַא
 -נַארב ,.ב .י ,ןייטשנרעב ,.י יקציבאב ,ןושרג גרעב
 ,האל רעסעב ,ש קעשטנאב ,ירעה זעב ,.י ,ןייטש
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 ,,י רעמייר

 -.מרעב ,ל ןוא .י ןייטשנָארב ,םאהארבייא רעסעב
 ,ףעזָאשזד ןוארב ,אליפ ,שזדָאל תיוב יגב ןואט
 -ורג ,ס'ןאמזואלג ,ג גרעבדלָאג ,ןבואר ןַאמסָארג
 סוארג ,.ש ןײטשדלָאג ,סילע ןָאדרָאג ,,י ,ר ןאמ
 ךלאג ,ראקסא דלאג ,.מ ןיראג-ןיײטשדלָאג ,רד ינדיס
 בילטָאג ,,א זיוהנירג ,לואּפ ןַאמדלָאג ,שדראשזד
 .הרש דלאגניג ,ּפיליפ גרעבזניג ,.רד ןעד
 ,םעס ןָאסבָאקישזד ,סיאול ןעד ,.' .י ןָאסדיװַאד
 ,ראקסא ךיװַאד
 סײװ ,םעס רעקאװ ,רזעילא סײװ ,רָאדיזיא דלאוו
 ,סוילושזד

 ןאמסוז ,ירעה ןיקסוז ,לואס ןעטלעז ,ז רעפיו
 | | ,דארב

 ,אינאל ןוא ףעזָאשוד ןישמעט
 . .ףעצלא ץכ
 ,עניב ױדנַאל ,קיציא שאבול ,.י דראנגעל ,,ל ןיוועל
 ,,לראשט סודיּפַאל ,לואס ןיװעל ,.ב ץיוואקמעל
 ַאטרעב ןידנאל ,,רד ףעזָאשזד ץישפיל
 קראמ ,קעדאלו דימ ,.רד קינלעמ ,,סרמ .מ ןיזאגאמ
 ימ ,ףסוי שטיװעלעדנעמ ,לשרעה יקצאשומ ,א
 ,גניווריוא רעל
 ,לאלצב װָארעמענ ,.מ ץידיינ
 ,םייח לעגיס ,.ב יקסַארוס
 ןיקטאלס ,סיאול ףעלטאכוס
 ,ימימ ןואלס
 .ח ןייטשפע ,.ּפרָאק סקירבאפ סעמע
 ,בקעי רעטינַאפ - ,םאהארבייא קַאילָאּפ
 ,אדייא ןאמדלעפ ,.א ןאמריפ ,גרעבדירפ
 מ יקסוואנירטיצ ,לטיג ןירטיצ ,.ש .מ ןיקוועצ .ראדיזיא גנירעייפ ,טראמ ןאמירפ ,אידאנ ןאסלעפ ,ןימינב ןייבשיפ ,ירעה סקַאפ ,סיאול ןאמיירפ ,.מ
 .,ךיווייד ןעהָאק ,לסָאי רעלאק .ןָאשזד לעצנעװק ,קעשוד רעּפוק ,.ּפמָאק ליטסקעט יּפ דנע יעק ,מ ןאלּפאק ,אלאּפ ןאסיד -אק ,.מ ינדאלאק ,סקַאמ ןאלּפאק ,מ וואטסאראק
 ,ש סעלסאר ,קחצי וואקיר ,.מ לַאטנעזָאר ,.מ ןייש טאר ,,* סאלגנייר ,.ּפמָאק סלימ ליטסקעט ראמ -יר ,לאומש יקסנַאשזָאר ,השמ ךיור ,לואס ןעזָאר
 ,ףעזָאשזד ןעזָאר
 ,סירָאמ גרעבנייטש ,בייא רעייש
 ,ןזח ,גילעז רעסעלש
 .ל ,ש ץרַאװל

 ,סנאס דנע רעמאסיס

 ,.,ס ראטס ,סקאמ

 ןייבשיפ

 . ,ףצזָאי ןאמזייפש
 ,,ה סיורטש ,רׂשא ןַאמביירש

 ,.ד 4 וצ

 ,השמ ןַאמגולק ,לא סיראה ,רשא יקסווָאטאּפא
 ,הנוי רערהָאמ

 .ד 3 ֹוצ

 עב ,םינאנא ,באקיישזד טרעבלַא ,ןמלז ווָאמארבא
 ,ןַאמקירב ,ַאינָאס טארירעדנַאב ,סוילושזד רעק
 -ךלָאג ,,ל קאלג ,גרעבנעדלָאג ,בקעי ןײטשטַאלג
 ,דרַאנרעב רעיוז ,זלרַאשט רעקירד ,ק .י ,ןייטש
 ,י רעקצעמ ,ירעה ווארומ ,מ ןיוועל ,סקנעלב יהט
 -וצ ,השמ םיובלע ,ארָאבעד לאגעס .סרמ ןיגאס
 ןַאמקנעש ,סקַאמ ןַאמנייש ,רעייטעווער ,םישט רעק
 .תור רעצינש ,ןאטיינ ץרַאװש ,לרעב

 .ד 2 ֹוצ

 רֶעװָאמַארבַא ,ךלמ רעלושטלא ,לראש סיטַארעּפַא
 / םאקא ,.י סמארבייא ,ינימ ןיוװרא ,.ה רענדא ,המלש
 ,בולק ןרהא ינב ,.ח םיובנריב ,.ס גניווריוא ,והילא
 ,םעס ןייטשמולב ..א ,בקעיױב ןַאמרעקעב ,(ליפ)
 ,ירעה קאלב ,בייא ןיקראב ,.ט עזירב ;י םיובנריב
 ,לאכימ ןָאסביג ,אדייא ץריוועג ,ףעזָאי ןייטשטערכ
 -דַנָעג ,דיװיעד יערג ,סקַאמ ןַאמטוג ,.ה .צ ןָאסרעג



 לעגיופנירג ,גרעבדלָאג ,ש ןײטשדלַאג ,ש רעל
 -אה ,ר טרעבלאה ,.ש ןאגישוד ,ןָאעל ףארג ,ילאס
 בירנייװ ,יקסלאו ,ףסוי ןאמלעסקעװ ,ה סעד
 ,םעס יקצָאסיװ ,ראזאל סייװ ,,ס ןיברעװ ,לואּפ
 ,אויר קאינרעשט ,יי סידלעז ,.מ ןייטשרעבליז
 אי ,י שטיװאבוקאי ,,ז רעלוט ,ךורב יקסניבושט
 טײל ,י רעטסול טייל ,םייח ןוא הנח שטיװָאבוק

 ,.רד ישטיוואקשאמ ,.י לאטניוועל ,.ה רעטסאל ,ןימינב
 ,אינאט סעילוגראמ ,.ב רעוואלדישטאמ ,ןרעקלעדנאמ
 זיוהינ ,טרעבאר לעדנאמ ,.א איזאמ ,.י רענלימ
 ,ארעס ןַאמלעגעס ,השמ סערינ ,לואּפ ןַאמוינ ,סוילוי
 ,קעשוד לַאגעס ,אדיל אװאלס  ,אנימ ןיקּפַאס

 ,טראמ ןײטשּפע ,קעשזד ןיקלאס ,סיאול לַאגעס
 , רעגרעבלרעפ ,המלש רעגרובסערפ ,.ה םיובלע
 -נייפ ,.א ןַאמשיפ ,.י ינאפיספאפ ,.א רעטומלרעפ
 ,המלש לייפ ,,א ראטופ ,.מ גרעבנייפ ,ריאמ ןייטש
 לעגָאפ ,ּפיליפ רעשיפ ,מ ןַאמדירפ ,.ב ךיליירפ
 אצישאק ,אקעבער רענעק ,אטא לקנערפ ,עשוהי

 ןיילק ,.ס װָאלעגוק ,םַאיליװ אקפאק ,.ב אדנוק ,לחר
 לאנק ,המלש אקייוויק ,.ר חאקאזאק ,הטאמ רעווראק
 -פיוק ,בקעי ןאטאק ,ןרהא ןייטשנעשריק ,גניווריוא
 ,ינאמ ןיכאר ,םיובנעזָאר ,טרָאּפָאּפַאר ,השמ ןַאמ
 קאר ,.ב ןייטשניבור ,לאס לַאטנעזָאר ,,ה טאלבטאר
 גרעבנעזָאר ,המלש קעניר ,ןָאעל גרעבנעזָאר ,ריאמ
 ,אביקע ץנַאלגנרעטש ,דימש ,סקעלא ןעמאר ,לימע
 "עטש ,םולש ראלקש ,לשיפ קרַאטש ,ארעס ןאמרעש
 יי ןאמלוש ,םייח רעג

 .ד 1 וצ

 ץיװרַא ,רזעילא רעלסקא ,השמ ןיילקא ,םיובנעגייא
 "יא ,חנ טכא ,סירָאמ רעבנערא ,ןעב יגרא ,קעשזד
 ,,ח דיעלב ,.י קינעריא ,םעס שזאטנעװניא ,.ש גיב
 ןרהא ינב ,לאראק לַאטנעמולב ,ש לעגיּפשדנארב
 ,ב רעלטאב ,ריאמ רעדנילב ,ןזח ןוארב ,בולק
 קעב ,. קינסאיפסעב ,ןאמרעב ,לדנייש רעגרעב
 ,יש ןַאמרעב ,.ע יקסוואנארב ,ואשזד ןוארב ,ןַאעל

 .,סירָאמ ןייטשנרעב ,לרעּפ יקסראסיב ,ןָאעל ןאסנעב
 סביג ,ג שטיװערוג ,,מ קידאג ,לארשי ןאמזאלג
 ,סירָאמ ןָאדרָאג ,.א ןָאדרָאג ,,א גרעבדלָאג ,ןַאעל
 ןאמסארג ,װאקלאג ,,סרמ דלָאג ,.רֿפ גרעבדלָאג
 ,ינגראב קילג ,ליפ ןירג ,ילרַאשט ןיסאלאג ,יקיר
 ,סקַאמ סארג ,ןבואר ןָאדראג ,ןאמראנ גרעבנירג
 ,אדלאג ,אי ראלג ,.מ ןײטשדלָאג ,.א רעכאזדלָאג
 ,רשא עפאשזד ,.י זארד ,ןָאעל יקצילעד ,.א ןעװעג
 ,רעלבוד ,יקסנילבוד ,רעיימ ואבוד ,ןזח ףאשז'ו
 -טראה ,.י ןַאמפַאה ,דראבואה ,טרעבלא בָאקיעשזד
 קיניה ,יבצ שריה ,י ץיװָארָאה ,דורטריוג ןַאמ
 ,מ קָאטשנײװ ,.א ןַאמסיײװ ,.פ רעטלאוו ,סירָאונ
 ,ַאזָאר ןייטשנייװ ,ארעס סארגנייו ,,רמ קָאטשניײװ
 ,,ס סרעטלאװ ,ןָאשזד יטנעליו ,.א ואדארגניוו
 ,קעשזד ןיבעז ,,ב רעיוז ,יפעפ רעיוז ,.ז ןייטשנייוו
 -אט ,.ר שטיװאטנאמגיז ,מ ןיװעז ,יליל ץאז
 "וט ,.מ יקסלאדאראט ,.ח ןאסנילמאט ,.ט אנירד
 ןסחי ,לאס ןעבורט ,םיובלעטייט |,שזדרָאשזד רעל
 ,ןיטראמ ןסחי ,ףעזָאי יקסוואנאי ,לכימ ןסחי ,.י .מ
 ,רשא הפי ,השמ יקסוואקאלבאי ! ,ַארָאבעד ןסחי
 ,ןןאמביל .רֿמ שטיװָאבײל ,.ג ץניל ,.ס וואמיקאי
 ,לװלעװ ןאטסיל ,רעלטלעצבעל ,ןיווראמ ןאסטאגיל
 װעל ,ינעב יודנַאל ,שטיוװָאראזאל ,דערפלא סאנגנאל
 -אל ,ףעזָאשזד ןיווטיל ,םאהארבייא ןָאסניװעל ,.א
 -נעטכיל ,לאס ןאספיל .װ סַאטיװעל ,.נ שטיװָארַאז
 עמ ,,מ סעניגראמ ,םעס ןאסרעביל ,קחצי ןייטש
 ,שטיװָאקרַאמ .רמ ליגאמ ,װ רעלעמ ,ש דעמאל
 רעימ ,ואשזד שטיוװאקשאמ ,םארעשזד סניראמ
 סקראמ ,םארעשוד קרַאמ ,םעס רעיײמ ,ןָאעל

 װאנאימסענ ,אמלעט ץנימ ,סקַאֿפ קינדעמ ,מ
 "אס ,בקעי רחוס ,ןַאמרעװליס ,לאכימ שטידיינ ,,ס
 רעדניליס ,לאימחרי לאגעס ,טאלאס ,ד רעטעװ
 ,זואר ןַאמרעװליס ,לאבאס ,קנערפ לעבאס ,דרַאודע
 -אטס ,יקטאלס ,ןילואּפ ןאמרעווליס ,לבייל ןעבוקס
 יקצינאלס ,דיואד רעװליס ,.ֿמ גנילרעּפס .סרמ ןיב
 ,7 םיובלעּפע , ךילרהע ,,.מ ןייטשקע ,ירנעה
 ,םוחנ רעטניפ ,טראמ ןיײטשּפע ,יסלע ןײטשּפע
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 ,,מ ךייר .

 ,ףעזַאשוד ןַאמרעקעפ ,מ רעומלרעפ ,ידור קאלאפ
 ,םירמ ןאמגעלפ .סרמ ,. יעלאפ ,חסּפ קינװארדאפ
 ,ןעלעה ןַאמסקופ ,םאהַארבײא ןַאמסקופ ,.ל קנארפ
 קנארפ ,.י דניירפ ,לדנעמ ןאמלעגאפ ,,ה רעטסאפ
 ראטקאפ ,קעשזד רעשיפ ,לדנעמ רעשיפ ,אנעב
 ,א לקנערפ ,רעבראפ ,דראנרעב ןאמרופ ,ןאמרעה

 יבצ המצ ,ןאמרעקוצ ,,מ רעבראפ ,.װ ןייפ
 -.סעק .ס יקסװאטרוק ,א ןהאק ,השמ רעזייק
 ןיילק ,זואר ןעהאק ,.ח גינעק ,סקַאמ םיובנעט
 ןאהאק ,גניוריוא ןאוועלק ,םעס ןאמרעפוק ,לאינד
 ץטאק ,ןאלּפאק ,.מ ויורק ,אבא ןַאהַאק ,זלרַאשט
 "אק ,וואר ואקאזאק ,תידוהי ןאמלעסעק ,ןאטייג
 ץאק ,דיוויעד ןעהאק ,.ד יקסוואלאּפראק ,דיאל וואס
 -נראק ,ןאגרוק ,ילאמ רעלזיירק ,.י ןַאמפיוק .ןאטיינ
 ,בקעי זיר ,בקעי ןאמגיילק ,,א טעװאק ,.א םיוב

 אר ,בקעי ןײטשנעזַאר ,ןאמרָאנ ןעזָאר
 ןַאמשטיר ,השמ דלעפנעזָאר ,ליאּפ ינדאר ,טרָאּפָאּפ
 יָאר ,ףעזָאשוד קינדור ,ףעזָאשזד םאדאר ,דרַאגרעב
 ,סיאול רעייפניבור ,קחצי לעדנאר ,אראלק לאטנעז
 ,םחנמ ץרַאװש ,ןייטש ,.ג ָאריּפאש ,ארָאד ןייטש
 ץראוש ,ז רעסעלש ,.ב סאבוש ,סוילי ץאש
 ץראוש ,,א יקסראלקומש ,דוד יקסוועשערעש ,םעס
 ספעש ,ואמ סעמאש ,ליב ריש ,דוד ץרַאװש ,לואּפ
 ,ינעשזד ןאמנייש ,ךענעה ץלוש ,,רמ ןאד יש ,דיוויעד
 ץראוש ,גרעברעוװש ,סיאול ןאמקנעש ,.ג םיובנייש
 ,דלָאנרַא ייש ,ץראװש ,ןאטיינ ןאמנייש ,דיוויעד
 .ט טיירטש .װ ןאמכיש ,א רעפאנש ,י רעיינש
 ןאמנייש ,קאזיא םיובניש ,רעגנעלש ,נ קרַאטש
 | ,לסיז
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